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Anotace 

Přínosem této závěrečné práce je seznámení se s prostředím silniční laboratoře. 

Návrhem asfaltové směsi byly teoretické znalosti problému aplikovány do laboratorní 

praxe. Při návrhu asfaltové směsi jsem prošel celým laboratorním postupem - ověření 

vlastností vstupních materiálů, samotný návrh složení směsi, stanovení vlastností 

potřebných pro optimalizaci směsi a deformační charakteristiky směsi. Hlavní část práce 

obsahuje jednotlivé dílčí postupy a zkoušky předcházející schválení receptury asfaltové 

směsi. Postupu návrhu předchází část zabývající se dělením asfaltových směsí 

používaných u nás a v zahraničí. Nad rámec zadání je v závěru práce zmíněno i 

prokazování shody na hotové úpravě námi řešené asfaltové směsi.  

Klíčová slova 

asfaltová směs; asfaltový beton; ACL 22S; návrh; ložní vrstva; vozovka 

Annotation 

This dissertation give reader information about the introductions of road laboratory, 

their equipment and design mix formulation of asphalt concrete. In the course of design 

mix formulation were applied to the problem of theoretical knowledge in laboratory 

practice. I could have go through the whole laboratory process - verify the characteristics 

of input materials, the actual composition of the mix formulation, determination of 

properties needed to optimize and deformation characteristics of the mix formulation. The 

main part of the dissertation includes various sub-procedures and pre-approval testing 

recipes asphalt concrete. Design process precedes the section dealing with the division of 

asphalt mixtures used in Czech republic and abroad. Beyond the dissertation is here the 

chapter about constuction and conformity assessment.  

Key words 

bituminous mixtures; asphalt concrete; ACL 22S; design; binder course; pavement 
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Seznam použitého značení a zkratek 

Ap – obsah asfaltu v % objemu 

D – průměr horního zkušebního tělesa v mm 

H – výška zkušebního tělesa v mm 

M1 – hmotnost vysušené zkušební navážky v kg 

M2  – hmotnost vysušeného zůstatku na sítě 0,063 mm v kg 

M3 – hmotnost nekubických zrn v g 

P – hmotnost propadu jemných částic v kg 

P – maximální zatížení v N, stanovené zkouškou v příčném tahu 

R1-3  – hmotnosti dílčích zbytků fileru na jednotlivých sítech 

Vm – mezerovitost směsi v % objemu 

Vp  – objem pyknometru při naplnění po referenční značku nástavce v m
3
 

V1  – objem roztoku methylenové modře  

ad  – dílčí zbytek navážky na jednom normovém sítu v % 

d  – velikost dolního síta v mm 

d5 000  – hloubka vyjeté koleje po 5 000 cyklech v mm 

d10 000 – hloubka vyjeté koleje po 10 000 cyklech v mm 

f  – podíl jemných částic 

mt1  – hmotnost suchého tělesa v g 

mt2  – hmotnost ponořeného tělesa v g 

mt3  – hmotnost povrchově osušeného tělesa v g 

mzd  – hmotnost dílčího zbytku navážky na daném sítě v g   

m1  – hmotnost prázdného pyknometru a nástavce v g 

m2  – hmotnost pyknometru, nástavce a zkušebního vzorku v g 



 

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

n – součinitel sytosti, dle konstrukční vrstvy ložní vrstva 3,10  

p  – teoretické optimální množství pojiva v kg asfaltu/kg kameniva 

Ʃmzd  – úhrnná hmotnost zkoušené navážky vyjádřená jako součet všech  
  dílčích zbytků v g 

ε  – měrný povrch kameniva v m
2
.kg

-1
 

ρa  – objemová hmotnost kameniva v Mg.m
-3

 

ρmv  – maximální objemová hmotnost asfaltové směsi v Mg/m
3 

ρt  – objemová hmotnost válcových zkušebního tělesa v Mg/m
3
  

ρw  – hustota vody v Mg/m
3 

ITS  – pevnost v příčném tahu v MPa 

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

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

ITSR – poměr pevností v příčném tahu v % 

KK  – metoda kroužek a kulička 

MBF  – hodnota methylenové modře 

MDS  – Ministerstvo dopravy a spojů 

PRDAIR  – průměrná poměrná hloubka vyjeté koleje na vzduchu v % 

SI  – hodnota tvarového indexu 

VJM 10  – vápenec velmi jemně mletý druh 10 – dolomitický vápenec 

WTSAIR – přírůstek hloubky vyjeté koleje v mm/10
3
  zatěžovacích cyklů 

hm.  – hmotnost 

obj.  – objem 

pen  – penetrace asfaltového pojiva 
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1 Úvod 

Používání směsi kameniva a pojiva je nejčastějším stavebním materiálem 

ve stavitelství jako takovém. V odvětví dopravního stavitelství je z velké části jako pojivo 

používán asfalt, a méně častěji pak cement. Téma diplomové práce zpracovává postup 

návrhu stavební směsi určené pro dopravní stavitelství, jejímž pojivem je právě asfalt. 

Hlavními složkami asfaltové směsi je kamenivo a pojivo. Mimo jmenované plnivo a pojivo 

se přidávají do směsi další přísady, které zlepšují vlastnosti jako zpracovatelnost čerstvé 

směsi nebo odolnost hotové vrstvy. V silničním stavitelství je asfaltová směs hojně 

používána pro vytváření svrchních konstrukčních vrstev tělesa vozovky. Využití 

asfaltových směsí v konstrukcích vozovky je především v krytové vrstvě, případně 

v podkladní. Použitím asfaltové směsi v konstrukci vozovky zatřiďujeme danou konstrukci 

jako netuhou vozovku. Toto označení konstrukce tělesa vozovky, je založeno 

na viskózních vlastnostech kapalin, mezi které se asfalty řadí. Asfalt, v konstrukčních 

vrstvách, podléhá vazkopružnému přetváření. Tento proces změn vlastností je závislý 

na charakteru zatížení. V případě „rychlého“ zatížení se asfaltové vrstvy výrazně méně 

přetvářejí. Opakem je dlouhodobý účinek při, které se po odtížení vytvářejí trvalé 

deformace. Tento proces vzniku deformací souvisí s viskózními vlastnosti asfaltu, které 

jsou výrazně ovlivněny teplotou. Při teplotách od -10 °C do 0 °C se asfaltová vrstva 

přetváří převážně pružně, často ale dochází ke vzniku sítí trhlin. V případě teplot mezi 

30 °C a 40 °C se trhliny nevytvářejí, ale dochází k rychlejšímu nárůstu trvalých deformací. 

Funkční a materiálové předpoklady pro svrchní vrstvy konstrukce vozovek jsou 

náročné. Kryt vozovky je vystavován účinkům dopravního zatížení, působení svislých 

a vodorovných sil. Tyto účinky mají za následek převážně deformaci svrchních vrstev. 

Dalšími vlivy, které přispívají k degradaci krytu, jsou klimatické účinky, působení vody 

a chemických rozmrazovacích prostředků. Z hlediska provozní způsobilosti musí mít 

povrch, obrusná vrstva, požadované protismykové vlastnosti, rovnost a nesmí způsobovat 

nežádoucí dopravní hluk. Rovnost vrstvy je požadována napříč celou konstrukcí tělesa 

vozovky. U krytové vrstvy je tento nárok nejpřísnější. Jakost a tloušťky krytů se navrhují 

v závislosti na návrhové úrovni porušení a třídě dopravního zatížení podle 

ČSN 73 6121.[1] Jmenované vlastnosti krytové vrstvy jsou důležité pro použitelnost 

konstrukce. Specifika asfaltové směsi z hlediska únosnosti jsou založena na odolávání 
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zatížení vyvozeným jak od dopravy, tak od klimatu. Konstrukční vrstvu krytu vozovky lze 

rozdělit na ložní a obrusnou vrstvu. Použití ložní vrstvy je pouze v případě, kdy očekáváme 

větší dopravní zatížení. Funkcí ložní vrstvy je spolupůsobení s obrusnou vrstvou, převážně 

přenáší napětí vyvozené od zatížení na povrchu. Složení ložní vrstvy a její tloušťka se liší 

od obrusné. Kamenivo ložních vrstev je většinou vyšších frakcí.  

1.1 Cíl diplomové práce 

Zpracováním diplomové práce na téma asfaltové směsi pro ložní vrstvy vozovek, 

jsem mohl využít nabytých teoretických znalostí v praxi. Praxí je v tomto případě myšlena 

práce v silniční laboratoři společnosti TPA s.r.o. Hlavním cílem diplomové práce 

je zasvěcení do kompletního procesu návrhu asfaltové směsi. Mimo teoretický rozvoj, 

který byl spjat s vypracováním práce, jsem byl obohacen i o praktické dovednosti při práci 

v laboratoři, jako je přesnost, pečlivost a mnohé další. Mimo hlavní cíl práce bych rád 

uvedl i další metu, která byla řešena nad rámec zadání. Díky vstřícnému přístupu 

pracovníků a vedení silniční laboratoře jsem se mohl seznámit i s prostředím stavby 

dopravního charakteru v Opavě a Ostravě. Zúčastnil jsem se odběrů vzorků (vývrtů) 

a dalších zkoušek prokazující shodu hotové úpravy ložní vrstvy. Přítomnost na staveništi 

sebou nesla i další zkušenosti, které mi mimo jiné pomohly k vytvoření ucelenějšího 

obrazu o realitě na tomto pracovišti. Dalším cílem, který byl spjat přímo se stavbou, bylo 

letmé seznámení s činností stavbyvedoucího při provádění stavby. Postupy jednotlivých 

činností na staveništi nelze dovést k dokonalosti. Do průběhu výstavby zasahují nejrůznější 

vlivy jako selhání výroby, lidského faktoru při provádění, nepřízeň klimatu, časový press, 

a mnoho dalších. Úspěšný výsledek stavebního díla je mimo to závislý na vzájemné kladné 

spolupráci mezi laboratoří a dodavatelem, který je zastoupen stavbyvedoucím.  

Důvody pro výběr tohoto tématu diplomové práce byl zájem o technologickou 

přípravu a výrobu konstrukce vozovky. Dalším podmětem výběru byla sama práce 

laboranta při provádění zkoušek v laboratoři. Mimo zkušenost z prostředí laboratoře, ale 

i stavby jsem si mohl rozšířit svůj pohled na celý proces výstavby dopravní stavby (návrh, 

výroba, realizace). Rozšíření o kapitolu, věnující se prokazování shody hotové úpravy, 

bylo možné díky příznivé situaci v silniční stavitelství na území Moravskoslezského kraje. 

Jak již bylo uvedeno výše, byla tato problematika zpracovávána nad rámec zadání. 
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Smyslem bylo seznámení čtenáře s používanou technikou při zkušebnictví přímo 

na staveništi a dokumentace odběru vzorku z konstrukce vozovky. Některé z uvedených 

metod nesou pouze základní informaci o principu, průběhu zkoušky a jejich vyhodnocení 

již nebylo touto prací zpracováno. Zpracovatelem řešených stavebních děl byla společnost 

STRABAG a.s. odštěpný závod Ostrava, která výhradně spolupracuje s laboratoří 

TPA s.r.o. v Ostravě.  
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2 Asfaltové směsi a jejich dělení 

Asfaltové směsi v silničním stavitelství se dělí na hutněné a lité. Základním 

rozdílem mezi těmito skupinami je množství asfaltového pojiva ve směsi. Hutněné asfalty 

jsou chudé na pojivo. Zrna jsou v této směsi uspořádána tak, že se navzájem dotýkají. 

Tohoto rozložení zrn dosáhneme intenzivním hutněním při pokládce. Lité asfaltové směsi 

mají mezi jednotlivými zrny velké množství asfaltového pojiva. Jak již napovídá název, 

lité asfaltové směsi se většinou nehutní. Důležitou vlastností a rozlišovacím znakem obou 

skupin je tedy mezerovitost mezi zrny. U litých směsí je mezerovitost tvořena samotnou 

pórovitostí kameniva. Hodnota mezerovitosti u litých směsí se pohybuje do 2 % z objemu, 

u hutněných směsí je pak hodnota mezerovitosti 3 % - 8 %.[2] Hutněné směsi lze dělit 

i na základě teploty zpracování. Směsi hutněné za horka jsou nejčastěji používaným 

materiálem. Při lokálních opravách je častou používáno studených asfaltových směsí. Dále 

se budu v textu věnovat pouze hutněným směsím zpracovaným za přístupu tepla.  

S příchodem evropské legislativy bylo nutné změnit systém značení jednotlivých 

asfaltových směsí. Tomuto požadavku se přizpůsobilo o dřívější dělení hutněných 

asfaltových směsí. Dnes lze rozdělit směsi následovně:  

· asfaltový beton (AC) – univerzální použití v celé konstrukci, uzavřená 

zrnitost, nejčastěji používán,  

· asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy (BBTM) – nejčastěji využíván při 

opravách a údržbě, obrusná vrstva tloušťky 20 mm – 30 mm, bez 

R-materiálu, 

· asfaltový koberec mastixový (SMA) – pro vysoké zatížení obrusné vrstvy, 

přerušená čára zrnitosti, mezery vyplněny mastixem,  

· asfaltový koberec drenážní (PA) – směs o vysoké mezerovitosti, snižuje 

hluk, odvádí srážkovou vodu, lepší jízdní vlastnosti za deště. 

Zkratky uvedené v závorkách pocházejí z původních anglických názvů. 

V následujících částech práce se budu výhradně zabývat asfaltovým betonem. Asfaltový 

beton (dříve AB) je dnes označován zkratkou AC (Asphalt Concrete). K označení 

nadřazené skupiny se připojuje písmeno označující umístění v konstrukci. Toto označení 
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je počeštěno na základě národního aplikačního dokumentu normy ČSN EN 13108-1 [3] 

U následujícího výčtu je v závorkách uvedeno označení ryze evropské. 

· ACO – asfaltový beton pro obrusné vrstvy (AC surf), 

· ACL - asfaltový beton pro ložní vrstvy (AC bin), 

· ACP - asfaltový beton pro podkladní vrstvy (AC base). 

Za označení asfaltového betonu následuje číslo, představující velikost maximálního 

zrna ve směsi. Dalším prvkem v názvu je pak symbol, který udává další charakteristiky 

směsi, kterými jsou kvalitativní požadavky, typ použitého pojiva nebo tloušťka vrstvy. 

Způsoby značení a jednotlivé symboly jsou uvedeny v národní příloze normy 

ČSN EN 13108-1.[3] Výběr asfaltové směsi do konstrukční vrstvy vozovky se odvíjí 

od požadavku projektu. Nejběžnějším druhem hutněné směsi je asfaltový beton. Tato směs 

je v ČR používána do všech vrstev vozovky (obrusná, ložní a podkladní vrstva). Další 

rozdělení asfaltového betonu je uvedeno v ČSN EN 13108-1 (Tabulka NA-E.3, 41). Tato 

tabulka uvádí druh pojiva, které je vhodné použít při konstrukci jednotlivých vrstev 

z asfaltového betonu na základě třídy dopravního zatížení. Zatřízení dle třídy dopravního 

zatížení souvisí s návrhem samotné konstrukce tělesa vozovky. Návrh konstrukce vozovky 

bývá zpracován podle TP 170 [4] dvěma metodami. Nejčastěji je pro návrh konstrukce 

vozovky používán katalog vozovek na místo návrhové metody. Pro postup při návrhu dle 

katalogu vozovek je důležité určit následující parametry, na jejichž základě vybereme 

potřebnou skladbu:  

· návrhovou úroveň porušení vozovky, 

· dopravní zatížení,  

· charakteristiky podloží vozovky 

· klimatické podmínky. 

V rámci řešení diplomové práce nebyl návrh asfaltové směsi vztažen na konkrétní 

stavbu a ani na charakteristiky dopravního proudu, podloží a klimatu. Výběr a návrh 

asfaltové směsi byl přizpůsoben aktuálním potřebám silniční laboratoře společnosti TPA 

s.r.o. v Ostravě. Pro řešení zadání diplomové práce byla vybrána směs určená pro ložní 

vrstvy s označením ACL 22S. V související normě ČSN 73 6121:1994 byla tato směs 

původně označována jako ABVH I (0/22). Požadované vlastnosti umožňují použití směsi 



 

16 

 

 

do ložních vrstev vozovek na dopravních komunikacích s velkým dopravním zatížením 

(třída dopravního zatížení S, I, II). Konstrukční vrstva této směsi může dosahovat tloušťky 

od 60 mm do 90 mm. 

2.1 Asfaltové kryty v zahraničí 

Použití hutněných asfaltových směsí v konstrukci vozovky je patrné ve všech 

rozvinutých státech světa. V případě EU jsou mezi jednotlivými členskými zeměmi pouze 

nepatrné rozdíly ve složení a použití směsi. Důsledkem tohoto faktu je snaha o sjednocení 

technických předpisů napříč Evropu. Složení asfaltových směsí v Evropě je tedy ovlivněno 

evropskými normami a příslušnými národními aplikačními dokumenty. Drobné odlišnosti 

jednotlivých členů EU nalézáme ve zdroji vstupních materiálů, především ve vlastnostech 

kameniva. Použití dané směsi v konkrétní zemi Evropy je dáno jak místními technickými, 

geologickými a ekonomickými podmínkami, tak i zvyklostí danou historickým vývojem 

silničního stavitelství. 

Budoucnost asfaltových směsí a její aplikaci v konstrukci vozovky se odvíjí 

směrem, který je šetrnější k životnímu prostředí, zejména zdrojů. Tímto trendem se již řídí 

celé rozvinuté světové stavitelství. Prvním ekologickým krokem v silniční výstavbě 

je využívání druhotně získaného kameniva tzv. R-materiál. Použití tohoto odpadního 

produktu vznikajícího při rekonstrukcích asfaltových vozovek je dnes běžnou záležitostí. 

Ve Spojených státech amerických (USA) je asfaltový kryt nejvíce recyklovaným výrobek. 

Každým rokem se zde recykluje cca 73 milionů tun asfaltového krytu. To je téměř 

dvojnásobek všeho recyklovaného papíru, skla, hliníku a plastů dohromady. V USA 

je tento typ krytu označován jako RAP (reclaimed asphalt pavement).[5] Dalším 

způsobem, jak chránit životní prostředí při činnostech spojených s asfaltovými směsi, 

je snaha o omezení energetické náročnosti při výrobě. Vzhledem k rostoucím cenám 

fosilních paliv je nutné vyvíjet nové možnosti výroby. Mimo ekonomický přínos 

má omezení energetické omezení i vliv na ovzduší, množství vypouštěných emisí. Díky 

novým přístupům, které se vytvářejí po celém světě, lze rozdělit asfaltové směsi obecně 

takto: 

Hot-mix asphalt (HMA) – „horká“ asfaltová směs vyráběna v obalovně při 

teplotách kolem v rozmezí 100 °C – 200 °C, dle použitého asfaltu, kameniva 
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a kamenné moučky. Tato vysoká teplota umožňuje asfaltovému pojivu obalit 

jednotlivá zrna kameniva, a dále pomáhá při pokládce a zhutňování. U nás 

je nejpoužívanější způsob výroby.  

Warm-mix asphalt  (WMA) – „teplá“ asfaltová směs, která díky svým 

přísadám dokáže snížit teplotu výroby až o 50 °C – 100 °C. Nový trend 

v technologii výroby asfaltových směsí, který snižuje spotřebu energie. Snížení 

teploty míchání a následného zpracování je na základě přísad – syntetického zeolitu, 

nízkomolekulární vosky či dvousložkové pěnové pojivo. Obecně tyto přísady 

snižují viskozitu pojiva při procesu obalování zrn kameniva. Aplikace a ošetření 

(WMA) je stejná jako u (HMA) tedy pomocí finišeru a hutnícího válce. [6] 

Cold-mix asphalt – studené obalovaná směs, používána při opravě menších 

ploch pozemní komunikace (výtluky). Použití směsi je celoroční díky přísadě, 

umožňující zpracování asfaltu za studena. 

Cutback asphalt – typ asfaltové směsi, kdy je jako pojivo použita kombinace 

asfaltu s cementem a dalších ropných rozpouštědel.  Obdobně jako u asfaltových emulzí 

dochází ke snížení viskozity asfaltového pojiva.[7] 
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3 Asfaltová směs 

Asfaltová směs je prvotně složena z kameniva, kamenné moučky a asfaltového 

pojiva. Kamenivo ve směsi tvoří kostru, které přenáší tlakové síly od zatížení dopravou, 

které je vyvozeno na povrchu vozovky. Tlak způsobený zatížením je poté přes vrstevnatou 

konstrukci vozovky přenášen do podloží. Pojivem směsi kameniva je asfalt. Přítomnost 

asfaltu ve směsi zajišťuje spojení, obalení a zajištění polohy jednotlivých zrn kameniva. 

Tvoří ochranný film kolem každého zrna a chrání jej tak před atmosférickými vlivy 

a minimalizuje negativní účiny na kamenivu od pojezdu pneumatik (odlomení, drolení 

zrna).  

3.1 Kamenivo 

Kamenivo je základním a nejpoužívanějším stavebním materiálem napříč 

stavebnictvím jako takovým. Jeho základními charakteristikami je anorganický původ, 

zrnitost s omezenou velikostí zrna a sypkost. Fyzikálně chemické vlastnosti kameniva jsou 

závisle na jeho původu. Jako přírodní kamenivo označujeme materiál, který vznikl 

přirozenými geologickými procesy zemské kůry a následným drcením vzniklých horniny. 

Mimo drcené kamenivo rozeznáváme i těžené, které je získáváno z rozpadlé horniny 

vlivem dlouhodobého působení vody. Těžba přírodního kamene významných způsobem 

mění reliéf krajiny. Tento proces devastace krajiny bude nutné regulovat. Jedním z nástrojů 

regulace je snaha o začleňování do stavitelství kamenivo získané jinou cestou než těžbou. 

Kameniva nepřírodního původu, jsou pak kameniva umělá a recyklovaná. Umělé 

kamenivo je získáváno z průmyslové výroby, kde dochází k tepelným i jiným chemickým 

přeměnám prvotního materiálu. Kamenivo recyklované je pak získáváno z nepoužívaného 

stavebního materiálu.  

Pro návrh asfaltové směsi s označením ACL 22S je použito přírodní drcené 

kamenivo. Jednotlivé frakce kameniva jsou dány požadovanými vlastnostmi a způsobem 

použití v konstrukci vozovky. Receptura pro asfaltovou směs ložní vrstvy vozovky 

vyžadovala následující zastoupení kameniva - frakce 0/4, 4/8, 8/11, 11/22. Požadavek 

na druhy frakcí uvádí norma ČSN EN 13108-1 (Tabulka NA-E.5.2, 48). Původ kameniva 

všech frakcí je z lomu Bohučovice nedaleko Hradce nad Moravicí. Z geologického 
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hlediska se jedná o sedimenty hradecko-kyjovského souvrství s převládající moravskou 

drobou, která vykazuje vysoký podíl makroskopických živcových klastrů. Mimo drobu 

je zde patrný i výskyt jiných hornin – gravelitů (složený z minerálů: křemen, plagioklas a 

muskovit) a jilových břidlic. Tento duh horniny patří mezi kvalitní.[8] 

3.2 Kamenná moučka 

Kamenivo je doplněno kamennou moučkou, která při drcení horniny. Jedná 

se o jemný prach, který se získává odsáváním při drcení či třídění. Obecně se jedná 

o odpadní produkt. Kamenná moučka je často v praxi a odborné literatuře označována jako 

filer. Filer je tedy drobné kamenivo s velkým obsahem (min 70%) jemných částic, které 

propadnou sítem 0,063 mm.[9] Kamenná moučka, ideální pro asfaltové směsi, je původem 

z vápence nebo dolomitu. Ve směsi plní filer funkci mikropojiva, umožňuje lepší 

přilnavost asfaltu k zrnům kameniva. Zlepšuje tak vlastnosti směsi, především 

mezerovitost. Asfalt spolu s kamennou moučkou tak vytvářejí asfaltovou maltu. Pro návrh 

asfaltové směsi ACL 22S byl použit filer z dolomitického vápence, z lomu a vápenky 

Varín, okres Žilina, Slovenská republika. Obchodní označení použitého fileru je VJM 10. 

Maximální přípustná vlhkost fileru je 1 % 

3.3 Asfalt 

Asfalt je svými vlastnostmi a stavbou řazen mezi živice ropného či přírodního 

původu. Dle chemického složení a popisu je asfalt tuhý plastický bitumen (živice) 

s obsahem 84 % - 88 % uhlíku a 11 % - 12 % vodíku. Specifikou živic jsou jejich 

vlastnosti: 

· Vlivem teploty přecházejí z tuhého stavu do stavu plastického až kapalného 

a naopak. Tento jev je u různých asfaltových výrobků odlišný. 

· Jsou nerozpustné ve vodě, vodu nepropouštějí a rozpustné v organických 

rozpouštědlech. Lze je emulgovat ve vodě za přítomnosti jistých emulgátorů a při 

použití speciálních technologií. 

· Mají dobré adhezní vlastnosti, přilnou k ostatním stavebním látkám jako je kámen, 

beton, cihly, dřevo apod. 

· Jejich chemická odolnost je značná. 
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· Lze je kombinovat s příbuznými látkami, např. polymery a tím lze optimalizovat 

jejich vlastnosti. 

· Záporným jevem je fakt, že živice degradují vlivem stárnutí, oxidace, 

ultrafialového záření a jiných fyzikálně chemických vlivů. (10) 

Zmínky o používání asfaltů sahají do doby okolo 3000 let př. Kristem. Dokazují 

to nálezy objektů ve starověku. V Mezopotámii sloužil asfalt jako malta a ve starém 

Egyptě se využíval jako konzervant při mumifikaci. Jedná se tedy o jeden z nejstarších 

stavebních materiálů. V období antiky nebyly asfalty používány. Příčinou patrně byl 

nedostatek nalezišť. Neznalost asfaltu pokračuje až poloviny 19.stol, kde byly v Německu 

objeveny jeho příhodné vlastnosti. V roce 1859 začala výroba prvních ropných asfaltů. 

Ropné asfalty se získávají frakční destilací ropy tzv. krakováním. Vlastnosti ropných 

asfaltů jsou různé. Závisí na druhu použité vstupní suroviny. Asfalt je nejhustší složka ropy 

s nejvyšším bodem varu. Ropný asfalt je oproti přírodnímu nejpoužívanější. Světová 

spotřeba ropného asfaltu je 99 %. Přírodní asfalt vzniká zvětráváním asfaltické 

a aromatické ropy. Největší výskyt je v Mrtvém moři a v Asfaltovém jezeře na ostrově 

Trinidad. Dále se asfalt může vyskytovat v horninách jako příměs. Naleziště hornin 

s příměsí asfaltu jsou i na území Čech i Moravy.[10] Pro potřeby diplomové práce jsem 

použil asfalt následujícího typu: Silniční asfalt PARAFALT ASF 50/70 z rafinérie 

PARAMO Pardubice.  
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4 Zkoušky vstupních materiálů 

Před návrhem asfaltové směsi je důležité určit vlastnosti jednotlivých složek 

a ty porovnat s požadavky platné legislativy. Postup zkoušení vstupních materiálů pro 

výrobu asfaltové směsi podléhá platným normám. Rozsah zkoušek je závislý na tytu 

použitých vstupních materiálů. Požadavky na vlastnosti, které stanovuje příslušná norma 

dle druhu materiálu, musíme prokázat v laboratorních podmínkách. Ne všechny vlastnosti 

musí určit laborant v silniční laboratoři. V dnešní době je i snahou dodavatele deklarovat 

patřičné vlastnosti svého výrobku pomocí certifikátů a prohlášení o shodách.  

4.1 Kamenivo 

Kamenivo, určené pro návrh asfaltové směsi, bylo odzkoušeno dle platných 

evropských norem. Všeobecné požadavky na vlastnosti kameniva pro použití 

do asfaltových směsí určuje norma ČSN EN 13043 (11). Kamenivo je následně zatřízeno 

do kategorií na základě svých vlastností. Zkoušení kameniva lze rozdělit podle povahy 

zjišťovaných vlastností. Geometrické vlastnosti určují například tvar a zastoupení zrn 

v dodávaných frakcích. Fyzikální vlastnosti pak určují následující parametry jako odolnost 

proti drcení, ohladitelnost, obrusnost, objemovou hmotnost, nasákavost, trvanlivost, 

odolnost proti teplotním šokům a další. Poslední skupinou jsou chemické vlastnosti 

kameniva. Chemické vlastnosti kameniva se určují většinou u umělého 

kameniva - vysokopecní strusky. Většinou se zkoušení kameniva v laboratoři omezí pouze 

na pár základních zkoušek geometrických vlastností kameniva. Ostatní požadované 

charakteristiky deklaruje dodavatel v prohlášení o shodě nebo certifikátu. 

· Stanovení zrnitosti    (ČSN EN 933-1) [12] 

o Podíl jemných částic - praní 

o  Sítový rozbor – prosévání za sucha  

· Stanovení tvaru zrn - Tvarový index  (ČSN EN 933-4) [13] 

· Posouzení jemných částic – Zkouška methylenovou modří   

(ČSN EN 933-9) [14] 
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· Posouzení jemných částic – Zrnitost filerů (prosévání proudem vzduchu) 

(ČSN EN 933-10) [15] 

Jak již bylo zmíněno v odst. 3.1, je zastoupení jednotlivých frakcí kameniva pro 

asfaltovou směs ložní vrstvy vozovky následující: 

- frakce 0/4, 4/8, 8/11, 11/22   lom Bohučovice 

- kamenná moučka, filer VJM 10   lom Varín 

Kamenivo příslušných frakcí bylo použito ze zdrojů v obalovně BOHEMIA 

ASFALT s.r.o., Ostrava - Svinov. Výsledky zkoušek kameniva jsou zaznamenány jak 

v textu, tak v protokolech, které jsou součástí příloh (Protokoly č. OS/2011/01-06).  

4.1.1 Příprava zkušební navážky (ČSN EN 932-2)  

Před samotnou zkouškou zrnitosti bylo nutné připravit zkušební navážku. Podle 

velikosti maximálního zrna (v našem případě 22 mm frakce 11/22) jsem dle 

ČSN EN 933-1 (Tabulka 1, 6) určil minimální hmotnost zkušební navážky. Přehled 

minimálních hmotností dle frakcí je uveden v tabulce (Tab. 1).[12] Zásoby jednotlivých 

frakcí kameniva v laboratoři bylo nutné rozdělit tak, aby bylo dosaženo požadovaného 

minima zkušební navážky. K tomu, aby došlo k rovnoměrné redukci materiálu, bylo 

použito žlábkového děliče. Postup zmenšování vzorku kameniva popisuje norma 

ČSN EN 932-2.[16] Zmenšování zkušebního vzorku má zaručit rovnoměrnou 

zastupitelnost zrn v jednotlivé frakci.  

Tab. 1: Hmotnost zkušebních navážek dle ČSN EN 933-1. 

Frakce kameniva Hmotnost zkušební navážky (minimální) 

0/4 0,2 kg 

4/8 0,6 kg 

8/11 2,6 kg 

11/22 10 kg 
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Postup zmenšování vzorku 

Vzorek se nasype do nádoby žlábkového děliče (Obr. 1). Vzorek, rozprostřený 

po celé délce nádoby, se přesype přes žlábkový dělič. Dojde tak k rovnoměrnému dělení 

1/2. Jednu část (polovinu) vzorku odložíme stranou a stejným postupem pokračujeme 

v dělení. Tento postup opakujeme do doby dosažení potřebné hmotnosti zkušební navážky. 

 

Obr. 1: Žlábkový dělič vzorků. 

4.1.2 Stanovení zrnitosti – Podíl jemných částic (ČSN EN 933-1) 

Podstata zkoušky 

Stanovení podílu jemných částic vychází z hmotnostních změn před a po provedení 

zkušebního procesu. Navážka se promývá vodou přes sadu dvou zkušebních sít – ochranné 

a prosévací. Velikost oka prosévacího síta je 0,063 mm. Za jemné částice označujeme zrna, 

která prošla zkušebním sítem 0,063 mm. Postup této zkoušky je v normě označen jako 

praní. Nedoporučuje se však u pórovité zeminy. 

Zkušební zařízení 

- zkušební síto – velikost oka 0,063 mm, 

- ochranné síto – velikost ok 1 mm nebo 2 mm, 

- laboratorní váhy – přesnost ±0,1 % hmotnosti zkušební navážky, 
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- sušárna – automatické udržování a kontrola teploty 110 °C ± 5 °C, 

- nádoby, kartáče, štětce, 

- voda. 

Postup zkoušky 

Zkušební navážka se vysuší při teplotě 110 °C ± 5 °C do ustálené hmotnosti. Nechá 

se vychladnout a zaznamená se její hmotnost M1. Navážka se vloží do nádoby a přidá 

se dostatečné množství vody, poté se směs vody a kameniva promíchá. Zkušební síto 

0,063 mm se navlhčí z obou stran a překryje se ochranným sítem 1 mm - 2 mm. Sada sít 

se umístí nad odpadní odtok, tak aby proplachovaná tekutina unikala přímo do odpadu. 

Směs vody a kameniva se pomalu prolévá přes sadu sít. Postupně se doplňuje čistá voda 

a kamenivo se proplachuje tak dlouho, dokud voda protékající kamenivem je čirá. Zůstatek 

na sítě 0,063 mm se vysuší v sušárně při teplotě 110 °C ± 5 °C do ustálené hmotnosti. 

Hmotnost vychladlého vzorku se zaznamená jako M2. Zkouška se opakovala pro všechny 

frakce kameniva.  

 

Obr. 2: Proplachování kameniva. 
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Vyjádření výsledku 

Výpočet podílu jemných částic f určuje následující vztah: 

( )
100

1

21 ×
+-

=
M

PMM
f ,                          (1) 

kde M1 hmotnost zkušební navážky v kg;      

  M2 hmotnost vysušeného zůstatku na sítě 0,063 mm v kg,  

  P hmotnost propadu jemných částic v kg (sítový rozbor viz. 4.1.3). 

Požadavky na kvalitu a obsah jemných částic v asfaltové směsi určuje norma 

ČSN EN 13043. Podle odst. 4.1.4 normy ČSN EN 13043 je obsah jemných částic vyjádřen 

pomocí příslušné kategorie uvedené v ČSN EN 13043 (Tabulka 5. 14). Dalším 

požadavkem této normy je jakost jemných částic. V případě, kdy je obsah jemných částic 

v drobném kamenivu nebo ve směsi kameniva 0/D s D≤8 mm menší jak 3 % hmotnosti, 

nepožaduje norma další zkoušení jakosti. V případě požadavků na vyhodnocení kvality 

jemných částic je rozhodující obsah jemných částic v drobném kamenivu.[11] 

· při obsahu jemných částic v rozmezí 3 % - 10 % hmotnosti drobného 

kameniva, je vyžadováno stanovení hodnoty methylenové modři (MBF) dle 

ČSN EN 933-9. [14] 

· v případě obsahu jemných částic vyšším jak 10 % hmotnosti, musí jemné 

částice kameniva splňovat požadavky na filer. 

Výsledky zkoušky 

Pro vyjádření výsledků je zapotřebí hodnot získaných zkouškou Sítový rozbor 

popsané v odst. 4.1.3. Výsledné hodnoty obsahu jemných částic v jednotlivých frakcích 

kameniva jsou uvedeny v tabulce (Tab. 2). Kamenivo frakce 0/4 obsahuje 8,5% hmotností 

podíl jemných částic. Pro tuto frakci je požadována zkouška methylenovou modří dle 

ČSN EN 933-9, která je popsána v odst. 4.1.5. 
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Tab. 2: Přehled výsledných hodnot obsahu jemných částic. 

frakce 0/4 4/8 8/11 11/22 

M1 (g) 216,7 626,9 2619,2 10052 

M2 (g) 199,2 615,9 2594,5 9977,6 

P (g) 0,9 0,5 0,9 2,8 

f (%) 8,5 1,8 1,0 0,8 

kat. f dle 

ČSN EN 13043 
f10 f2 f2 f1 

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

Podstata zkoušky 

Sítový rozbor navazuje na předchozí zkoušku popsanou v odst. 4.1.2. Zkušební 

navážka se za pomocí normových sít mechanicky prosévá, většinou pomoc prosévacího 

přístroje. Vlivem gravitace a vibrací se jednotlivá zrna od sebe oddělují a propadávají 

sadou sít postupně až na dno. Sada normových sít je seřazena vzestupně podle průměru ok 

síta. 

Zkušební zařízení 

- zkušební síta – sada normových sít, 

- víko a dno sady sít, 

- prosévací přístroj, 

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

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

- nádoby, kartáče, štětce. 

Vzestupné seřazení zkušebních sít, pro prosévací zkoušku, je upraveno normou 

ČSN EN 13043 (odst. 4.1.2, 12). V našem případě byla použitá skladba označena 

v příslušné normě jako „Základní řada + řada 1“. [11] 

 

 



 

27 

 

 

Postup zkoušky 

Zkušební navážka, která je proprán a vysušená, se nasype na sadu sít. Síta jsou 

seřazena vzestupně a tvoří sloupec. Sloupec sít spolu s nasypanou zeminou se umístí na 

prosévací přístroj a vrchní síto se zakryje víkem (Obr. 3). Prosévací přístroj se spustí. 

Způsob práce, prosévacího přístroje, není normou blíže specifikován. V našem případě byl 

prosévací přístroj v činnosti po dobu 6 min. Prosévání probíhalo automaticky v krátkých 

intervalech dlouhých cca 15 sekund. Sloupec sít se postupně rozebíral a dále ručně 

protřásal. Velký důraz byl kladen na pečlivost. Jednotlivá zrna nesměla být násilně 

protlačována sítem. Poté následovalo postupné vážení jednotlivých zůstatků zrn na sítech. 

Pro dočištění sít při vážení se používaly kartáče a štětce. Hmotnost nadsítného se zapsala 

do laboratorního zápisu. Postup zkoušky se opakoval pro všechny zkoušené frakce 

kameniva. 

 

Obr. 3: Prosévací přístroj se sadou zkušebních sít. 

Vyjádření výsledku 

Výstupem zkoušky je procentuální vyjádření dílčího zbytku ad na jednotlivém sítu 

dle vztahu: 

100×=
å zd

zd
d

m

m
a ,      (2) 
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kde mzd hmotnost dílčího zbytku navážky na daném sítě v g ,  

  Ʃmzd úhrnná hmotnost zkoušené navážky vyjádřená jako součet všech  

   dílčích zbytků v g. 

Pro laboratorní zápis se běžně používá vyjádření propadu daným sítem 

v procentech. Hodnotu propadu určíme tak, že dílčí zbytek ad odečteme od celku, tedy 

od 100 %. Přehled výsledků je uveden níže (Tab. 3). Tabulka uvádí i kategorizace 

jednotlivých frakcí podle ČSN EN 13043 (Tabulka 2, 13).  

Tab. 3: Přehled výsledných hodnot sítového rozboru. 

sada sít / frakce 0/4 4/8 8/11 11/22 

31,5 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

22,4 100,0% 100,0% 100,0% 94,5% 

16 100,0% 100,0% 100,0% 40,3% 

11,2 100,0% 100,0% 89,7% 3,0% 

8 100,0% 92,7% 14,9% 1,0% 

5,6 100,0% 49,7% 2,9% 1,0% 

4 92,5% 14,5% 1,5% 1,0% 

2 54,5% 2,8% 1,3% 1,0% 

1 34,6% 2,4% 1,3% 1,0% 

0,5 24,0% 2,3% 1,2% 1,0% 

0,25 17,6% 2,2% 1,2% 0,9% 

0,125 12,7% 2,1% 1,1% 0,9% 

0,063 8,5% 1,8% 1,0% 0,8% 

kat. zrnitosti dle 

ČSN EN 13043 
GA 90 GC 90/15 GC 85/15 GC 90/10 

Pozn.: Hodnoty v tabulce uvádějí propad zrn v hmotnostních 
procentech na jednotlivých zkušebních sítech a kategorizaci zrnitosti 
dle ČSN EN 13043. 
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4.1.4 Stanovení tvaru zrn – Tvarový index (ČSN EN 933-4) 

Tvar zrn v kompozitu jako asfaltové směs hraje podstatnou roli. Tvar jednotlivých 

zrn předpovídá pevnostní vlastnosti kameniva. Stanovení tvarového indexu se provádí 

pouze u kameniva frakce di/Di, kde Di ≤ 63 mm a di ³ 4 mm. Stanovení tvarového indexu 

navazuje na předchozí zkoušky, pracujeme se stejnými frakcemi a navážkami. Odpadá 

tedy prosévání a sušení navážky. Je však nutné, aby hmotnosti zkušební navážky 

souhlasily s požadavkem normy ČSN EN 933-4 (Tabulka 1, 8). [13] Norma 

ČSN EN 933-4 uvádí dva postupy podle druhu zrnění zkoušené frakce.  

· zrnění kameniva frakce di/Di, kde Di ≤ 2di, 

· zrnění kameniva frakce di/Di, kde Di > 2di. 

V našem případě zkoušené frakce kameniva odpovídají první podmínce. Frakce 

kameniva, u kterých byl určován tvarový index, jsou 4/8, 8/11, 11/22. 

Podstata zkoušky 

Jednotlivá zrna kameniva jsou roztřízena na kubická a nekubická. Dělíme 

kamenivo podle poměrů jejich délek k tloušťce. Zkouška je prováděna pomocí 

dvoučelisťového posuvného měřidla (Obr. 4). 

Zkušební zařízení 

- dvoučelisťové posuvné měřidlo, 

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

- nádoby. 

Postup zkoušky 

Vzorek kameniva se zmenší dle ČSN EN 932-2 [16] tak, aby hmotnost odpovídala 

požadavkům normy ČSN EN 933-4 (Tabulka 1, 8). Hodnota hmotnosti se zaznamená jako 

M1. Pomocí dvoučelisťového měřidla se posoudí délka L a tloušťka E pro každé zrno 

navážky. Dvoučelisťové posuvné měřidlo usnadňuje průběh zkoušky. Na jedné čelisti 

měříme nejdelší možnou délku zrna a druhá čelist nám přesně vymezí prostor, který 

je 1/3 délky zrna. Pokud zrno prostrčíme druhou čelistí, jedná se o zrno nekubické, má tedy 
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mají rozměrový součinitel L/E > 3. U zrn, která mají rozměrový součinitel L/E  

jednoznačně jiný jako 3, je možné od použití dvoučelisťového posuvného měřidla opustit. 

Nekubická zrna se zváží a jejich hmotnost se zaznamená jako M3. 

 

Obr. 4: Posuvné měřidlo pro tvarový index kameniva. 

Vyjádření výsledku 

Hodnota tvarového indexu SI je dána následujícím vztahem. Jedná 

se o bezrozměrnou veličinu, která určuje procentuální zastoupení nekubických zrn 

ve frakci. Jeho hodnota se zaokrouhluje na celé číslo. 

100
3

1 ×=
M

M
SI ,      (3) 

kde M1 hmotnost zkušební navážky v g,     

  M3 hmotnost nekubických zrn v g. 

Dle výsledné hodnoty tvarového indexu jednotlivých frakcí se každá frakce 

zatřiďuje do kategorií podle ČSN EN 13043 (Tabulka 8, 16). Přehled výsledků zkoušky 

tvarového indexu je v tabulce (Tab. 4). 
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Tab. 4: Přehled výsledných hodnot tvarového indexu. 

frakce 4/8 8/11 11/22 

M1 (g) 160,2 1015 6413,4 

M3 (g) 37,2 157,6 862,3 

SI (-) 23 16 13 

kat. SI dle ČSN EN 13043 SI25 SI20 SI15 

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

Podstata zkoušky 

Reakcí roztoku methylenové modře se suspenzí (zkušební navážka s vodou) 

zjišťujeme obsah nevhodných jemných částic v kamenivu. Jako nevhodné částice ve frakci 

0/0,125 mm označujeme např. bobtnaté jíly. Podstatou zkoušky je postupné přidávání 

chemikálie do suspenze a následná vizuální kontrola kapky roztoku na filtračním papíře. 

Chemikálie 

Methylová modř je organická sloučenina C16H18CIN3S * (2-3) H2O. Při pokojové 

teplotě je to pevná látka tmavě zelené barvy, reakcí s vodou tvoří tmavě modrý roztok. 

Koncentrace roztoku používaná pro posouzení jemných částic je (10 ± 0,1) g/l. Nejdelší 

možná doba použití roztoku je 28 dní. Při skladování je nutné roztok chránit před světlem. 

Zkušební zařízení 

- byreta o objemu 100 ml nebo 50 ml, 

- mikropipeta, 

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

- skleněná tyčinka, 

- míchadlo s lopatkami a kontrolou rychlosti otáčení do (600 ± 60) ot./min, 

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

- stopky, teploměr, stěrka, exsikátor, baňka, kádinka, 

- zkušební síto o velikosti ok 0,125 mm. 
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Příprava vzorku 

Vysušený vzorek kameniva frakce 0/4 se proseje zkušebním sítem o velikosti ok 

0,125 mm. Minimální hmotnost zkušební navážky frakce 0/0,125 je 200 g. Propad sítem 

0,125 mm se zmenší dle ČSN EN 932-2 [16] tak, aby velikost zkušební navážky byla 30 g. 

Hmotnost navážky se zaznamená jako M1.Do kádinky nalijeme 500 ml ±5 ml destilované 

nebo deionizovanou vodou. Přidá se zkušební navážka a důkladně se promíchá stěrkou. 

Poté se promíchává mixérem po dobu 5minut pří rychlosti 600 ot./min. 

Postup zkoušky 

V kádince promícháme suspenzi kameniva a vody. Poté přidáme 5 ml roztoku 

methylenové modře. Po uplynutí nejméně 1 minuty se odebere pomocí skleněné tyčinky 

1 kapka roztoku, která se odkápne na filtrační papír. Umístění filtračního papíru musí být 

takové, aby se filtrační papír minimálně dotýkal okolních materiálu, nesmí ležet. V našem 

případě byl položen na hranu prázdné kádinky. Vizuálně sledujeme zbarvení filtračního 

papíru. Odkápnutý roztok vytváří na filtračním papíru jasně modrou stopu s bezbarvou 

mokrou oblastí v okolí. Stopa roztoku musí mít průměr 8 mm - 12 mm. Počet kapek proto 

uzpůsobíme tomuto požadavku. Zkoušku považujeme za pozitivní ve chvíli, kdy 

se ve vlhké oblasti okolo středu vytvoří trvalý pruh světlé modré barvy o tloušťce cca 

1 mm. V případě, že se výsledného zbarvení nedosáhlo při přidání 5 ml roztoku na začátku 

zkoušky, zkouška dále pokračuje. Do kádinky přidáme dalších 5 ml roztoku, promícháme 

a čekáme na reakci minimálně 1 minutu. Poté provedeme zkoušku na filtračním papíru. 

Tento postup opakujeme do chvíle, kdy se objeví světle modrý pruh. V případě pozitivního 

zbarvení pokračujeme v míchání suspenze. Pokud světlomodrý pruh zmizí během 4 minut, 

zkouška pokračuje přidáním dalších 5ml roztoku. V případě, že pruh zmizí během 

5minuty. Přidáme do suspenze 2 ml roztoku. Zkouška končí ve chvíli, když světle modrý 

pruh nezmizí po dobu 5minut. Zaznamená se objem použitého roztoku V1 methylenové 

modře s přesností na 1 ml. 
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Vyjádření výsledku 

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

veličiny je gram roztoku methylenové modře na kilogram zkoušené frakce 0/0,125 mm 

(g/kg). 

10
1

1 ×=
M

V
MBF ,     (4)  

kde V1 celkový objem přidávaného roztoku methylenové modři v ml, 

  M1 hmotnost zkušební navážky v g. 

Pro naměřené hodnoty V1 = 12 ml a M1= 30 g byla vypočtena hodnota methylové 

modře MBF = 4 g/kg. Podle požadavků normy ČSN EN 13043 (Tabulka 6, 15) byl obsah 

jemných částic ve frakci 0/4 kategorizováno podle hodnoty methylenové modře 

do kategorie MBF10. 

4.1.6 Posouzení jemných částic – Zrnitost filerů (ČSN EN 933-10) 

Zrnitost kamenné moučky (fileru) určujeme pro dokreslení čáry zrnitosti při návrhu 

asfaltové směsi.  

Podstata zkoušky 

Stanové zrnitosti fileru se provádí obdobně jako u sítového rozboru. Zkušební 

navážka se prosévá sadou sít, na kterých se zachycený materiál váží a následný propad zrn 

se vztahuje k celkové hmotnosti navážky. Prosévání probíhá pomocí proudu vzduchu, 

který je vháněn do prosévacího přístroje (Obr. 5). Zkouška je vhodná pouze pro filery, 

které jsou suché, nemají sklon k shlukování a nevytvářejí elektrostatický náboj. 

Zkušební zařízení 

- zkušební síta o průměru ok 2 mm, 0,125 mm a 0,063 mm, 

- prosévací přístroj s víkem pro utěsnění, 

- zdroj proudu vzduchu - vyvozující tlak na sítě 3,0 kPa ± 0,5 kPa, 

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

- sušárna – automatické udržování a kontrola teploty 110 °C ± 5 °C, 
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- jemný kartáč, pryžové kladívko. 

Postup zkoušky 

Vzorek fileru se vysuší při teplotě 110 °C ± 5 °C do ustálené hmotnosti. Hmotnost 

zkušební navážka se označí jako M1. Dle požadavku normy ČSN EN 933-10 [15] musí být 

hodnota hmotnosti 50 g ± 1,0 g. Do prosévacího přístroje se umístí síto 0,063 mm. 

Zkušební navážka se celá přemístí na síto, přístroj se uzavře víkem z plexiskla. Přístroj pro 

prosévání a zdroj proudu vzduchu se zapnou. V našem případě byl jako zdroj proudu 

vzduchu použit vysavač s regulací tlaku. Prosévání probíhá nejméně 3 minuty. Během 

procesu muže dojít ke shlukování materiálu na sítě. Poklepem pryžovým kladívkem 

na víko přístroje toto shlukování omezíme. Stanoví se hmotnost R1 zůstatku na sítě 

s přesností na 0,1 g. Zkouška se opakuje pro síta 0,125 mm a 2 mm. V obou případech 

se použije vždy zůstatek na předchozím sítu. Hmotnosti zůstatku po prosévací zkoušce 

se zaznamenají jako R2 a R3 s přesností na 0,1 g. 

 

Obr. 5: Prosévací přístroj pro stanovení zrnitosti fileru. 

Vyjádření výsledku 

Hmotnost zůstatku fileru na každém sítě se stanoví výpočtem, jako procento 

původní hmotnosti M1. Stanoví se součtové procento původní suché hmotnosti, které 
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propadlo každým sítem na síto 0,063 mm.[15] Výsledky zkoušky jsou uvedeny v tabulce 

(Tab. 5). Hmotnost zkušební navážka M1 = 50,1 g.  

Tab. 5: Přehled výsledných hodnot zrnitosti fileru. 

zkušební 
síto (mm) 

hmotnost zůstatku 
na sítě Ri 

procento zůstatku 
materiál 

součtové procento propadu 

stanoveno požadováno 

2 0 g 0 % 100 % 100 % 

0,125 2 g 4,0 % 96,0 % > 85,0 % 

0,063 6,1 g 12,2 % 87,8 % > 70,0 % 

Geometrické vlastnosti fileru upravuje norma ČSN EN 13043. Zrnitost fileru musí 

odpovídat tabulce této normy ČSN EN 13043 (Tabulka 24, 24). V našem případě jsme 

splnili požadavky normy. Mimo zrnitost fileru se určují další fyzikální a chemické 

vlastnosti např.: obsah vody, citlivost na vodu, obsah uhličitanů,… Tyto zkoušky jsou 

deklarovány výrobcem. 

4.2 Asfalt 

Kvalita asfaltového pojiva je významně ovlivněna surovinou, ze které je získána. 

Podrobný fyzikálně-chemický rozbor pojiva není v podmínkách silniční laboratoře možný. 

Pro účely silničního stavitelství byly vyvinuty metody zkoušek, které jsou zaměřené 

na zjišťování konzistence, čistoty a tepelné stálosti asfaltu. Charakteristika silničního 

asfaltu má být určena pomocí vlastností – penetrace, bod měknutí, bod lámavosti 

a duktilita.[2] Dalším parametrem, který dokresluje vlastnosti asfaltového pojiva je jeho 

přilnavost ke kamenivu. V rámci diplomové práce jsem při stanovení vlastností asfaltového 

pojiva použil následující zkoušky. Stanovení penetrace jehlou dle normy 

ČSN EN 1426 [17], stanovení bodu měknutí metodou kroužek a kulička dle 

ČSN EN 1427 [18] a stanovení přilnavosti ke kamenivu dle ČSN 73 6161.[19] Požadované 

vlastnosti a další specifikace asfaltového pojiva určuje norma ČSN EN 12591.[20] 

Výsledky zkoušek asfaltového pojiva jsou zaznamenány jak v textu, tak v protokolech, 

které jsou součástí příloh (Protokoly č. OS/2011/07-08). 
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4.2.1 Stanovení penetrace jehlou (ČSN EN 1426) 

Penetrační zkouška patří mezi nejhojněji používané metody, které určují odolnost 

proti přetvoření asfaltu. Hodnota penetrace slouží k zatřízení a posuzování jednotlivých 

druhů asfaltů.  

Podstata zkoušky 

Zkouška je založena na měření hloubky průniku normované jehly do vzorku asfaltu 

při teplotě 25 °C. Vzorek je temperován ve vodní lázni. Zatížení, potřebné pro vniknutí 

jehly, je vyvozeno po dobu 5 s závažím o hmotnosti 100 g. Jehla je zatěžována silou 1 N, 

jedná se o normální penetraci. Jednotkou penetrace je 1/10 mm. 

Zkušební zařízení 

- automatický penetrometr – přístroj, jehož konstrukce umožňuje pohyb zkušební 

jehly ve svislém směru bez měřitelného tření. Součástí je měřící zařízení, které 

stanovuje hodnotu penetrace s přesností na 1/10 mm. 

- penetrační jehla – průměr jehly 1,00 mm - 1,02 mm, hrot jehly je symetrický 

zkosený do tvaru kužele, jehla je vyrobena z oceli, 

- nádoba na zkušební vzorek – kovová, případně skleněná nádoba tvaru válce. 

Hloubka nádoby musí být minimálně o 10 mm větší než předpokládaná 

penetrace, minimálně 35 mm. Průměr nádoby je v rozmezí 55 mm - 70 mm. 

Konečný rozměr je tedy závislý na předpokládané penetraci.  

- vodní lázeň – kapacita min. 10 l, zařízení musí umožnit regulaci teploty lázně 

s přesností ±0,1 °C. Vodu pro použití v lázni volíme destilovanou nebo 

deionizovanou.  

- přenášecí miska – nádoba určena pro zkoušky ve vodní lázni, objem nádoby 

musí být takový a byl zkušební vzorek zcela ponořen. Rozměry nádoby musí 

být kompatibilní s penetrometrem, nádoba musí být stabilní.  

- teploměr se schopností měřit předepsané teploty. 
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Příprava vzorku 

Vzorek asfaltu se do připravené nádoby nalévá při teplotě, která je vyšší než bod 

měknutí. V našem případě byla teplota asfaltu přibližně 120 °C. Nádoba se vzorkem 

se chladí na vzduchu na teplotu 15 °C – 30 °C po dobu 60 – 90 minut. Poté se vzorek 

umístí do vodní lázně, kde se temperuje na teplotu 25 °C po dobu stejně dlouhou, jako při 

temperaci na vzduchu.  

 

Postup zkoušky 

Připravený vzorek se vloží přenašecí misky s vodní lázní o teplotě 25 °C. Přenášecí 

miska se umístí do penetroměru. Do držadla se umístí jehla (Obr. 6). Pomocí mikrošroubu 

se hrot jehly výškově nastaví tak, aby se dotýkal povrchu vzorku. Spustí se penetrometr 

a po stanovené době 5 s se odečte na stupnici hodnota hloubka vtlačení jehly v mm. 

Zkouška se opakuje s novou jehlou. Místo vpichu se na povrchu vzorku zvolí tak, aby byl 

dodržen minimální odstup od předchozího vpichu a okraje nádoby. Povolená vzdálenost 

je v obou případech vždy min. 10 mm. Zkouška se provádí pro 3 měření. 

 

Obr. 6: Stanovení penetrace asfaltu jehlou. 
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Vyjádření výsledku 

Výsledná penetrace je vyjádřena z 3 naměřených hodnot a následným stanovením 

aritmetického průměru. Výsledek penetrace a naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce. ( 

Tab. 6) 

Tab. 6: Přehled naměřených a výsledných hodnot penetrace asfaltu. 

číslo měření 
hodnota penetrace 

v 0,1 mm 

požadavek ČSN EN 12591 

v 0,1 mm 

min. max. 

1 57,0 

50 70 2 57,0 

3 56,0 

průměr 56,7 vyhovuje vyhovuje 

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

Vzhledem ke komplikované chemické skladbě asfaltu, není přesně stanovena jeho 

teplota tání. Následující metoda je uznávanou zkouškou pro zjišťování této veličiny. 

Metoda kroužek a kulička je označována zkratkou KK.  

Podstata zkoušky 

Bod měknutí metodou KK se stanovuje na vzorku asfaltu, který má jasně 

definovanou tloušťku a tvar kroužku. Rozměry zkušebního tělesa jsou dány mosaznými 

prstenci. Vzorek asfaltu se vloží do vodní lázně, která se plynule zahřívá až na teplotu, kdy 

normou daná ocelová kulička zdeformuje asfaltovým kroužkem a protáhne jej na určitou 

délku. Teplota vodní lázně, při které je zkouška KK ukončena, je teplota kdy mají všechny 

druhy asfaltů viskozitu 106 mm
2
.s

-1
. Bod měknutí je tedy závislý na viskozitě, povrchovém 

napětí a také změně tepelného gradientu mezi horní a spodní částí lázně.[2] 

Zkušební zařízení 

- mosazný prstence pro přípravu vzorku (vnitřní průměr 15,9 mm) – 2 ks, 

- středící prstence pro osazení kuličky – 2 ks, 
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- ocelová kulička – 2 ks, průměr 9,5 mm, hmotnost 3,45 g - 3,55 g , 

- kovový stojánek, vymezující vzdálenost potřebnou pro stanovení bodu měknutí, 

- kádinka průměru min. 85 mm a výšky min. 120 mm, 

- vodní lázeň – neionizovaná voda, v případě použití asfaltu s vyšším bodem 

měknutí je voda nahrazena glycerínem, 

- automatický přístroj pro měření bodu měknutí metodu KK, 

- magnetické míchadlo, 

- teploměr se schopností měřit předepsané teploty, 

- podložka pro přípravu vzorků (odlévací destička), 

- nůž pro úpravu vzorku. 

Příprava vzorku 

Pro potřeby zkoušky KK je zapotřebí cca 50 g asfaltu. Vzorek asfaltu se zahřeje 

na teplotu o 90 °C vyšší než je předpokládaný bod měknutí. Na odlévací podložku 

naneseme vrstvu směsi glycerínu a dextrinu, abychom zabránili přilnutí asfaltu k destičce. 

Po odlití vzorků do mosazných prstenců necháme asfalt chladit při laboratorní teplotě 

po dobu 30 minut. Zahřátým nožem seřízneme přebytek asfaltu při horní hraně mosazného 

prstence. Vzorky asfaltu spolu s ocelovými kuličkami, kovovým stojánkem a středícími 

prstenci se vloží do vodní lázně o teplotě + 5 °C. Ocelové kuličky se položí na dno 

kádinky. Vzorky a zkušební pomůcky se temperují po dobu 15 minut.  

Postup zkoušky 

Po přípravě vzorku se ocelové kuličky vloží do středících prstenců na povrch 

vzorků asfaltů, které jsou usazeny v kovovém stojánku. Celé sestava je ponořena do vodní 

lázně. Hladina média musí být minimálně 50 mm ± 3 mm nad horním okrajem kroužků. 

Do lázně vložíme míchadlo a začínáme zahřívat. Teplota lázně musí nejpozději 

po 3 minutách stoupat rovnoměrně vždy o 5 °C ± 0,5 °C.  Zkouška končí v momentu, kdy 

se oba vzorky protáhnou vlivem tíhy ocelové kuličky na požadovanou délku. Odečte 

se teplota lázně. Automatický přístroj pro stanovení bodu měknutí metodou KK reguluje 

ohřev lázně a zaznamená teplotu bodu měknutí přesně s pomocí čidel.  
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Obr. 7: Automatický přístroj pro stanovení bodu měknutí. 

Vyjádření výsledku 

Hodnota bodu měknutí se stanoví jako aritmetický průměr teplot obou kuliček. 

Teplota se zaokrouhluje na 0,1 °C. Naměřené a výsledné hodnoty bodu měknutí metodou 

KK jsou uvedeny v tabulce (Tab. 7). 

Tab. 7: Přehled naměřených a výsledných hodnot bodu měknutí (metoda KK). 

číslo 

měření 

teplota bodu měknutí 

stanovená zkouškou v °C 

teplota bodu měknutí požadovaná 

normou ČSN EN 12591 v °C 

min. max. 

1 50,7 
46 54 

2 50,7 

průměr 50,7 vyhovuje vyhovuje 
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4.2.3 Přilnavost asfaltu  

Vlivem dopravního zatížení asfaltových krytů komunikací, dochází často 

k uvolňování zrn kameniva z asfaltové vrstvy. Tento znak degradace vozovky je způsoben 

ztrátou afinity asfaltu a kameniva. Přilnavost asfaltového pojiva ovlivňuje životnost 

asfaltové směsi v silničním stavitelství. Dalším ukazatelem přilnavosti může být reakce 

na vlhké kamenivo, tento fakt ukazuje možnosti aplikace asfaltu za „vlhkého“ počasí. 

Způsob, jak omezit tento druh opotřebení, je kontrola obou vstupních materiálů – 

kameniva a asfaltu. Přilnavost asfaltového pojiva lze zlepšit přísadami.  

Kohezní vlastnosti asfaltu jsou dány původem a výrobou. Přilnavost asfaltu 

příznivě ovlivňuje složení, především množství živic a dalších prvků např. kyslík, síra 

a dusík. Naopak jsou nežádoucí parafinické uhlovodíky, kde velkou roli hraje jejich 

celkový obsah. Obsah parafínu nad 3,5 % hmotnosti je pro asfalt škodlivý vždy. Mimo 

samotné složení asfaltového pojiva je důležitá i jeho aplikace na zrna kameniva. Při 

obalování zrn kameniva je důležitým faktorem teplota zpracování – dosažení správné 

viskozity. Dalšími faktory vedoucí k dokonalému obalení je vlhkost a kvalita kameniva. 

Vzhledem k rozdílným fyzikálním vlastnostem asfaltu a vody je žádoucí potlačit vlhkost 

kameniva. Při procesu obalování je požadováno, aby kamenivo bylo patřičně vysušeno 

a neobsahovalo nadbytek prachových částic. Funkcí asfaltového filmu ve směsi, určené pro 

silniční stavitelství, je mimo jiné ochrana zrn před cyklickými účinky vody. Místem 

častého porušení tohoto ochranného filmu jsou ostré hrany kameniva, kde je asfaltový 

povlak nejtenčí. Zkouškami je prokázáno, že voda v plynném i kapalném skupenství 

dokáže proniknout touto ochrannou vrstvou. Tloušťka vrstvy filmu je podstatným 

ukazatelem tohoto problému.  

4.2.3.1 Stanovení přilnavosti ke kamenivu (ČSN 73 6161) 

Postup zkoušky pro stanovení přilnavosti ke kamenivu určuje zmiňovaná norma 

ČSN 73 6161. Tato norma platí pro silniční asfaltová pojiva s penetrací od 25 0,1 mm 

do 210 0,1 mm, ředěné asfalty a asfaltové emulze.   

Podstata zkoušky 

Zkouška stanovení přilnavosti se provádí s frakcí 8/16. Vzorek kameniva se obalí 

asfaltovým pojivem. Takto připravený vzorek je vystaven působení teplé vody po dobu 
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1 hodiny. Následuje vizuální hodnocení obalených zrn. Předlohou pro hodnocení 

je normová tabulka přilnavosti asfaltu ke kamenivu.    

 

Zkušební zařízení 

- sada sít s otvory o velikosti 8 mm a 16 mm, 

- porcelánová miska nebo jiná vhodná nádoba s plochým dnem průměru 150 mm 

s výškou 75 mm -90 mm, 

- porcelánová špachtle, 

- vodní lázeň s termostatem s možností regulací teplot 40 °C ± 2 °C a 

60 °C ± 2 °C, 

- krycí sklo misky, 

- dvě sušárny s regulací teploty od 40 °C ± 2°C do 200 °C ± 2 °C, 

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

- destilovaná voda, 

- osvětlení lampou se zářivkou z mléčného skla, 

- skleněná prachovnice, lupa. 

Příprava vzorku 

Zkouška se provádí na dvou vzorcích. Množství asfaltového pojiva je asi 65 g, 

množství kameniva frakce 8/16 je asi 650 g. Kamenivo se pomocí sady sít proseje, 

podsítné a nadsítné se pro zkoušku nepoužívá. Frakce kameniva se proplachuje tekoucí 

vodou až do dosažení plné čistoty protékající vody. Poté je ještě propláchnuto destilovanou 

vodou a nakonec se vysuší v sušárně při teplotě 105 °C až 110 °C do ustálené hmotnosti. 

Takto zpracované kamenivo se skladuje v prachovnici, jejíž hrdlo je utěsněno zátkou. 

Postup zkoušky 

Z kameniva připraveného dle předchozího odstavce, se vyrobí zkušební navážka 

o hmotnosti 300 g ± 3 g. Tato navážka se vloží do zkušební porcelánové misky a společně 

se vloží do sušárny o teplotě 160 °C ± 5 °C a ponechá se zde po dobu 30minut. Asfaltové 

pojivo se ve vhodné nádobě vloží do druhé sušárny o teplotě 170 °C ± 5 °C, vzorek 
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se temperuje po dobu 30 minut. Do porcelánové misky s kamenivem navážíme 

co nejrychleji vyhřátý asfalt o hmotnosti 65 g. Intenzivně promícháváme vyhřátou 

špachtlím do lepivé konzistence směsi a úplně obalených zrn. Takto obalené kamenivo 

se rozprostře po dně porcelánové misky a ponechá se nezakryté při laboratorní teplotě 

po dobu 24 hodin. Po uplynutí této doby se vzorek směsi přelije destilovanou vodou 

o teplotě 60 °C ± 3 °C. Obalené kamenivo musí být celý ponořen nejméně 10 mm pod 

hladinou. Zakryje se krycími sklem a vloží do vodní lázně. Zkušební vzorek se ponechá 

v lázni po dobu 60minut. Teplota lázně se udržuje na hodnotě 60°C ± 2 °C. Obalené 

kamenivo zůstává ve vodě, míra porušení asfaltového povlaku se hodnotí vizuálně pod 

světlem lampy. Pokud je voda v porcelánové misce znečištěná, voda se vymění 

za destilovanou. 

Výsledek zkoušky stanovuje laborant vizuálně pomocí normové tabulky. Tato 

tabulka přesně definuje obalenost zrn kameniva. Konečná hodnota přilnavosti ke kamenivu 

je pak hodnocena následovně: 

- 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%) 

Vyjádření výsledků 

Laborant určí procentuální zastoupení jednotlivých charakteristik spojení 

asfaltového filmu obaleného kameniva. Stanovené hodnoty a výsledek zkoušky jsou 

uvedeny v tabulce. (Tab. 8) 
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Tab. 8: Přehled stanovení přilnavosti ke kamenivu. 

charakteristika asfaltového spojení 
filmu se zrnem kameniva 

zastoupení ve vzorku v % 

vzorek 1 vzorek 2 

A 90 90 

B 10 10 

C 0 0 

Závěrem, který patrný z tabulky naměřených hodnot je výrok, že přilnavost asfaltu 

ke kamenivu je výborná. 
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5 Asfaltová směs ACL 22S 

Jednotlivé vstupní složky směsi – kamenivo, kamenná moučka a asfalt jsem 

odzkoušel a na základě požadavků již zmiňovaných norem jsou jejich vlastnosti vyhovující 

pro použití do asfaltové směsi ACL 22S. Vstupní materiály je tedy možné použít pro návrh 

receptury asfaltové směsi. V případě vyhovění všem požadavkům na vlastnosti směsi 

ACL 22S je možné recepturu schválit a předat do výroby. Procesu schválení předchází 

samotný návrh a optimalizace směsi a další předepsané zkoušky. Následující postup lze 

rozdělit na jednotlivé fáze, které spolu souvisejí a postupně na sebe navazují. Vytváří 

jakousi osnovu mezi procesem návrhu a schválení. 

· návrh směsi – čára zrnitosti, 

· výroba zkušebních těles – 5 sad, postupné dávkování pojiva, 

· stanovení maximální objemové hmotnosti směsi, objemové hmotnosti 

zkušebních těles, výpočet mezerovitosti,  

· optimalizace směsi, 

· výroba zkušebních těles – 1 sada, 

· stanovení odolnosti vůči vodě a zkouška pojíždění kolem, 

· schválení receptury a výroba. 

5.1 Návrh asfaltové směsi 

Laboratorní návrh asfaltové směsi stanovuje optimální množství jednotlivých 

složek směsi. Požadavky na vstupní materiály jsme ověřili v předchozí kapitole. Konečné 

vlastnosti produktu – asfaltové směsi ACL 22S  jsou specifikovány normě 

ČSN EN 13108-1.[3] Národní příloha této normy uvádí povolené množství vstupního 

materiálu a další požadavky na vlastnosti ČSN EN 13108-1 (Tabulka NA-E.5.2, 50). 

Samotný postup návrhu asfaltové směsi je pak specifikován v normě ČSN 73 6160.[21] 

Tento dokument rozděluje proces návrhu na 3 části.  

· návrh čáry zrnitosti, 

· stanovení teoretického optimálního množství pojiva, 

· stanovení návrhového množství pojiva. 
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Postup návrhu byl prováděn za pomocí výpočetní techniky, softwaru LABEX. 

Protokol návrhu asfaltové směsi je uveden v příloze (Protokol č. OS/2011/09). 

5.1.1 Návrh čáry zrnitosti 

Smyslem návrhu čáry zrnitosti je snaha o rovnoměrné zastoupení jednotlivých zrn 

ve směsi. Dodavatel kameniva, vzhledem k průběhu výroby, není schopen deklarovat 

čistotu frakce. Jak bylo prokázáno granulometrickými zkouškami kameniva, je v každé 

frakci patrna část podsítného. Podsítné napříč jednotlivými frakcemi často dosahuje 

nezanedbatelných hodnot. Návrh čáry zrnitosti vychází z požadavků normy 

ČSN EN 13108-1 (Tabulka NA-E.5.2, 50). [3] Zde je specifikována horní a dolní mezní 

čára zrnitosti, tyto čáry vytvářejí tzv. obor zrnitosti. Mezní čára zrnitosti odpovídá spojnici 

nejvyšších (horní) a nejnižších (dolní) propadu kameniva v % hmotnosti na zvolené sadě 

sít. Pro stanovení horní a dolní meze čáry zrnitosti je zapotřebí znát čáry zrnitostí 

jednotlivých frakcí kameniva použitých do asfaltové směsi. Navrhovaná čára zrnitosti musí 

ležet v oboru zrnitosti, čára zrnitosti se navrhuje odhadem. Navržená čára zrnitosti 

je na následujícím grafu (Graf 1).  

 

Graf 1: Návrh čáry zrnitosti asfaltové směsi ACL 22S 
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Vyčíslení hmotnostních podílů jednotlivých frakcí, dle navrhované křivky zrnitosti, 

je uvedeno v kapitole (5.2). 

5.1.2 Stanovení teoretického optimálního množství pojiva 

Hodnotu optimálního množství pojiva ve směsi lze získat výpočtem podle sytosti, 

konstant nebo s využitím dřívějších zkušeností. V mém případě bylo využito dřívějších 

zkušeností zaměstnanců – laborantů. Mimo to ale uvádím i výpočetní metody. 

Výpočet podle součinitele sytosti 

Návrh čáry zrnitosti se pro potřeby výpočtu omezí na sadu sít 8; 4; 0,25 a 0,063. 

Teoretické množství pojiva p se vypočte ze vztahu: 

a

np
r

e
650,25 ××= ,     (5) 

kde p teoretické optimální množství pojiva v kg asfaltu/kg kameniva, 

  n součinitel sytosti, dle konstrukční vrstvy - ložní vrstva 3,10; 

  ε měrný povrch kameniva v m
2
.kg

-1
,     

  ρa objemová hmotnost kameniva v Mg.m
-3

. 

Měrný povrch ε jedné frakce kameniva mezi síty s oky D v mm a d v mm vyjadřuje 

následující vztah: 

5

3,2

Dd ×
=e ,      (6) 

kde d velikost dolního síta v mm,      

  D velikost horního síta v mm;   

Celkový měrný povrch se stanoví jako součet měrných povrchů všech jednotlivých 

frakcí. Pro běžně užívané frakce lze celý proces zkrátit na následující vztah: 

)14033,1530,240,0174,0(01,0 fsSgG ×+×+×+×+××=e , 

kde G podíl kameniva v % hm., které zadrží síto 8,    

 g podíl kameniva v % hm., které propadne sítem 8 a zadrží síto 4, 

 S podíl kameniva v % hm., které propadne sítem 4 a zadrží síto 0,25; 
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 s podíl kameniva v % hm., které propadne sítem 0,25 a zadrží síto 0,063;

 f podíl kameniva v % hm., které propadne sítem 0,063. 

Pro usnadnění výpočtu lze použít hodnoty uvedené tabulce normy ČSN EN 6160 

(Tabulka 2, 9). 

Výpočet podle konstant 

Další metodou výpočtu teoretického množství pojiva v asfaltové směsi je pomocí 

konstant. Konstanta K, jež je předmětem této metodiky, je číslo násobící hmotnosti frakce 

kameniva zadrženého na sítě dané sestavy. Výpočetní vztah pro určení teoretického 

množství pojiva:  

SdK log32407,028495,1log ×-= ,   (7) 

kde K  konstanta, upravující hmotnost frakce kameniva, zadrženého na sítě  

  dané sestavy,         

 dS aritmetický průměr otvorů dvou sousedících sít.  

5.1.3 Stanovení návrhového množství pojiva 

Norma ČSN 73 6160 [21] udává další způsob pro stanovení množství pojiva 

v asfaltové směsi. Je přípustné, stanovit množství pojiva na základě dřívějších zkušeností. 

Oproti teoretickému uřčení je většinou obsah pojiva menší než uvádí předchozí postupy. 

Minimální množství pojiva, vztaženého na hmotnostní procenta, je určeno normou 

ČSN EN 13108-1 (Tabulka NA-E.5.2, 50).[3] Ideální podíl pojiva ve směsi se stanovuje na 

základě mezerovitosti (Vm). Výpočet mezerovitosti je dán vztahem: 

100×
-

=
mv

zmv
mV r

rr
,     (8) 

kde Vm mezerovitost směsi v % celkového objemu zkušebního tělesa, 

  ρmv maximální objemová hmotnost asfaltové směsi v Mg/m
3
,  

  ρz objemová hmotnost zkušebního tělesa v Mg/m
3
.   

    

Pro zjištění návrhového množství namícháme celkem 5 různých receptur, z nichž 

vyrobíme 4 válcová zkušební tělesa. Minimem zkušebních těles jsou 3 kusy. Každá 
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z 5receptur obsahuje jiný díl pojiva, který je odstupňován v kroku 0,2 % hmotnosti pojiva. 

Vždy dva kroky nahoru a dolů od předběžně navrhovaného množství. Optimalizace 

asfaltové směsi pak spočívá v porovnání vypočtených hodnot mezerovitostí (Vm) 

s požadavky normy ČSN EN 13108-1, a následném návrhu optimálního množství 

asfaltového pojiva. 

5.2 Výroba asfaltové směsi 

Pro potřeby stanovení mezerovitosti směsi a následovné optimalizaci návrhu, 

je nutné namíchat 5 sad po 4 válcových zkušebních tělesech. Na základě potřebného 

rozměru zkušebního tělesa se určí množství jednotlivých složek materiálu. Rozměry a váha 

zkušebního tělesa jsou: 

· průměr (101,6±0,1) mm ,  

· výška (63,5±8) mm. 

· hmotnost cca 1100 g při maximálním zrnu 22 mm. 

Pro výrobu směsi v laboratoři jsem použil navážku všech frakcí kameniva 

o celkové hmotnosti 6 kg. Předběžně navrhované množství pojiva je 4,8 % hmotnosti 

navážky kameniva. Dávkování pro optimalizaci množství pojiva je v kroku 0,2 % 

hmotnosti. Předpis pro dávkování jednotlivých složek směsi je zobrazen v tabulce (Tab. 9). 

Dávkování navazuje na navrženou křivku zrnitosti (Graf 1). 
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Tab. 9: Předpis dávkování jednotlivých složek asfaltové směsi. 

 
kamenivo pojivo 

 
zd

ro
j 

k
a
m

en
iv

a
 

B
oh

uč
ov

ic
e 

B
oh

uč
ov

ic
e 

B
oh

uč
ov

ic
e 

B
oh

uč
ov

ic
e 

V
ar

ín
 

  
 
 
 

sé
ri

e 

frakce 0/4 4/8 8/11 11/22 VJM 7 
přidané 

pojivo 

 

asfalt v g 

navážka 

celkem v g 
dávkování 39% 13% 14% 30% 4% 

kamenivo v g navážka frakcí kameniva v g 

1 
      

4,4% 276,2 6 276,2 

2 
      

4,6% 289,3 6 289,3 

3 6 000,0 2340 780 840 1800 240 4,8% 302,5 6 302,5 

4 
      

5,0% 315,8 6 315,8 

5 
      

5,2% 329,1 6 329,1 

5.2.1 Laboratorní výroba směsi 

Výroba směsi v laboratorních podmínkách je dána normou ČSN EN 12697-35.[22] 

Asfaltová směs se připravuje při předepsané teplotě míchání. Teplota míchání je odvozena 

od referenční teploty při následném hutnění. Předepsaná teplota míchání se zvolí tak, aby 

se směs ochladila na referenční teplotu hutnění. Je nutné dodržet požadavek na maximální 

teplotu, která je dle požadavků normy ČSN EN 12697-35 nejvýše o 20 °C vyšší než 

referenční teplota hutnění. Přehled referenčních teplot pro asfaltové směsi je uveden 

v ČSN EN 12697-35 (Tabulka 1, 9). Dle druhu silničního pojiva odečteme příslušnou 

referenční teplotu. V případě námi použitého asfaltového pojiva 50/70 pen je hodnota 

referenční teplota pro hutnění 150 °C. Doba míchání je omezena z důvodu snížení 

mechanické degradace kameniva. Tuto veličinu upravuje taktéž norma ČSN EN 12697-35 

(Tabulka 2, 10). Pro výrobu asfaltové směsi je maximální doba míchání za pomocí 

mechanické míchačky 3 min. 
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Zařízení pro výrobu směsi 

- laboratorní míchačka s termostaticky řízeným ohřevem a ovládáním rychlosti. 

Metly nebo jiné vhodné zařízení musí mít přiměřenou materiálovou tvrdost, tak 

aby nepoškodili mísící se kamenivo. 

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

teploty 110 °C ± 5 °C, 

- teploměr se schopností měřit předepsané teploty 

Postup výroby směsi 

Jednotlivé frakce kameniva a fileru, jenž byly prověřeny řadou průkazních zkoušek, 

se vysuší v odvětrané sušárně na konstantní hmotnost při teplotě 110 °C ± 5 °C. Vysušené 

frakce kameniva a fileru se naváží s přesností na 0,1 % hmotnosti dle dávkovacího 

předpisu (Tab. 9). Navážky jednotlivých frakcí a fileru se nasypou do jedné nádoby, kde 

se promíchají. Nádoba s tímto obsahem se vloží do odvětrávané sušárny, kde se materiál 

ohřívá na teplotu míchání (150 - 170) °C po dobu nejméně 8 hodin. Pojivo pro směs 

se předehřívá v kovové nádobě v rozmezí 3 hodin až 5 hodin při stejné teplotě jako 

kamenivo. Spolu s kamenivem a asfaltovým pojivem se sušárně předehřívá nádoba 

s metlou pro mechanické mísení.  

 

Obr. 8: Předehřátá směs kameniva s asfaltem při míchání. 
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Po předehřátí na požadovanou teplotu míchání, se odměří požadované množství 

pojiva vážením s přesností na 0,1 % hmotnosti. Pojivo se vloží spolu s kamenivem 

a filerem do mísící nádoby a pomocí laboratorní míchačky s ohřevem se směs míchá. Doba 

míchání je dána vizuálním posouzením laboranta, který určí zda-li došlo k požadovanému 

obalení jednotlivých zrn kameniva. Musí se však dodržet maximální doba míchání, která je 

v našem případě 5 min.  

5.3 Stanovení objemových hmotností asfaltové směsi 

Stanovení mezerovitosti asfaltové směsi je dáno vztahem popsaným 

v kapitole (5.1.3). Veličinami potřebnými pro výpočet jsou maximální objemová hmotnost 

asfaltové směsi (ρmv) a objemová hmotnost válcových zkušebních těles (ρt). Hodnoty 

objemových hmotností lze získat různými zkušebními postupy. Tyto jednotlivé varianty 

jsou popsány v příslušných normách. V našem případě jsem pro stanovení maximální 

objemové hmotnosti použil volumetrický postup. Stanovení objemové hmotnosti 

zkušebních válcový těles pak bylo provedeno hydrostatickou metodou. 

5.3.1 Stanovení maximální objemové hmotnosti – Volumetrický postup 
(ČSN EN 12697-5) 

Maximální objemová hmotnost je veličina, která udává hmotnost zrn kameniva 

obalených asfaltem připadající na jednotku objemu bez vzduchových mezer. Postup při 

stanovení max. objemové hmotnosti určuje norma ČSN EN 12697-5.[23] Tato norma 

připouští další zkušební postupy, mimo volumetrického postupu, a to hydrostatický postup 

a matematický postup.  

Podstata zkoušky 

Volumetrický postup stanovuje objem vzorku na základě objemu vody vytěsněného 

vzorkem v pyknometru. Další veličinou je pak hmotnost suchého vzorku. 

Příprava vzorku 

Přímo navazuje na výrobu směsi. Po smíchání směsi se musí ihned zpracovávat. 

Hmotnost vzorku, vyjádřenou v gramech, musí odpovídat nejméně 50násobku číselné 

hodnoty maximální velikosti zrna kameniva v milimetrech. V případě asfaltové směsi 
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ACL 22S je požadované minimum 1100 g směsi. Asfaltovou směs o požadované 

hmotnosti rozprostřeme na tác nebo jiný vhodný podklad a nechá se pomalu zchladnout 

až na laboratorní teplotu. Při chladnutí směsi se pomocí špachtle jednotlivé shluky zrn 

oddělují a rozdrobují na jednotlivá zrna obaleného kameniva. Největší přípustný rozměr 

shlukovaných zrn je 6 mm. 

Zkušební zařízení 

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

- nástroje pro oddělování vzorků 

- teploměr se schopností měřit předepsané teploty, 

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

s objemem umožňujícím ponoření pyknometru 20 mm pod horní okraj, 

- pyknometr s těšně přiléhajícím nástavcem, 

- vakuový systém s manometrem umožňující vytěsnění vzduchu z pyknometru na 

zbytkový tlak 4 kPa. 

Postup zkoušky 

Prázdný pyknometr s nástavcem zvážíme a zaznamenáme jeho hmotnost (m1), 

objem pyknometru (Vp) stanovíme podle přílohy C normy ČSN EN 12697-5. V našem 

případě objem pyknometru známe. Vychladlý vzorek směsi vložíme do pyknometru. 

Pyknometr plníme maximálně do 2/3 objemu prázdného pyknometru. Zaznamenáme 

hmotnost naplněného pyknometru s nástavcem (m2). Vzorek zalijeme odvzdušněnou vodou 

do maximální výšky 30 mm pod okraj. Naplněný pyknometr bez nástavce umístíme 

do vývěvy, kde pomocí částečného vakua odstraníme zachycený vzduch na zrnech vzorku. 

(Obr. 9) Pyknometr je ve vývěvě umístěn po dobu 15 min. Poté se pyknometr zazátkuje 

a doplní deionizovanou vodou a vloží do vodní lázně po dobu 30minut. Pyknometr se pak 

vyjme z vodní lázně, doplní deionizovanou vodou po značku na nástavci. Pyknometr 

se povrchově osuší a zaznamená se jeho hmotnost (m3). 
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Obr. 9: Vakuový systém s manometrem. 

Vyjádření výsledku 

Pro výpočet maximální objemové hmotnosti je normou požadován výpočet hustoty 

vody na základě zkušební teploty. Hustota vody je tedy dána vztahem: 

÷÷
ø

ö
çç
è

æ ×-×
+=

1000000

29,593,7
00016584,1

2tt
wr ,    (9) 

kde ρw hustota vody v Mg/m
3
 s přesností na 0,0001 Mg/m

3
   

  t teplota vody v °C 

V průběhu zkoušky byla u všech 5serií vzorků směsi teplota vodní lázně stejná a to 

24,3 °C. Hustota vody, při této teplotě byla pomoci výpočtu stanovena na 997,2 kg/m
3
. 

Maximální objemová hmotnost asfaltové směsi pomocí volumetrické metody je určena 

následujícím vztahem. 

w

p

mv mm
V

mm

r

r
)(

10 236

12

-
-×

-
= , (10) 

kde ρmv maximální objemová hmotnost asfaltové směsi v Mg/m
3
,  

  m1  hmotnost prázdného pyknometru a nástavce v g,   

  m2  hmotnost pyknometru, nástavce a zkušebního vzorku v g,  

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



 

55 

 

 

  ρw hustota vody v Mg/m
3
 s přesností na 0,0001 Mg/m

3
,  

  Vp  objem pyknometru při naplnění po referenční značku nástavce v m
3
. 

Naměřené hodnoty a následné stanovení maximální objemové hmotnosti asfaltové 

směsi jsou uvedeny v tabulce (Tab. 10). 

Tab. 10: Přehled naměřených hodnot a stanovení max. objemové hmotnosti. 

série t v °C ρw v Mg/m
3
 m1 v g m2 v g m3 v g Vp v cm

3 
ρmv v kg/m

3
 

1 

24,3 0,9972 

694,8 1544,0 2519,5 1320,7 2478 

2 697,3 1528,6 2504,2 1317,1 2453 

3 694,8 1543,9 2516,8 1320,7 2459 

4 699,1 1541,5 2509,7 1316,0 2440 

5 699,1 1538,9 2506,2 1316,0 2426 

5.3.2 Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa vážením ve vodě 
(ČSN EN 12697-6) 

Objemová hmotnost zkušebního tělesa (ρt) udává hmotnost skeletu směsi spolu 

s póry vyplněnými vzduchem. Pro stanovení této objemové hmotnosti je zapotřebí vyrobit 

zkušební tělesa. V každé sérii byla vyrobena 4 zkušební tělesa, která se vážila pomocí 

hydrostatických vah. Výsledná objemová hmotnost stanovila jako průměr 

ze 4 vypočtených hodnot v každé sérii. 

Podstata zkoušky 

Objemová hmotnost zhutněné asfaltové směsi (ρt) je určena na základě výpočtu 

pomocí rozdílných hodnot hmotností zkušebního tělesa – suchého tělesa, ponořeného 

tělesa a povrchově osušeného tělesa. 

Zkušební zařízení 

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

teploty 150 °C ± 5 °C, 

- teploměr se schopností měřit předepsané teploty, 

- Marshallův automatický zhutňovací pěch, 

- formy pro hutnění asfaltové směsi, 
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- přístroj pro vytlačení vzorku z formy, 

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

- hydrostatická váha - přesnost ± 0,1 % hmotnosti zkušební navážky, 

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

Příprava vzorku 

Přípravou vzorku se rozumí samotná výroba zkušebního válcového tělesa. Tento 

postup přímo navazuje na laboratorní výrobu směsi. Vyrobená směs se ihned 

po promíchání rozdělí na navážky o hmotnosti cca 1100 g. Počet navážek je dán počtem 

zkušebních těles. Mimo navážky se odebere přiměřená část směsi pro případ, 

že by zkušební těleso po zhutnění neodpovídalo rozměrovým požadavkům, a bylo nutné 

hmotnost navážky zvětšit. Navážky směsí se umístí do sušárny a temperují se na teplotu 

150 °C ± 5 °C. Teplota směsi se kontroluje teploměrem. Mimo směs v sušárně 

temperujeme i formy pro hutnění. 

 

Obr. 10: Marshallův automatický zhutňovací pěch. 

Po dosažení požadované teploty asfaltové směsi pro hutnění se navážka nasype 

do předehřáté formy. Forma spolu se směsi se umístí do Mashallova automatického 

hutnícího pěchu a začne se hutnit (Obr. 10). Směs s označením S se hutní dle předpisu, 

uvedeném v normě ČSN EN 13108-1 [3], 75 rázy hutnícího pěchu na obě strany vzorku. 
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Takto zhutněný vzorek se nechá zchladnout na teplotu přibližně 40 °C a poté se za pomocí 

přístroje vytlačí z formy. Válcové zkušební těleso se přeměří. V případě, že rozměry 

uvedené v odst. 5.2 nejsou dodrženy, je nutné zvýšit hmotnost navážky asfaltové směsi. 

Válcový vzorek zhutněného asfaltu se odloží na vhodný a rovný povrch a nechá se po 4 

hodiny chladnout. 

Postup zkoušky 

Vychladlý zhutněný válcový vzorek se očistí od volných zrn, které se na povrchu 

dostatečně nezhutnili. Především se jedná o hrany tělesa. Válcové těleso se zváží 

a zaznamená se jeho hmotnost v suchém stav (mt1) v g. Poté se zkušební těleso ponoří 

do vodní lázně, jež je součástí hydrostatických vah. Po uplynutí 30 minut, je zaznamenána 

hmotnost tělesa na hydrostatických vahách (mt2) v g. Poté se těleso vyjme z lázně 

a povrchově se osuší, zbaví se kapek vody na povrchu pomocí vhodné textilie. Následně se 

zváží a zaznamená hmotnost (mt3). 

Vyjádření výsledku 

Vyjádření výsledků objemové hmotnosti zkušebních těles (ρt) se stanoví jako 

průměrná hodnota objemových hmotností všech zkušebních těles v každé sérii. Výpočet 

objemové hmotnosti je dán vztahem. 

23

1

tt

t
t

mm

m

-
=r , (11) 

kde ρt objemová hmotnost válcového zkušebního tělesa v Mg/m
3
, 

  mt1  hmotnost suchého tělesa v g,      

  mt2  hmotnost ponořeného tělesa v g,     

  mt3  hmotnost povrchově osušeného tělesa v g. 

Naměřené hodnoty jednotlivých hmotností a výsledné průměry objemových 

hmotností jsou uvedeny v tabulce (Tab. 11). 
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Tab. 11: Přehled dílčích a výsledných hodnot objemových hmotností asfaltové směsi. 

 

hmotnost tělesa v g 

průměrná 
objemová 
hmotnost 

v kg/m
3
 

sé
ri

e 
1 

těleso č.: 1-1 1-2 1-3 1-4 

2341 
suché  1159,3 1161,1 1160,0 1160,6 

ponořené  671,3 670,2 671,6 672,4 

povrch.osušené 1163,9 1166,7 1165,4 1166,7 

sé
ri

e 
2 

těleso č.: 2-1 2-2 2-3 2-4 

2340 
suché  1165,5 1163,8 1153,7 1169,1 

ponořené  675,1 672,9 667,2 677,7 

povrch. osušené 1171,0 1170,1 1160,4 1174,7 

sé
ri

e 
3 

těleso č.: 3-1 3-2 3-3 3-4 

2399 
suché  1165,6 1167,3 1167,9 1166,1 

ponořené  684,5 685,3 683,5 685,6 

povrch. osušené 1169,3 1170,6 1170,9 1168,8 

sé
ri

e 
4 

těleso č.: 4-1 4-2 4-3 4-4 

2397 
suché  1171,3 1170,7 1167,1 1172,5 

ponořené  684,6 685,6 684,0 685,4 

povrch. osušené 1173,0 1172,5 1168,8 1173,7 

sé
ri

e 
5 

těleso č.: 5-1 5-2 5-3 5-4 

2414 
suché  1164,1 1165,5 1166,9 1166,7 

ponořené  685,2 686,2 685,5 687,5 

povrch. osušené 1167,1 1167,2 1168,5 1168,8 

5.4 Optimalizace asfaltové směsi ALC 22S 

Jak již bylo popsáno výše, je optimalizace asfaltové směsi dalším nezbytným 

krokem v celkovém procesu návrhu. Optimalizací se rozumí stanovení ideálního množství 

asfaltového pojiva ve směsi. Tomuto procesu předcházeli zkoušky potřebné k vyhodnocení 

5zkušebníc sérií. Kritériem, které rozhoduje o dalším postupu návrhu, je celková 

mezerovitost asfaltové směsi. Tato vlastnost musí odpovídat požadavků, které jsou 

uvedeny v normě ČSN EN 13108-1 (Tabulka NA-E.5.1, 48). Tato zmiňovaná norma udává 
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interval hodnot mezerovitosti vyjádřených v procentech celkového objemu zkušebního 

tělesa. Požadovaná mezerovitost (Vm) je tedy v rozsahu 4,0 % - 6,0 %. Z praktických 

zkušeností laborantů je vhodné zvolit hodnotu mezerovitosti pohybující se v blízkosti 

spodní hranici intervalu.  

Výsledné hodnoty mezerovitostí jednotlivých směsí jsem stanovil na základě 

vztahu uvedeném v kapitole 5.1.3 a veličin potřebných k výpočtu stanovených v kapitolách 

5.3.1 a 5.3.2. Dalším způsobem, jak stanovit ideální množství pojiva, je pomocí graficky 

znázorněných závislostí vlastností směsi na obsahu asfaltu (Graf 2, Graf 3, Graf 4). Přehled 

jednotlivých druhů směsí a jejich mezerovitostí je uveden v tabulce (Tab. 12).  

Tab. 12: Přehled velikosti mezerovitosti jednotlivých sérií. 

série 
obsah asfaltového 

pojiva v % hm. 

mezerovitost 

v % obj. 

1 4,4 5,5 

2 4,6 4,6 

3 4,8 2,4 

4 5,0 1,8 

5 5,2 0,5 

Jak je patrné z výsledků mezerovitosti (Vm), byla jako optimum zvolena asfaltová 

směs 2. série s podílem asfaltového pojiva 4,6 % hmotnosti. Na následujících grafech jsou 

patrné vlastnosti směsi při námi stanoveném obsahu pojiva. Při předběžném návrhu jsme 

volili hmotnostní podíl pojiva o krok vyšší, tedy 4,8 % hmotnosti.  
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Graf 2: Mezerovitost zhutněné směsi. 

 

Graf 3: Vyplnění mezer pojivem. 
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Graf 4: Objem pojiva ve zhutněné směsi 

V tuto chvíli jsme optimalizovali asfaltovou směs. Dalším krokem, který následuje, 

je výroba optimalizované asfaltové směsi a stanovení mechanických vlastností směsi - 

odolnosti vůči účinkům vody a zkouška pojíždění kolem. Celkový laboratorní protokol 

optimalizace je uveden v příloze (Protokol OS/2011/10).  

5.5 Mechanické vlastnosti optimalizované asfaltové směsi 

Mechanické vlastnosti asfaltové směsi se určují na dvou zkouškách – odolnosti 

zkušebního tělesa vůči vodě a zkouška pojíždění kolem. Tyto zkoušky na základě 

požadavku normy ČSN 73 6160 [21] provádějí na směsi typu AC, a jejich možné rozšíření 

pak uvádí národní příloha normy ČSN EN 13108-1. Obě zkušební metody jsou 

od stávajícího zkušebnictví odlišné svou podstatou. Jedná se o zkoušky destruktivní – 

nelze zopakovat měření na tomtéž vzorku. Tento fakt sebou nese i požadavek na větší 

pečlivost při stanovených postupech. 
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5.5.1 Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě (ČSN EN 12697-12) 

Zkouška odolností vůči účinkům vody je dána normou ČSN EN 12697-12.[24] 

Tato zkouška se provádí na válcových zkušebních tělesech, jež jsou zhutněny 2x25 rázy 

Marshallova automatického zhutňovacího pěchu. Energie, kterou vyvodíme na zhutnění 

směsi, odpovídá objemové hmotnosti dosažitelné v běžném terénu. Pro stanovení odolnosti 

je zapotřebí 6 válcových zkušebních tělesech. Samotná odolnost vůči vodě je vyjádřena 

veličinou ITSR, kterou stanovujeme na zhutněných zkušebních tělesech. ITSR (indirect 

tensile strength ratio) udává poměr mezi pevností v příčném tahu vlhkých zkušebních těles 

a suchých zkušebních těles. Minimální hodnotu ITSR uvádí norma ČSN EN 13108-1 

(Tabulka NA-E.5.1, 48). Protokol o zkoušce je součástí přílohy pod označením (Protokol 

č. OS/2011/11). 

Podstata zkoušky 

Zkouška je založena na stanovení poměru mezi pevnostmi v příčném tahu 

u mokrých a suchých těles. Zkušební tělesa o počtu 6 kusů rozdělíme na dvě skupiny. 

Jedna skupina je udržována na vzduchu při laboratorní teplotě a druhá je temperována ve 

vodním prostředí.  

Zkušební zařízení 

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

teploty 150 °C ± 5 °C, 

- teploměr se schopností měřit předepsané teploty, 

- Marshallův automatický zhutňovací pěch, 

- formy pro hutnění asfaltové směsi, 

- přístroj pro vytlačení vzorku z formy, 

- 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 být takový, aby umožnil ponoření celých 

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

- posuvné měřidlo. 

Příprava zkušebních těles 

Postup laboratorní výroby směsi je stejný jako při zjišťovaní optimálního množství 

pojiva, který je popsán v kapitole Výroba asfaltové směsi5.2.1. Vzhledem k požadavku 

většího počtu zkušebních těles, je nutné zvětšit objem vstupních materiálů o zhruba 20 %. 

Předpis pro laboratorní výrobu směsi je uveden v tabulce. (Tab. 13) 

Tab. 13: Předpis pro laboratorní výrobu optimalizované asfaltové směsi. 

kamenivo pojivo 

zd
ro

j 
k

a
m

en
iv

a
 

B
oh

uč
ov

ic
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B
oh

uč
ov
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B
oh

uč
ov

ic
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B
oh

uč
ov

ic
e 

V
ar

ín
 

 

frakce 0/4 4/8 8/11 11/22 VJM 7 
přidan

é 

pojivo 

 

asfalt v g 

navážka 

celkem v g 

dávkování 39% 13% 14% 30% 4% 

kamenivo 

celkem v g 
navážka frakcí kameniva v g 

7 200,0 2808 936 1008 2160 288 4,6% 347,2 7 547,2 

Asfaltovou směs vyrobenou v laboratoři rozdělíme na 6 navážek o hmotnosti cca 

1200 g a vložíme do sušárny, kde směs temperujeme na požadovanou teplotu hutnění 

150 °C. Směs o předepsané teplotě vložíme do hutnící formy, a pomocí Marshallova 

automatického zhutňovacího pěchu, hutníme 25 rázy na každé straně vzorku. Zhutněný 

vzorek necháme vychladnout a poté pomocí přístroje vytlačíme z formy. Takto připravené 

vzorky (6 ks) necháme chladnout cca 4 hodiny. Měřením pomocí posuvného měřidla 

stanovíme rozměry a poté i objemovou hmotnost jednotlivých zkušebních těles. Stanovení 

rozměrů zkušebních těles určuje norma ČSN EN 12697-29.[25] Tato norma udává 

v jakých místech se daný rozměr měří, kolikrát se měření opakuje a jak se následně 

vyhodnotí. Na základě průměrné výšky a objemové hmotnosti rozdělíme zkušební tělesa 
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na dvě skupiny. Před zahájením další fáze zkoušky – temperováním – musíme zkušebním 

tělesům umožnit zrání po dobu nejméně 16 hodin.  

Temperování skupiny suchých těles se provádí při laboratorní teplotě (20±5) °C. 

Tělesa jsou uložena na rovném povrchu. Temperování skupiny mokrých těles se provádí 

ve vakuové komoře a poté ve vodní lázni. Skupina mokrých těles se uloží do vakuové 

komory naplněné deionizovanou vodou o teplotě (20±2) °C. Tělesa musí být položena 

na perforovanou vložku a ponořena nejméně 20 mm pod hladinou. Ve vakuové komoře 

se vyvolá tlak (6,7±0,3) kPa během (10±1) minut. Snižování tlaku probíhá postupně, aby 

nedošlo k destrukci zkušebních těles. Tento podtlak se udržuje v komoře po dobu (30±5) 

minut, poté se pomalu tlak v komoře pomalu vyrovnává. Po vyrovnání tlaků se tělesa 

nechají ponořená ve vodě dalších (30±5) minut. Poté se změří rozměry zkušebních těles 

a vypočte se jejich objem. Pokud dojde ke změně objemu o více než 2 % před 

a po vakuování těles, tyto zkušební tělesa se vyloučí. Následně se skupina mokrých těles 

vloží do vodní lázně o teplotě (40±1) °C po dobu 68 hodin až 72 hodin. 

Postup zkoušky 

Zkušební tělesa se zahřejí (ochladí) na zkušební teplotu. Tato teplota je dána 

zkušební normou a volí se v rozmezí 5 °C až 25 °C s povolenou odchylkou ±2 °C. 

Doporučená teplota těles je (15±2) °C. V našem případě byla zvolena právě doporučená 

teplota. Zkušební tělesa se na tuto teplotu temperují ve vodní lázni (mokrá tělesa) 

či ve vzduchové komoře (suchá tělesa). Doba potřebná pro dosažení požadované teploty 

tělesa je dána průměrem zkušebního tělesa. Průměr zkušebních těles je v rozmezí 

(100±2) mm. V tomto případě je doba temperance stanovena na 2 hodiny.  
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Obr. 11: Zkušební lis pro stanovení pevnosti v příčném tahu. 

Následuje stanovení hodnoty pevnosti v příčném tahu (Obr. 11). Tuto zkoušku 

upravuje norma ČSN EN 12697-23.[26] Celý tento zkušební proces se musí zahájit 

do doby jedné minuty po vytažení vzorku z vodní lázně či vzduchové komory. Teplota 

místnosti má být v rozsahu 15 °C až 25 °C. Vzorek se umístí do lisovacího přístroje mezi 

čelisti tak, aby síla vyvolaná stlačováním se čelistí lisu působila v jeho průměru. 

Po zpuštění lisu je vzorek stlačován konstantní rychlostí (50±2) mm za minutu. Zkouška 

je ukončena v momentě porušení vzorku. Zaznamenáme velikost zatížení (P) a vizuálně 

klasifikujeme typ porušení vzorku.  

Vyjádření výsledku 

Mezivýsledkem zatěžovací zkouška v příčném tahu je tlaková síla vyvozena lisem, 

při níž došlo k porušení vzorku. Průběh zatěžování zkušebního tělesa lisem je znázorněno 

i graficky. Mimo pevnostní charakteristiky je každé zkušební těleso vizuálně posouzeno 

a následně je určen typ porušení. Dle způsobu porušení vzorku rozeznáváme tyto typy 

(Obr. 12)  

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

průměru, vyjma možných malých trojúhelníkových prasklin v oblastech 

blízkých zatěžovacím pásům; 
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- 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. 

 

Obr. 12: Typy porušení zkušebního tělesa při stanovení pevnosti v příčném tahu. 

Pro každé zkušební těleso (mokré i suché) se stanoví hodnota pevnosti v příčném 

tahu (ITS) podle následujícího vztahu: 

HD

P
ITS

××
=
p
2

, (12) 

kde ITS  pevnost v příčném tahu v MPa,     

 P maximální zatížení v N, stanovené zkouškou,   

 D průměr zkušebního tělesa v mm,     

 H výška zkušebního tělesa v mm. 

Přehled naměřených hodnot a dílčích výsledků je uveden v tabulkách (Tab. 14, 

Tab. 15) 
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Tab. 14: Přehled naměřených a výsledných hodnot skupiny suchých zkušebních těles. 

Skupina suchých zkušebních těles 

označení tělesa S1 S2 S3 

průměr tělesa v mm 101,3 101,7 101,7 

výška tělesa v mm 62,7 62,4 62,1 

hmotnost tělesa v g 1107,5 1106,9 1107,1 

objem. hmotnost tělesa v g /cm
3
 2,192 2,184 2,195 

Stanovení pevnosti v čelisťovém lisu  

zkušební tlak lisu v N 11,9 16,4 10,0 

pevnost těles jednotlivě ITSd v Mpa 1196,8 1643,2 1008,0 

typ porušení c c c 

Stanovená průměrná pevnost  ITSd v kPa 1282,66 

Tab. 15: Přehled naměřených a výsledných hodnot skupiny mokrých těles. 

Skupina mokrých zkušebních těles 

Tělesa připravená 

označení tělesa  V1 V2 V3 

průměr tělesa v mm  101,5 101,5 101,9 

výška tělesa v mm  61,7 61,5 60,8 

hmotnost tělesa v g  1112,5 1106,9 1107 

objem tělesa v cm
3
 499,2 497,6 495,8 

Tělesa vakuovaná 

průměr tělesa v mm  101,6 101,4 102,1 

výška tělesa v mm  61,8 61,2 60,9 

objem tělesa v cm
3
 500,5 494,2 498,7 

změna objemu po vakuování v % (max. 2,0 %) 0,3% -0,7% 0,6% 

Stanovení pevnosti v čelisťovém lisu po máčení, doba máčení 68 hodin 

zkušební tlak lisu v kN  15,7 13,2 13,7 

pevnost těles jednotlivě ITSw v MPa 1587,5 1352,3 1400,8 

typ porušení b b b 

Stanovená průměrná pevnost  ITSw v kPa 1446,9 
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Poměr příčné pevnosti v tahu (ITSR) je pak dán průměrnými hodnotami pevností 

mokrých (ITSw) a suchých (ITSd) zkušebních těles. Tento poměr je vyjádřen vztahem: 

d

w

ITS

ITS
ITSR ×=100 , (13) 

kde ITSR poměr pevností 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. 

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

stanovena na ITSR = 113 %. Minimální požadovaná hodnota ITSR je 80 %. 

5.5.2 Zkouška pojíždění kolem 

Zkouška pojíždění kolem určuje náchylnost asfaltových směsí k trvalé deformaci 

způsobené účinkem zatížení. Průběh a vyhodnocení zkoušky určuje norma 

ČSN EN 12697-22.[27] Zkouška pojíždění kolem je aplikovatelná na vzorky vyrobené 

v laboratoři nebo odebrány přímo na stavbě. Vzhledem k nákladnému přístrojovému 

vybavení byla tato zkouška prováděna v dceřiné laboratoři společnosti TPA s.r.o. 

v Olomouci. Pro zkoušku bylo použito malé zkušební zařízení a postup B – provádění 

zkoušky na vzduchu. Protokol o zkoušce je součástí přílohy pod označením (Protokol č. 

OL/2011/12). 

Podstata zkoušky 

Tendence k vytváření trvalých deformací asfaltových směsí se určí z hloubky 

vyjeté koleje, vytvořené opakovaným pojezdem zatěžovacím kolem, při stálé teplotě 

prostředí.  

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 
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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 zkušebních těles 

Asfaltová směs se připraví dle postupu uvedeném v kapitole 5.2.1. Celkové 

množství směsi je dáno tloušťkou vrstvy. Tato tloušťka má odpovídat i tloušťce směsi při 

pokládce na vozovce. Ve většině případů je tato tloušťka směsi proměnná a tak se použije 

určení tloušťky vrstvy podle maximální velikosti zrna. V případě asfaltové směsi ACL 22S 

byl pro zkoušku pojezdu kolem vyroben zkušební vzorek s tloušťkou vrstvy 60 mm. 

 

Obr. 13: Lamelový zhutňovač. 

Laboratorně vyrobená asfaltová směs se za teploty hutnění vloží do ocelové formy 

požadovaných rozměrů a v ní se zhutní (Obr. 13). Pro hutnění je použit lamelový 

zhutňovač. Forma pro výrobu zkušební desky je naplněna asfaltovou směsí. Na tuto směs 

jsou vyskládány ocelové lamely, které zujímají celý objem formy. Přes tyto lamely 

se přenáší do asfaltové směsi zatížení vyvozené ocelovým kolem, které pojíždí přes lamely 
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a hutní tak směs ve formě. Takto připravená směs se nechá zchladnout, a poté se vyjme 

z formy. 

Postup zkoušky 

Doba temperování zkušebního tělesna předepsanou je dána tloušťkou zkušebního 

tělesa. V našem případě bylo zkušební těleso temperováno po dobu nejméně 4 hodin. 

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

formy ve zkušebním zařízení.  

 

Obr. 14: Automatické zařízení pro vyjíždění kolem. 

Zařízení se uvede do pohybu (Obr. 14). 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 kole. 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). 

Vyjádření výsledku 

Výsledek zkoušky se vyjádří jako přírůstek hloubky vyjeté koleje na vzduchu 

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

vztahem. 
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kde WTSAIR  přírůstek hloubky vyjeté koleje v mm/10
3
  zatěžovacích cyklů,

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

Další veličinou určující trvalé deformace asfaltové směsi je průměrná poměrná 

hloubka vyjeté koleje na vzduchu (PRDAIR). Naměřené hodnoty a stanovení výsledků je 

uvedeno v tabulce. (Tab. 16) Výsledky zkoušek vyhovují požadavkům normy 

ČSN EN 13108-1. 

Tab. 16: Přehled naměřených hodnot zkoušky pojíždění kolem. 
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hloubka vyjeté koleje po 5000 cyklech v mm 0,76 1,72 1,24 

hloubka vyjeté koleje po 1000 cyklech v mm 0,90 1,88 1,39 

WTS AIR v mm/10
3
 cyklů 0,03 0,03 0,03 0,05 

PRD AIR po 5000 cyklech 1,3 % 2,9 % 2,1 % 3,0 % 

5.6 Schválení receptury 

Testované vstupní materiály a následně i samotná směs byly v laboratorních 

podmínkách vyhodnoceny a označeny jako vhodné pro použití na stavbě. Materiálové 

a mechanické vlastnosti asfaltové směsi a vstupních materiálů vyhovují všem předepsaným 

požadavkům platné legislativy. Celkový přehled složek směsi, pojiva, fyzikálních 

a mechanických vlastností je uveden v protokolu č. OS/2011/13, který je součástí přílohy.
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6 Průkazní zkoušky 

Smyslem průkazních zkoušek je porovnání asfaltové směsi, která je připravena 

v laboratoři, poté vyrobena v obalovně a následně aplikována v konstrukci vozovky. 

Četnost a druh průkazních zkoušek je dán systémem řízení jakosti. Systém jakosti 

je zpracováván jako Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 

(TKP) vydané MDS. Tyto podmínky jsou pak na úrovni jednotlivé stavební společnosti 

dále zpracovány a rozšiřovány. Nástroji takovýchto kvalitativních podmínek mohou být 

plán řízení jakosti a kontrolní a zkušební plán. V rámci konkurenceschopnosti na trhu jsou 

tyto plány respektovány a jejich dodržování je kontrolováno. Prokazování kontroly a shody 

u hutněných asfaltových vrstev uvádí norma ČSN 73 6121.[1] Průkazní zkoušky se dají 

rozdělit na tři skupiny – prokazování shody stavebních materiálů, asfaltových směsí 

a hotové vrstvy. První dvě skupiny zkoušek jsem v rámci diplomové práce neřešil, jejich 

smysl a účel je krátce popsán dále v textu. Poslední skupina prokazování shody na hotové 

vrstvě byla řešena rozsáhleji než předchozí dvě. Druh a četnost zkoušek hotové úpravy byl 

ovlivněn aktuálními potřebami laboratoře TPA s.r.o. Ostrava.  

6.1 Prokazování shody stavebních materiálů 

Při výrobě asfaltových směsí je kontrola vstupních materiálů založena zejména 

na dokladech, prokazujících shodu se zdrojem a jakostí jednotlivých materiálů. Dodávaný 

materiál je doprovázen certifikátem, prohlášením o shodě a dodacím listem. Tyto doklady 

slouží v rámci počátečních zkoušek typu jednotlivých dodávek materiálů. K porovnání 

s počátečními zkouškami typu je nutné provést kontrolní zkoušky, ověřující dokladované 

vlastnosti. Typ zkoušky a minimální četnost kontrolních zkoušek uvádí norma 

ČSN 73 6121 (Tabulka 10, 12). V rámci mé práce jsem prokazování shody stavebních 

materiálů neřešil. Mezi návrhem směsi a zavedením směsi do provozu neuplynula 

minimální doba pro provádění kontrolních zkoušek.  

6.2 Prokazování shody asfaltové směsi  

Smyslem tohoto kontrolního procesu je rozbor asfaltové směsi vyrobené 

v obalovně a porovnání se schválenou recepturou. Tento způsob kontroly asfaltové směsi 
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je měřítkem kvality výroby. Při zavádění nové receptury do výroby je četnost těchto 

zkoušek větší. Mimo odběr směsi přímo z obalovny je další možností odebrat vzorek přímo 

na stavbě. Výstupy z těchto zkoušek asfaltové směsi jsou dokládány k přejímacímu řízení 

staveb. V ČSN 73 6121 (Tabulka 11, 13) jsou uvedeny základní a rozšiřující zkoušky 

v závislosti na typu směsi. Prokazování shody asfaltové směsi nebylo v rámci diplomové 

práce zrealizováno.  

6.3 Prokazování shody hotové vrstvy 

Zhotovená konstrukční vrstva vozovky je vizitkou dodavatele, za kterou je finančně 

odměňován. Pro investora (objednavatele) je prokazování shody na hotové vrstvě hlavním 

hodnotícím kritériem provedení stavebního díla. Dohoda mezi dodavatelem a investorem 

(objednavatelem) udává frekvenci a typ průkazních zkoušek. Způsoby zkoušení hotové 

vrstvy lze rozdělit na destruktivní a nedestruktivní metody. Toto dělení nelze aplikovat 

na sestavu průkazních zkoušek hotové vrstvy. Norma uvádí pouze výčet požadovaných 

vlastností a zkoušky dále nedělí. Vlastnosti hotové vrstvy jako mezerovitost a míra 

zhutnění je možné určit destruktivní či nedestruktivní metodou. V praxi jsou vyžadovány 

obě metodiky s důvodu nepřesnosti nedestruktivního zkušebnictví. Nicméně se s vývojem 

techniky stávají nedestruktivní metody zkoušení žádanějšími, pro svou přístrojovou 

nenáročnost a hlavně rychlost vyhodnocení přímo na stavbě. Pro upřesnění požadovaných 

vlastností je nutné vyhodnocení na základě odebraného jádrového vrtu z konstrukce 

vozovky. Druh zkoušek prováděných na hotové úpravě a přípustné odchylky 

od laboratorně vyrobené směsi stanovuje norma ČSN 73 6121.[1] Minimální četnost 

zkoušek prokazování shody se řídí tabulkou uvedenou v příloze normy ČSN 73 6121 

(Tabulka A.2, 18). Normou požadované typ zkoušek: 

· míra zhutnění a mezerovitost vrstvy, 

· tloušťka vrstvy, 

· spojení vrstev, 

· rovnost povrchu, 

· odchylky od projektované výšky, 

· příčný sklon, 

· protismykové vlastnosti. 
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Zkoušky hotové úpravy jsou konkrétněji řešeny v normě ČSN 73 6160.[21] Níže 

jsou popsány zkoušky prokazující shodu, kterých jsem se přímo zúčastnil, případně 

odebíral zkušební vzorky. Vyhodnocení zkoušek bylo provedeno laborantem TPA s.r.o. 

Ostrava. 

6.3.1 Míra zhutnění a mezerovitost vrstvy 

Snahou zhotovitele je dosáhnout hutněním co největší objemové hmotnosti 

jednotlivých vrstev konstrukce vozovky, tedy i pokládané směsi. Tohoto požadavku 

dosáhneme ideálním zhutněním směsi. Faktorů ovlivňující hutnění je celá řada. Kvalita 

zhutnění se odráží od typů použitých strojů či jednotlivých sestav. Největším problémem 

je ale klima, při kterém se pokládka směsi realizuje. Teplota směsi při hutnění hraje 

významnou roli. Hodnotu míry zhutnění uvádíme v %. Stanovuje míru mezi objemovou 

hmotností naměřenou na stavbě a v laboratoři. Míra zhutnění pak uvádí, jak se budou 

teoreticky lišit vlastnosti hotové vrstvy od laboratorního návrhu. Míru zhutnění zjistíme 

jako poměr objemových hmotností jednou ze tří schválených metod. Metoda 3. v pořadí 

je zatížena velkou chybou měření a proto ji neuvádím. 

1) Destruktivní přístup - Poměr objemové hmotnosti zjištěné z hotové úpravy 

(vývrt) a objemové hmotnosti zjištěné při kontrolních zkouškách na daném 

úseku 

2) Nedestruktivní přístup - Poměr objemové hmotnosti zjištěné z hotové úpravy 

pomocí radiometrické soupravy a objemové hmotnosti zjištěné při kontrolních 

zkouškách na daném úseku. 

ad 1) Destruktivní přístup 

Příprava zkušebního vzorku 

Dle požadavků zkušebního a kontrolního plánu provedeme vývrt konstrukce 

vozovky v daném rozsahu. Místo vývrtu se volí zpravidla uprostřed jízdního pruhu, 

z důvodu předpokládaných nižších účinků zatížení než v jízdní stopě. Vrtací soupravu 

stabilizujeme na zvoleném místě. Spustíme vrtání, které je doplněno vodou (Obr. 15). Po 

provrtání všech potřebných zkoušených vrstev konstrukce vrtací soupravu zastavíme a 

přemístíme. Jádrový vrt vytáhneme pomocí kleští, označíme  a umístíme tak, aby nedošlo 
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k jeho poškození během transportu do laboratoře. Vyvrtaná díra v komunikaci se zasype a 

po vrstvách zhutní studenou asfaltovou směsí. Průměr jádrového vrtu se odvíjí od druhu 

požadovaných zkoušek. Pro kontrolní zkoušky vrstvy je požadován průměr vývrtu 

min. 100 mm, při stanovení rozboru asfaltové směsi je předepsán minimální průměr vývrtu 

140 mm. V rámci této práce byly odebrány jádrové vrty o průměru (100±2) mm. Stanovení 

míry zhutnění se provádí na jádrovém vrtu až po smykové zkoušce určující spojení vrstev. 

Poté jsou jednotlivé směsi odděleny a lze na nich určit potřebné vlastnosti. 

 

Obr. 15: Vrtací souprava pro odběr jádrového vrtu. 

Postup zkoušky 

Stanovení objemové hmotnosti se provede stejným způsobem jako při návrhu 

asfaltové směsi. U jádrového vrtu stanovujeme objemovou hmotnost pomocí hydrostatické 

metody, která je popsána v kapitole 5.3.2. Jako zkušební těleso je zde považována již 

zhutněná vrstva odebraného jádrového vývrtu. Pro stanovení vztažné objemové hmotnosti 

při kontrolní zkoušce je použito Volumetrického postupu, popsaném v kapitole 5.3.1. 
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Vzorek nezhutněné asfaltové směsi je odebrán na stavbě nebo v obalovně. Hodnota 

mezerovitosti je pak dána výpočetním vztahem na základě naměřených hodnot 

objemových hmotností, který je uveden v kapitole 5.1.3. Zkušební jádrový vrt byl odebrán 

ze stavby okruží křižovatky na Bílovecké ulici v Opavě. Místa, pro odběr vzorku vozovky 

jádrovým vrtem, byla vybrána na spojovací větvi a na okružním jízdním pásu křižovatky.  

ad 2) Nedestruktivní metoda 

Zjišťování objemové hmotnosti vrstvy nedestruktivními metodami je rychlou 

a zkouškou s okamžitým vyjádřením výsledku. Takto naměřené hodnoty jsou většinou 

zatíženy chybou. V našem případě byla pro stanovení objemové hmotnosti hotové úpravy 

použita radiometrická souprava Troxler (USA) (Obr. 16). Měření radiometrickou 

soupravou Troxler je založeno na přítomnosti uzavřeného radionuklidového zářiče 137 Cs, 

který vyzařuje do materiálů gama parsky. Zaznamenán je rozptyl a absorpce těchto 

paprsků v měřeném materiálu. Izotopy cesia jsou v defektoskopii často používány. 

Dokonce je pomocí izotopu cesia stanovena délka 1 sekundy dle soustavy SI. Soupravu 

Troxler lze využít k měření vlhkosti, měrné hmotnosti a míry zhutnění. Protokol o průběhu 

zkoušky radiosondou je uveden v příloze (Protokol č. OS/2011/14) 

 

Obr. 16: Radiometrická souprava Troxler. 
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Postup měření 

Prvním krokem při spuštění přístroje je zadání vstupních údajů: datum, čas, 

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

Před každým měřením je nutné provést mezikalibrační měření dle návodu výrobce.  Sonda 

se umístí na rovný a očištěný povrch měřené vrstvy, minimálně 300 mm od okraje vrstvy. 

Správné měření je ovlivněno povrchovými nerovnostmi, které nesmí přesáhnout 3 mm. 

Povrch snímací desky sondy musí být čistý. Souprava se umístí na měřené místo, spustí 

se měření a čeká se do stanovení hodnoty. Poté se sonda otočí o 180 ° a na tomtéž místě 

se měření opakuje. Výsledkem je průměrná hodnota objemových hmotností dvou měření. 

Měření míry zhutnění ložní vrstvy probíhalo při rekonstrukci krytu vozovky jízdního pásu 

na ulici Horní v Ostravě-Hrabůvce.  Druh asfaltové směsi byl ACL 22S a tloušťka ložní 

vrstvy byla 70 mm. Měření probíhalo na úseku dlouhém 0,5 km. Celkem bylo stanoveno 

12 měření po 100 metrech a to vždy v obou jízdních pruzích.  

Vyjádření výsledku 

Vyhodnocení probíhá automaticky na displeji přístroje. Do formuláře 

zaznamenáváme hodnotu objemové hmotnosti 1. a 2. měření. Přehled naměřených hodnot 

je uveden v tabulce. (Tab. 17) 
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Tab. 17: Přehled naměřených a výsledných hodnot míry zhutnění. 

číslo 
měření 

staničení km 

objemová 
hmotnost 

stanovená v kg/m3
 

mezerovitost v 

% 

míra zhutnění v 
% 

požadavek 
normy 

ČSN 73 6121 

1 0,670 RJP 2330 4,6 97,7 

Míra 
zhutnění 

min. 96,0 %, 

pro tl. vrstvy  

> 50 mm 

Ø 98,0 %. 

 

Mezerovitost  

2,5 % až 
8,0 % 

2 0,670 PJP 2338 4,3 98,0 

3 0,770 RJP 2350 3,8 98,5 

4 0,770 PJP 2317 5,1 97,1 

5 0,870 RJP 2318 5,1 97,2 

6 0,870 PJP 2328 4,7 97,6 

7 0,970 RJP 2344 4,0 98,2 

8 0,970 PJP 2319 5,0 97,2 

9 1,080 RJP 2341 4,1 98,1 

10 1,080 PJP 2344 4,0 98,2 

11 1,180 RJP 2341 4,1 98,1 

12 1,180 PJP 2336 4,3 97,9 

 
   

Ø 97,8   

Hodnota mezerovitosti je dána vztahem na základě naměřených hodnot 

objemových hmotností, který je uveden v kapitole 5.1.3. Naměřené hodnoty jsou následně 

porovnávány s požadavky normy ČSN 73 6121 (Tabulka 13, 14). Míra zhutnění 

v měřených místech odpovídá požadavkům normy ČSN 73 6121 (Tabulka 13, 14). 

V případě vrstvy tloušťky 70 mm je nutné posoudit průměrnou hodnotu z celého měřeného 

úseku. V našem případě je odchylka od požadavků normy 0,2 %. V takovémto případě je 

rozhodující mezerovitost asfaltové směsi. Na základě stanovených hodnot mezerovitosti 

jsem usoudil, že odchylka od požadavků je zanedbatelná. Ložní vrstva směsi ACL 22S na 

ulici Horní v Ostravě je dostatečně zhutněna.  

6.3.2 Tloušťka vrstvy 

Tloušťka jednotlivých vrstev je dána projektantem. Její hodnota je závislá 

na velikosti předpokládaného zatížení komunikace. Tato vlastnost konstrukce je jedním 

z hlavních faktorů ovlivňující trvanlivost hotové úpravy. Mocnost jednotlivých vrstev 

je pravidelně kontrolována i z jiných důvodů, například snaha zhotovitele ušetřit 
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a projektovanou tloušťku záměrně nedodržet. Tloušťku jednotlivých vrstev lze stanovit 

různými způsoby, které se liší v přesnosti měření. Nejčastějším způsobem je stanovení 

tloušťky vrstvy z jádrového vrtu. Před oddělením vrstev laborant najde místo spojení 

jednotlivých vrstev a měřením posuvným měřidlem tak stanoví hodnotu tloušťky vrstvy. 

Tento způsob měření a tedy i výsledné charakteristiky sledovaného úseku je závislý 

na množství vývrtů z konstrukce vozovky. Další z metod stanovení tloušťky vrstvy 

je na základě geodetického měření jednotlivých vrstev. Tento způsob stanovení 

je nedestruktivní a množství měření je pouze na dohodě mezi zhotovitelem a geodetem.  

6.3.3 Spojení vrstev 

Konstrukce vozovky v řezu má vrstevnatý charakter. Každá se těchto částí má svou 

funkcí a musí splňovat dané parametry. Problémem jakékoliv vrstevnaté struktury 

konstrukce je možná nesprávná součinnost vrstev způsobených rozdíly při teoretickém 

návrhu a provedení. Vlivem dynamického zatížení od dopravy vzniká v rovině spoje 

jednotlivých vrstev napětí. Vznik napětí v mezivrství je možné přisoudit všem 

automobilům, které při jízdě v oblouku smýkají neotáčivými koly po povrchu vozovky, 

přenášejí tak vodorovné zatížení do konstrukce vozovky. V našem případě je předmětem 

řešení spojení ložní a obrusné vrstvy. Pro propojení těchto částí konstrukce je důležitá 

aplikace spojovacího postřiku, který plní funkci „lepidla“. Díky postřiku a textuře 

spojovaných vrstev je napětí vyvolané dynamickými účinky dopravy pohlceno v tomto 

mezivrství. Spojení vrstev se posuzuje na vzorku z jádrového vrtu, na kterém se určí 

největší smyková síla, při které dojde k oddělení vrstev. Výsledek této zkoušky 

je měřítkem kvality spojení vrstev. Zkouška probíhá ve zkušebním lisu, který zkušební 

vzorek stlačuje konstantní rychlostí v místě, kontaktu jednotlivých vrstev. Před samotnou 

zkouškou je vzorek temperován ve vodě a následně na vzduchu po dobu, která je dána 

průměrem vrtu. 

6.3.4 Rovnost povrchu 

Jedna z mála vlastností, kterou dokáže i laik zaznamenat během jízdy vozem. 

V dnešní době se při výstavbě nových komunikací používají moderní nivelační přístroje, 

které by měli zaručit co nejpřesnější rozprostírání a hutnění jednotlivých vrstev. Tento 

proces je stále jenom poloautomatický a dosahuje pouze omezené přesnosti. Pro ideální 

výsledek je žádoucí, aby byla rovinatost dané vrstvy pravidelně kontrolována. V případech 
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nedodržení podmínek rovinatosti je žádoucí, aby při pokládce následující části konstrukce 

byla tato chyba v rovinatosti částečně nebo úplně eliminována. S každou konstrukční 

vrstvou, která je se blíží k povrchu, dochází ke zpřísnění požadavku na rovinatost. 

Požadavky na rovinatost a maximální odchylky stanovuje norma ČSN 73 6121 

(Tabulka 16, 15). Rovinatost se měří ve dvou směrech – podélná a příčná. Rovinatostí 

(nerovnostmi) povrchu vozovek se zabývá norma ČSN 73 6175.[28] 

Podélná rovinatost (nerovnost) se měří pomocí latě o délce 4 m. Tato lať může být 

nahrazena poloautomatickým přístrojem – planografem (Obr. 17). Planograf je vybaven 

koly, které jsou upevněny na konstrukci, jejíž délka je 4 m. Uprostřed planografu je snímač 

- kolo, které zaznamenává podélné nerovnosti přímo do paměti elektronické jednotky. 

Některá provedení tohoto měřícího přístroje umožňují i barevné označení míst, která 

přesahují zadané meze. Výhodou planografu je možnost jeho zapojení za vozidlo a během 

pomalé jízdy měřit rozsáhlejší úseky stavby. Podélná rovinatost se měří ve vzdálenosti 

0,75 m od vodícího nebo dělícího proužku ve směru jízdy v pravé jízdní stopě. Přesnost 

snímače planografu je 0,1 mm a maximální rozsah přístroje je 40,0 mm. 

 

Obr. 17: Planograf, měření podélných nerovností. 

Příčná rovinatost se stanovuje pomocí latě o délce 2 m. Minimální četnost měření 

je závislá na typu komunikace. U dálnic, rychlostních silnic a místních rychlostních 

komunikací se příčná rovinatost stanovuje v příčných řezech, obvykle po 20 m. Ostatní 

komunikace jsou měřeny v intervalu 40 m, opět v místech příčných řezů. Ve stanoveném 

místě se lať položí na povrch měřené vrstvy kolmo na osu jízdního pásu. Pomocí měřícího 
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klínku, který se vsouvá pod měřící lať, se určí velikost případných nerovností v příčném 

směru. 

 

Obr. 18: Měření příčné nerovnosti 2m lat. 

Vyjádření výsledků 

Vyhodnocení výsledků při využití planografu je zpracováno automaticky 

přístrojem. Výstupem je pak graf zobrazující naměřené hodnoty nerovností v závislosti na 

ujeté délce. Při vyhodnocení příčných nerovností se používá záznamový arch. V našem 

případě, kdy byla ložní vrstva po celé šířce pokládána finišerem, nebylo nalezeno žádné 

místo s výskytem příčné nerovnosti. 
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7 Závěr 

Rozsah diplomové práce obsáhl zadanou problematiku týkající se konstrukce krytů 

vozovky. Dle požadavku zadání, byla zvolena a poté navržena asfaltová směs pro ložní 

vrstvu vozovky pod označením ACL 22S. Při postupu návrhu byla provedena řada 

zkoušek, které blíže charakterizovali vstupní materiály. Rozsah těchto postupů byl 

ovlivněn vybavením silniční laboratoře. Některé další, méně významné vlastnosti 

vstupních materiálů nemohly být v rámci zpracování práce prokázány. I přesto je návrh 

asfaltové směsi zpracován dle požadavků platné legislativy. Na základě výstupů ze 

zkoušek použitých materiálů bylo možné blíže specifikovat složení asfaltové směsi. Tento 

úkol byl proveden s přispěním softwarového vybavení laboratoře. Zejména se jednalo o 

návrh křivky zrnitosti. Následně jsem provedl řadu zkoušek vyrobené směsi, které vedli 

k optimalizaci dávky asfaltového pojiva. Na základě tohoto postupu byla navržená 

asfaltová směs ACL 22S porovnám s požadavky na odolnosti, specifikovanými v technické 

normě. Asfaltová směs, jenž byla předmětem této práce, pak byla vyhodnocena jako 

vyhovující. Tímto je možné recepturu schválit a nasadit ve výrobě. Zadání diplomové 

práce tak bylo naplněno. Výstupem je tedy dokument, který umožní čtenáři získat patřičné 

informace o procesu návrhu asfaltové směsi a jejím rozdělením u nás a v zahraničí. 

Poslední kapitola byla pojata spíše informativně. Cílem je seznámení čtenáře 

s provázaností silniční laboratoře a dodavatele stavby. Prostředí staveniště není totožné 

s laboratorním a při provádění stavby je tedy nutný dohled. Průkazní zkoušky jsou 

kontrolními systémy, které mají za úkol odhalit nedostatky, které vznikly během pokládky 

směsi. U většiny zkoušek jsem byl osobně přítomen a mohl si tak obohatit znalosti i 

s prostředí staveniště.  
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TPA  R,s.r.o., Zkušební laborato! TPA  R, Vrbenská 1821/31, 370 06  eské Bud"jovice

Pracovišt" #. 5,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

PROTOKOL  #. OS/2011/01

STANOVENÍ ZRNITOSTI VZORKU KAMENIVA

zkouška #. : OS/2011/01     odb"r dne : 

zdroj kameniva  : Bohu ovice frakce : 0/4 p!írodní drcené kamenivo

kamenivo pro výrobnu : Polanka

    místo odb"ru : skládka 

Stanovení zrnitosti Hodnocení kameniva

Prosévání podle  SN EN 933-1:1998,zm.A1:2006 Všeobecné požadavky na zrnitost

síto propad parametr síto propad U

2 D 8 100,0%

1,4 D 5,6 100,0%

D 4 92,5% ± 12%

31,5 100,0% D/2 2 54,5% ± 7,1%

22,4 100,0%

16 100,0%

11,2 100,0%

8 100,0% Kategorie  zrnitosti podle  SN EN 13043 G 90

5,6 100,0%

4 92,5%

2 54,5%

1 34,6%

0,5 24,0% Obsah jemných !ástic  podle  SN EN 933-1:1998,zm.A1:2006

0 25 17 6% t b h 0 063 8 5% U 1 11%

25.07.11

A

PROTOKOL  !. OS/2011/01
STANOVENÍ ZRNITOSTI VZORKU KAMENIVA

Labex Rousek Software

0,25 17,6% stanoveno: obsah zrn < 0,063 = 8,5% U ± 1,11%

0,125 12,7%

0,063 8,5% Kategorie jem. !ástic podle  SN EN 13043 f

Kvalita jemných !ástic ov"#ena podle  SN EN 933-9

protokol  . OS/2011/02

ze dne 28.07.11

MBf = 4

Údaje o zkoušce
    Objednatel zkoušky : 

Vzorek dodán dne : 25.07.11 Vzorek odebral : objednatel

Zkoušeno od : 26.07.11     Zkoušel : Jan Foltýn

do : 28.07.11

Protokol uzav!en dne : 29.07.11     Schválil : .
 

Odb r vzorku mimo rámec akreditace

Tento protokol nesmí být ez souhlasu laborato e kopírován jinak než celý.

VŠB- TU Ostrava, FAST Ludvíka Podéšt", 708 33 Ostrava 

Výsledky zkoušek se týkají jen p edm!tu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty

U : Rozší!ená nejistota 

m"!ení. Je sou#inem 

standardní nejistoty m"!ení a 

koeficientu rozší!ení k=2, což 

poskytuje hladinu spolehlivosti 

p!ibližn" 95%.

10

Labex Rousek Software



TPA  R,s.r.o., Zkušební laborato! TPA  R, Vrbenská 1821/31, 370 06  eské Bud"jovice

Pracovišt" #. 5,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ VZORKU  .  OS/2011/01

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

Odb"r vzorku

Vzorek odebrán dne: 25.07.11

Místo odb"ru: skládka 

Vzorek odebral: objednatel

Váženka

Stanovení zrnitosti  podle  SN EN 933-1:1998,zm.A1:2006

1.  Promytí

Hmotnost vysušené zkušební navážky 216,7 g

Hmotn.  zrn >0,063 mm po promytí a vysušení: 199,2 g

2. Prosévání
z#statek na sítu

síto

90 g

63 g

45 g

LABORATORNÍ ZÁPIS

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ VZORKU $.  OS/2011/01

45 g

31,5 g

22,4 g

16 g

11,2 g

8 g

5,6 g

4 16,2 g

2 82,3 g

1 43,3 g

0,5 22,9 g

0,25 13,9 g

0,125 10,5 g

0,063 9,2 g

dno 0,9 g

Zkouška zahájena dne : 26.07.11

Zkouška ukon#ena dne : 28.07.11 Zkoušel: Jan Foltýn



TPA  R, s.r.o. Zkušební laborato! TPA  R, Vrbenská 1821/31, 370 06  eské Bud"jovice

Pracovišt" #. 5,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

Zdroj kameniva : Bohu ovice Frakce : 0/4

pro obalovnu: Polanka Odb"r dne : 

Místo odb"ru : obalovna

Vzorek odebral : objednatel

Posouzení jemných  ástic - Zkouška metylenovou mod!í podle "SN EN 933-9

Zkušební postup podle   SN EN 933-9 p!íl. A

Hmotnost zkušebního vzorku: 3 000,0 g

P!íprava kameniva

Zmenšení vzorku podle  prEN 932-2

Vysušený redukovaný vzorek: 300,0 g

prosátý redukovaný vzorek - podsítné 0,125 mm 50,1 g

Zkušební roztok methylenové mod!i 1g / 1000 ml

Zkušební roztok vyroben dne 20.07.11

Zkušební roztok použitelný do dne 17.08.11

Zkouška adsorpcí methyl. mod!e

Zmenšení pro zkušební navážku podle  prEN 932-2

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

p!idaný roztok barviva: 12 ml V1

Vyhodnocení
Hodnota methylenové mod!e MB = 4,0

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

U = +/- 

Údaje o zkoušce :      íslo vzorku : OS/2011/02
Objednatel zkoušky : 

Vzorek dodán dne : 25.07.2011     Zkoušel : Jan Foltýn

Zkoušeno od : 27.07.2011     Schválil : .

do : 28.07.2011

Protokol vystaven : 28.07.2011

25.07.11

VŠB - TU Ostrava, FAST  Ludvíka Podéšt#, 708 23 Ostrava

Uvedená rozší!ená nejistota m"!ení je sou#inem standartní nejistoty m"!ení a koeficientu rozší!ení k=2, což 
zaru#uje interval spolehlivosti p!ibližn" 95%. Hodnota nejistoty u mehylenové mod!e je kvalifikovaný odhad na 
základ" výsledk$ centrální laborato!e SSŽ

Tento protokol nesmí být bez souhlasu laborato e kopírován jinak než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen p edm!tu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné  dokumenty.
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Pracovišt  !. 5,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

Zhotovení roztoku (10g/litr) methylenové mod i
Pracovní postup  SN EN 933 - 9, p!íloha C

C.1.2 Stanovení vlhkosti zásoby prášku methylenové mod"e

váženka 19

hm. váženky 43,38 g

hm. váženky s práškem nevysuš. meth. mod"e 48,86 g

hm. váženky s práškem vysuš. meth. mod"e 48,02 g

Vlhkost stanovená W = 18,10%

C.1.3 Navážka zásobního prášku methylenové mod"e pro 1 litr roztoku

dávka práškového barviva do 1 litru 11,81 g

Další postup podle  !l. C.1.4 ažC.3.

Roztok zhotovený dne: 20.07.11 je použitelný do: 17.08.11

Zhotovil: Jan Foltýn

ZÁPIS !. OS/2011/02
ZHOTOVENÍ ROZTOKU METHYLENOVÉ MOD"E A STANOVENÍ MBK

List 1/1

Stanovení hodnoty methylenové mod e kaolinitu

Pracovní postup  SN EN 933 - 9, p!íloha D

destilovaná nebo demineralizovaná voda 500 ml

navážka vysušeného kaolinitu g

absorbované barvivo V 30 ml  ( V' )

Stanovená hodnota  MBK = 1,0 g/100g

x x
x x
x x

Zkoušeno dne: 27.7.2011

Zkoušel: Jan Foltýn
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TPA  R,s.r.o., Zkušební laborato  TPA !R, Vrbenská 1821/31, 370 06 !eské Bud"jovice

Pracovišt" #. 5,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

PROTOKOL  #. OS/2011/03

STANOVENÍ ZRNITOSTI A TVAROVÉHO INDEXU VZORKU KAMENIVA

zkouška #. : OS/2011/03     odb"r dne : 

zdroj kameniva  : Bohu ovice frakce : 4/8 p!írodní drcené kamenivo

kamenivo pro výrobnu : .

    místo odb"ru : skládka

Stanovení zrnitosti Hodnocení kameniva

Prosévání podle  SN EN 933-1:1998,zm.A1:2006 Všeobecné požadavky na zrnitost

síto mm propad parametr síto propad

2 D 16 100,0%

1,4 D 11,2 100,0%

D 8 92,7% U± 12,1%

31,5 100,0% Dst 5,6 49,7% U± 6,5%

22,4 100,0% d 4 14,5% U± 1,9%

16 100,0% d/2 2 2,8% U± 0,36%

11,2 100,0% Kategorie zrnitosti podle "SN EN 13043 G 90/15

8 92,7%

5,6 49,7%

4 14,5% Obsah jemných  ástic  podle  SN EN 933-1:1998,zm.A1:2006

2 2,8% stanoveno: obsah zrn < 0,063 = 1,8% U ± 5%

1 2,4% Kategorie jem.  ástic podle "SN EN 13043 f

0,5 2,3%

0 25 2 2%

25.07.11

C

2

PROTOKOL   . OS/2011/03
STANOVENÍ ZRNITOSTI A TVAROVÉHO INDEXU VZORKU KAMENIVA

Labex Rousek Software

0,25 2,2%

0,125 2,1% Tvar zrn hrubého kameniva  podle  SN EN 933-4:2008

0,063 1,8% stanoveno:           tvarový index   = 23 U ± 1,6

Kategorie SI podle "SN EN 13043 SI

Údaje o zkoušce

    Objednatel zkoušky : 

Vzorek dodán dne : 28.07.11 Vzorek odebral : objednatel

Zkoušeno od : 26.07.11     Zkoušel : Jan Foltýn

do : 28.07.11

Protokol uzav en dne : 29.07.11     Schválil : .
 

Odb r vzorku mimo rámec akreditace

U=± Rozší!ená nejistota 

m"!ení je sou#inem 

standardní nejistoty m"!ení a 

koeficientu rozší!ení k=2, což 

poskytuje hladinu spolehlivosti 

p!ibližn" 95%.

Výsledky zkoušek se týkají jen p edm!tu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. 

Tento protokol nesmí být bez souhlasu laborato e kopírován jinak než celý.

VŠB - TU Ostrava, FAST  Ludvíka Podéšt#, 708 23 Ostrava

2
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TPA  R,s.r.o., Zkušební laborato! TPA  R, Vrbenská 1821/31, 370 06  eské Bud"jovice

Pracovišt" #. 5,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ VZORKU  .  OS/2011/03

Frakce: 4/8 p írodní drcené kamenivo Zdroj : Bohu!ovice

Odb"r vzorku

Vzorek odebrán dne: 25.07.11

Místo odb"ru: skládka

Vzorek odebral: objednatel

Stanovení zrnitosti podle  SN EN 933-1:1998,zm.A1:2006

1  Promytí

Hmotnost vysušené zkušební navážky 626,9 g

Hmotn.  zrn >0,063 mm po promytí a vysušení: 615,9 g

2. Prosévání
z#statek na sítu

síto

90 g

63 g

45 g

31 5

LABORATORNÍ ZÁPIS

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ VZORKU $.  OS/2011/03

31,5 g

22,4 g

16 g

11,2 g

8 45,9 g

5,6 269,5 g

4 220,4 g

2 73,7 g

1 2,6 g

0,5 0,4 g

0,25 0,4 g

0,125 0,8 g

0,063 1,7 g

dno 0,5 g

Stanovení tvarového indexu  podle  SN EN 933-4:2008

$ásti široké frakce  4/8

Hmot. zkoušených zrn g 160,2

Hmot. nekubických zrn g 37,2

Podíl nekubických zrn  23,2%

Zkouška zahájena dne : 26.07.11

Zkouška ukon ena dne : 28.07.11 Zkoušel: Jan Foltýn



TPA  R,s.r.o., Zkušební laborato! TPA  R, Vrbenská 1821/31, 370 06  eské Bud"jovice

Pracovišt" #. 5,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

PROTOKOL  #. OS/2011/04

STANOVENÍ ZRNITOSTI A TVAROVÉHO INDEXU VZORKU KAMENIVA

zkouška #. : OS/2011/04     odb"r dne : 

zdroj kameniva  : Bohu ovice frakce : 8/11 p!írodní drcené kamenivo

kamenivo pro výrobnu : Polanka

    místo odb"ru : skládka

Stanovení zrnitosti Hodnocení kameniva

Prosévání podle  SN EN 933-1:1998,zm.A1:2006 Všeobecné požadavky na zrnitost

síto mm propad parametr síto propad

2 D 22,4 100,0%

1,4 D 16 100,0%

D 11,2 89,7% U± 11,7%

31,5 100,0%

22,4 100,0% d 8 14,9% U± 1,9%

16 100,0% d/2 4 1,5% U± 0,2%

11,2 89,7% Kategorie zrnitosti podle "SN EN 13043 G 85/15

8 14,9%

5,6 2,9%

4 1,5% Obsah jemných  ástic  podle  SN EN 933-1:1998,zm.A1:2006

2 1,3% stanoveno: obsah zrn < 0,063 = 1,0% U ± 5%

1 1,3% Kategorie jem.  ástic podle "SN EN 13043 f

0,5 1,2%

0 25 1 2%

25.07.11

C

2

PROTOKOL   . OS/2011/04
STANOVENÍ ZRNITOSTI A TVAROVÉHO INDEXU VZORKU KAMENIVA

Labex Rousek Software

0,25 1,2%

0,125 1,1% Tvar zrn hrubého kameniva  podle  SN EN 933-4:2008

0,063 1,0% stanoveno:           tvarový index   = 16 U ± 1,1

Kategorie SI podle "SN EN 13043 SI

Údaje o zkoušce

    Objednatel zkoušky : 

Vzorek dodán dne : 28.07.11 Vzorek odebral : objednatel

Zkoušeno od : 26.07.11     Zkoušel : Jan Foltýn

do : 28.07.11

Protokol uzav!en dne : 29.07.11     Schválil : .
 

Odb r vzorku mimo rámec akreditace

U=± Rozší!ená nejistota 

m"!ení je sou#inem 

standardní nejistoty m"!ení a 

koeficientu rozší!ení k=2, což 

poskytuje hladinu spolehlivosti 

p!ibližn" 95%.

Výsledky zkoušek se týkají jen p edm!tu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. 

Tento protokol nesmí být bez souhlasu laborato e kopírován jinak než celý.

VŠB - TU Ostrava, FAST  Ludvíka Podéšt#, 708 23 Ostrava

2

20

Labex Rousek Software



TPA  R,s.r.o., Zkušební laborato! TPA  R, Vrbenská 1821/31, 370 06  eské Bud"jovice

Pracovišt" #. 5,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ VZORKU  .  OS/2011/04

Frakce: 8/11 p írodní drcené kamenivo Zdroj : Bohu!ovice

Odb"r vzorku

Vzorek odebrán dne: 25.07.11

Místo odb"ru: skládka

Vzorek odebral: objednatel

Stanovení zrnitosti podle  SN EN 933-1:1998,zm.A1:2006

1  Promytí

Hmotnost vysušené zkušební navážky 2 619,2 g

Hmotn.  zrn >0,063 mm po promytí a vysušení: 2 594,5 g

2. Prosévání
z statek na sítu

síto

90 g

63 g

45 g

31 5

LABORATORNÍ ZÁPIS

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ VZORKU !.  OS/2011/04

31,5 g

22,4 g

16 g

11,2 270,7 g

8 1 957,2 g

5,6 315,6 g

4 36,2 g

2 6,4 g

1 0,3 g

0,5 0,3 g

0,25 0,8 g

0,125 2,2 g

0,063 3,9 g

dno 0,9 g

Stanovení tvarového indexu  podle  SN EN 933-4:2008

!ásti široké frakce  8/11

Hmot. zkoušených zrn g 1 015,0

Hmot. nekubických zrn g 157,6

Podíl nekubických zrn  15,5%

Zkouška zahájena dne : 26.07.11

Zkouška ukon ena dne : 28.07.11 Zkoušel: Jan Foltýn



TPA  R, s.r.o. Zkušební laborato! TPA  R, Vrbenská 1821/31, 370 06  eské Bud"jovice

Pracovišt" #. 5,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

PROTOKOL  #. OS/2011/05

STANOVENÍ ZRNITOSTI A TVAROVÉHO INDEXU VZORKU KAMENIVA

zkouška #. : OS/2011/05     odb"r dne : 

zdroj kameniva  : Bohu ovice frakce : 8/16 p!írodní drcené kamenivo

    místo odb"ru : skládka obalovny

Stanovení zrnitosti Hodnocení kameniva

Prosévání podle  SN EN 933-1:1998,zm.A1:2006 Všeobecné požadavky na zrnitost

síto mm propad parametr síto propad

2 D 31,5 100,0%

1,4 D 22,4 100,0%

D 16 90,4% U± 11,8%

31,5 100,0% Dst! 11,2 38,9% U± 5,1%

22,4 100,0% d 8 4,3% U± 0,6%

16 90,4% d/2 4 0,5% U± 0,07%

11,2 38,9% Kategorie zrnitosti podle "SN EN 13043 G 90/10

8 4,3%

5,6 0,6%

4 0,5% Obsah jemných  ástic  podle  SN EN 933-1:1998,zm.A1:2006

2 0,5% stanoveno: obsah zrn < 0,063 = 0,5% U ± 5%

1 0,5% Kategorie jem.  ástic podle "SN EN 13043 f

0 25 0 5%

25.07.11

C

1

PROTOKOL   . OS/2011/05
STANOVENÍ ZRNITOSTI A TVAROVÉHO INDEXU VZORKU KAMENIVA

Labex Rousek Software

0,25 0,5%

0,125 0,5% Tvar zrn hrubého kameniva  podle  SN EN 933-4:2008

0,063 0,5% stanoveno:           tvarový index   = 24 U ± 1,7

Kategorie SI podle "SN EN 13043 SI

Údaje o zkoušce

    Objednatel zkoušky : 

Vzorek dodán dne : 25.07.11 Vzorek odebral : objednatel

Zkoušeno od : 25.07.11     Zkoušel : Jan Foltýn

do : 27.07.11

Protokol uzav!en dne : 27.07.11     Schválil : .
 

Odb r vzorku mimo rámec akreditace

U : Rozší!ená nejistota 

m"!ení. Je sou#inem 

standardní nejistoty m"!ení a 

koeficientu rozší!ení k=2, což 

poskytuje hladinu spolehlivosti 

p!ibližn" 95%.

Výsledky zkoušek se týkají jen p edm!tu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. 

Tento protokol nesmí být bez souhlasu laborato e kopírován jinak než celý.

VŠB - TU Ostrava, FAST Ludvíka Podéšt#, 708 23 Ostrava

1
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TPA  R, s.r.o. Zkušební laborato! TPA  R, Vrbenská 1821/31, 370 06  eské Bud"jovice

Pracovišt" #. 5,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ VZORKU  .  OS/2011/05

Frakce: 8/16 p írodní drcené kamenivo Zdroj : Bohu!ovice

Odb"r vzorku

Vzorek odebrán dne: 25.07.11

Místo odb"ru: skládka obalovny

Vzorek odebral: objednatel

Stanovení zrnitosti podle  SN EN 933-1:1998,zm.A1:2006

1  Promytí

Hmotnost vysušené zkušební navážky 2 612,1 g

Hmotn.  zrn >0,063 mm po promytí a vysušení: 2 600,3 g

2. Prosévání
z#statek na sítu

síto

90 g

63 g

45 g

31 5

LABORATORNÍ ZÁPIS

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ VZORKU $.  OS/2011/05

31,5 g

22,4 g

16 250,1 g

11,2 1 347,0 g

8 902,8 g

5,6 96,1 g

4 2,0 g

2 0,1 g

1 0,1 g

0,5 g

0,25 0,1 g

0,125 0,5 g

0,063 1,2 g

dno 0,3 g

Stanovení tvarového indexu  podle  SN EN 933-4:2008

$ásti široké frakce  8/16

Hmot. zkoušených zrn g 889,7

Hmot. nekubických zrn g 217,3

Podíl nekubických zrn  24,4%

Zkouška zahájena dne : 25.07.11

Zkouška ukon#ena dne : 27.07.11 Zkoušel: Jan Foltýn



TPA  R, s.r.o. Zkušební laborato! TPA  R, Vrbenská 1821/31, 370 06  eské Bud"jovice

Pracovišt" #. 5,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

PROTOKOL  #. OS/2011/06

STANOVENÍ ZRNITOSTI A TVAROVÉHO INDEXU VZORKU KAMENIVA

zkouška #. : OS/2011/06     odb"r dne : 

zdroj kameniva  : Bohu ovice frakce : 11/22 p!írodní drcené kamenivo

    místo odb"ru : obalovna

Stanovení zrnitosti Hodnocení kameniva

Prosévání podle  SN EN 933-1:1998,zm.A1:2006 Všeobecné požadavky na zrnitost

síto mm propad parametr síto propad

2 D 45 100,0%

1,4 D 31,5 100,0%

D 22,4 94,5% U± 12,3%

31,5 100,0% Dst! 16 40,3% U± 5,2%

22,4 94,5% d 11,2 3,0% U± 0,4%

16 40,3% d/2 5,6 1,0% U± 0,13%

11,2 3,0% Kategorie zrnitosti podle "SN EN 13043 G 90/10

8 1,0%

5,6 1,0%

4 1,0% Obsah jemných  ástic  podle  SN EN 933-1:1998,zm.A1:2006

2 1,0% stanoveno: obsah zrn < 0,063 = 0,8% U ± 5%

1 1,0% Kategorie jem.  ástic podle "SN EN 13043 f

0,5 1,0%

0 25 0 9%

25.07.11

C

1

PROTOKOL   . OS/2011/06
STANOVENÍ ZRNITOSTI A TVAROVÉHO INDEXU VZORKU KAMENIVA

Labex Rousek Software

0,25 0,9%

0,125 0,9% Tvar zrn hrubého kameniva  podle  SN EN 933-4:2008

0,063 0,8% stanoveno:           tvarový index   = 13 U ± 0,9

Kategorie SI podle "SN EN 13043 SI

Údaje o zkoušce

    Objednatel zkoušky : 

Vzorek dodán dne : 25.07.11 Vzorek odebral : objednatel

Zkoušeno od : 25.07.11     Zkoušel : Jan Foltýn

do : 27.07.11

Protokol uzav!en dne : 27.07.11     Schválil : .
 

Odb r vzorku mimo rámec akreditace

U : Rozší!ená nejistota 

m"!ení. Je sou#inem 

standardní nejistoty m"!ení a 

koeficientu rozší!ení k=2, což 

poskytuje hladinu spolehlivosti 

p!ibližn" 95%.

Výsledky zkoušek se týkají jen p edm!tu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. 

Tento protokol nesmí být bez souhlasu laborato e kopírován jinak než celý.

VŠB - TU Ostrava, FAST Ludvíka Podéšt , 708 23 Ostrava

1

15
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TPA  R, s.r.o. Zkušební laborato! TPA  R, Vrbenská 1821/31, 370 06  eské Bud"jovice

Pracovišt" #. 5,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ VZORKU  .  OS/2011/06

Frakce: 11/22 p írodní drcené kamenivo Zdroj : Bohu!ovice

Odb"r vzorku

Vzorek odebrán dne: 25.07.11

Místo odb"ru: obalovna

Vzorek odebral: objednatel

Stanovení zrnitosti podle  SN EN 933-1:1998,zm.A1:2006

1  Promytí

Hmotnost vysušené zkušební navážky 10 052,0 g

Hmotn.  zrn >0,063 mm po promytí a vysušení: 9 977,6 g

2. Prosévání
z#statek na sítu

síto

90 g

63 g

45 g

31 5

LABORATORNÍ ZÁPIS

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ VZORKU $.  OS/2011/06

31,5 g

22,4 549,4 g

16 5 454,6 g

11,2 3 746,6 g

8 199,6 g

5,6 3,6 g

4 g

2 0,6 g

1 0,6 g

0,5 1,0 g

0,25 2,4 g

0,125 5,8 g

0,063 10,6 g

dno 2,8 g

Stanovení tvarového indexu  podle  SN EN 933-4:2008

$ásti široké frakce  11/22

Hmot. zkoušených zrn g 6 413,4

Hmot. nekubických zrn g 862,3

Podíl nekubických zrn  13,4%

Zkouška zahájena dne : 25.07.11

Zkouška ukon#ena dne : 27.07.11 Zkoušel: Jan Foltýn



TPA  R,s.r.o., Zkušební laborato! TPA  R, Vrbenská 1821/31, 370 06  eské Bud"jovice

Pracovišt" #. 5,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

Zkušební postup podle  SN EN 933-10

druh fileru: mletý vápenec VJM 10 zdroj fileru: Varín

filer pro obalovnu: Polanka     odb"r dne: 25.07.11

místo odb"ru: obalovna -Polanka vzorek odebral: objednatel

Stanovení zrnitosti
Zkušební postup:  SN EN 933-10 #l. 6 a 7

Zkušební za!ízení: 

zkušební vzorek   g 50,1

prázdné síto+víko+ zbytek propad sítem

síto+víko g +zbytek g  na sítu g stanoveno požadováno U=+/-

2 696,4 696,4 100,0% 100%

0,125 672,3 674,3 2,0 96,0% 85,0% 9,6%

0,063 671,6 677,7 6,1 83,8% 70,0% 8,4%

Hodnocení :
Zrnitost fileru je ve shod! s požadavkem  SN EN 13043 tab. 24

s
ít

o
 m

m
  

U=+/-    Uvedená rozší ená nejistota m! ení je sou"inem standartní nejistoty m! ení 

a koeficientu rozší ení k=2, což poskytuje hladinu spolehlivosti p ibližn! 95%.

PROTOKOL ".  OS/2011/07
STANOVENNÍ ZRNITOSTI  FILERU JAKO KAMENIVA
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Podle  SN EN 13043 tab. NA "ást 3 filer odpovídá t#íd! #REF!

Údaje o zkoušce
Vzorek #. : OS/2011/07

    Objednatel zkoušky : 

Vzorek dodán dne : 25.07.11

Zkoušeno          od : 26.07.11

do : 27.07.11     Zkoušel : Jan Foltýn

Protokol  vystaven : 28.07.11     Schválil : .

Odb"r vzorku byl proveden mimo rámec akreditace laborato!e

VŠB - TU Ostrava, FAST Ludvíka Podéšt!, 708 33 Ostrava

Tento protokol nesmí být bez souhlasu laborato!e kopírován jinak než celý.

Výsledky zkoušek se týkají jen p!edm"tu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty.
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TPA  R s.r.o., Zkušební laborato! TPA  R, Vrbenská 31, 370 06  eské Bud"jovice

Pracovišt" #. 5,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

 asfalt: 50/70

obalovna: Polanka

odb r dne: 08.08.2011

místo odb ru: TU9 3144

odebral: pracovník objednatele

Stanovení  penetrace jehlou: podle  SN EN 1426:2007

     stanovené hodnoty

1 57,0 0.1 mm

2 57,0 0.1 mm

3 56,0 0.1 mm

Stanovení bodu m knutí KK: podle   SN EN 1427:2007

     stanovené hodnoty

1 50,7 °C

2 50,7 °C

Vyhodnocení : Požadavek !SN EN 12591 Stanoveno

min. max. zkouškou U Shoda

Penetrace     0,1 mm 50 70 56,7 ± 2 jsou 

Bod m knutí K+K  °C 46 54 50,7 ± 1 ano

Stanovené hodnoty  jsou ve shod  s !SN EN 12591  tab. 1

Údaje o zkoušce : Zkouška ". : OS/2011/ 0 

Objednatel zkoušky : 

Vzorek objednatele ".: 

Vzorek dodán dne: 08.08.11

Zkoušeno od: 08.08.11 Zkoušel : 

do: 08.08.11

Protokol uzav#en: 08.08.11 Schválil : .

Tento protokol nesmí být bez souhlasu laborato#e kopírován jinak než celý.

Výsledky zkoušek se týkají jen p#edm tu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty.

Jan Foltýn

VŠB - TU Ostrava, FAST Ludvíka Podéšt , 708 23 Ostrava

PROTOKOL ".  OS/2011/ 0 
STANOVENÍ VLASTNOSTÍ VZORKU ASFALTU

list 1/1

U   ± Uvedená 
rozší#ená nejistota 
m #ení je sou"inem 
standardní nejistoty 
m #ení a koeficientu 
rozší#ení k=2, což 
poskytuje hladinu 
spolehlivosti p#ibližn  
95%.
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TPA  R,s.r.o., Zkušební laborato! TPA  R, Vrbenská 1821/31, 370 06  eské Bud"jovice

Pracovišt" #. 5,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

PROTOKOL  . OS/2011/08

Asfalt : 50/70

Vzorek #.: OS/2011/0 Vlastnosti stanovené protokolem: OS/2011/0 

Odb"r dne : 08.08.11 Místo odb"ru : obalovna Polanka

Kamenivo : 8/16 Bohu ovice Vzorek #.: OS/2011/0!

Odb"r dne : 25.07.11 Místo odb"ru : obalovna Polanka

Pracovní teploty

100 90 pojivo: 170 °C

90 10 kamenivo : 160 °C

80 voda: 60 °C

70

50

40

20

Vyhodnocení :  P!ilnavost asfaltu ke kamenivu hodnocena jako výborná

Údaje o zkoušce  íslo zkoušky : OS/2011/0"

Objednatel zkoušky : 

Zkoušeno od : 09.08.11

do : 10.08.11

Protokol vystaven : 10.08.11

Zkoušel : Jan Foltýn

Schválil : .

Metodika zkoušky: "SN 73 6161

Výsledky zkoušek se týkají jen p!edm"tu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty.

Tento protokol nesmí být bez souhlasu laborato!e kopírován jinak než celý.

VŠB - TU Ostrava, FAST Ludvíka Podéšt#, 708 23 Ostrava
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PROTOKOL ". OS/2011/0"
STANOVENÍ P$ILNAVOSTI ASFALTU KE KAMENIVU PODLE "SN 73 6161
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TPA  R s.r.o., zkušební laborato! TPA  R, Vrbenská 1821/31, 370 06  eské Bud"jovice

Pracovišt" #. 5,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

sm"s: ACL 22 S

SLOŽENÍ SM SI KAMENIVA

omezení: 

100% propad sítem

frakce 0/4 4/8 8/11 11/22 VJM 10 31,5 mm

% 39 13 14 30 4

18 Zrnitost sm!si Meze

typ OS/2011/09                            "SN EN 13108-1

síto propad % min. % max. %

1 31,5 100,0 100 100

0,063 3 9 7,3 2 22,4 98,4 90 100

0,125 4 12 9,5 3 16 82,0 72 84

2 24 36 26,1 4 11,2 69,5

4 42,5 5 8 57,4 48 62

8 48 62 57,4 4 42,5

11,2 69,5 2 26,1 24 36

16 72 84 82 0,125 9,5 4 12

22,4 90 100 98,4 0,063 7,3 3 9

31,5 100 100 100
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ZKOUŠKA TYPU !. OS/2011/ !

SLOŽENÍ SM"SI list 1/3
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Doklady o vlastnostech složek sm si podle !SN EN 13108-20 tab. A.1

složka zdroj (druh)  ísla protokol! o zkouškách

0/4 Bohu ovice OS/2011/01

4/8 Bohu ovice OS/2011/03

8/11 Bohu ovice OS/2011/04

11/22 Bohu ovice OS/2011/0 

filer Varín OS/2011/0!

asfalt 50/70 OS/2011/0"

P"edpis pro laboratorní výrobu sm#si je p"ílohou výtisku  . 1  tohoto protokolu

Zkušební sm#s bude vyrobena v laborato"i podle $SN EN 12697 - 35

Doklad vystaven dne:

Zpracoval : Jan Foltýn

Schválil: .

Tento protokol nenahrazuje jiné právní dokumenty

Objednatel: VŠB - TU Ostrava,FAST Ludvíka Podéšt , 708 23 Ostrava

Tento protokol nesmí být kopírován bez souhlasu zpracovatelské laborto e

29.8.2011

0,01 0,1 1 10 100

Síto mm

min max návrh
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TPA  R s.r.o., zkušební laborato! TPA  R, Vrbenská 1821/31, 370 06  eské Bud"jovice

NEPRAVDA Pracovišt" #. 5,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

sm"s: ACL 22 S    podle   SN EN 13108-1

s asfaltem  50/70

Složkové materiély
Asfalt druh: 50/70

podle  SN EN 12591

zkušební

Specifikace min max vzorek

penetrace      0,1 mm: 50 70 56,7

K+K                       °C: 46 54 50,7

hustota              kg/m
3 

: 1 002

Kamenivo 1 2 3 4 5 6 Filer

frakce 0/4 4/8 8/11 11/22 VJM 10

druh

dávka % 39 13 14 30 4

vi
ce

vi
ce

vi
ce

vi
ce

ZKOUŠKA TYPU  . OS/2011/ !

MATERIÁLOVÉ SLOŽKY list 2/3
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31,5 100 100 100 100 100

22,4 100 100 100 94,5 100

16 100 100 100 40,3 100

11,2 100 100 89,7 3 100

8 100 92,7 14,9 1 100

4 92,5 14,5 1,5 1 100

2 54,5 2,8 1,3 1 100

0,125 12,7 2,1 1,1 0,9 96

0,063 8,5 1,8 1 0,8 83,8
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TPA  R s.r.o., zkušební laborato! TPA  R, Vrbenská 1821/31, 370 06  eské Bud"jovice

Pracovišt" #. 5,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

sm"s : ACL 22 S

s asfaltem     podle   SN EN 13108-1

Krok dávkování pojiva : 0,2%

P edpis dávkování složkových materiál! zkušebních zám"si pro optimaliza#ní zkoušky

Kamenivo Pojivo
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frakce 0/4 4/8 8/11 11/22 VJM 7 p!idané navážka

dávkování 39% 13% 14% 30% 4% pojivo asfalt celkem

série kamenivo g Navážka frakcí kameniva   g g g

1 4,4% 276,2 6 276,2
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ZKOUŠKA TYPU $.  OS/2011/ ! 
P%ÍLOHA  - LABORATORNÍ P%EDPIS PRO VÝROBU ZKUŠEBNÍCH VZORK&

LABEX 6  Rousek Software

2 4,6% 289,3 6 289,3

3 6 000,0 2340 780 840 1800 240 4,8% 302,5 6 302,5

4 5,0% 315,8 6 315,8

5 5,2% 329,1 6 329,1

Laboratorní výroba sm"si  SN EN 12697 - 35

Teplota míchání sm"si : 150 - 170 °C

P íprava zkušebních t"les rázovým zhut'ova#em  SN EN 12697 - 30  

Teplota zhut#ování : 150 °C Po et úder$ 2x  75

Zpracoval: Jan Foltýn

LABEX 6  Rousek Software



TPA  R s.r.o., zkušební laborato! TPA  R, Vrbenská 1821/31, 370 06  eské Bud"jovice

Pracovišt" #. 5,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

sm"s: ACL 22 S typ: OS11 - 010                                        

s asfaltem 50/70  podle  SN EN 13108-1

Složkové materiály 

Asfalt : 50/70 Hustota asfaltu : 1002 kg/m³

druh zdroj dávkování

Kamenivo     1 0/4 Bohu!ovice 39,0% z hmotnosti sm"si kameniva

2 4/8 Bohu!ovice 13,0%

3 8/11 Bohu!ovice 14,0%

4 11/22 Bohu!ovice 30,0%

filer: VJM 10 Varín 4,0% z hmotnosti sm"si kameniva

Zkušební podmínky

Laboratoní výroba sm"si  SN EN 12697-35

Teplota míchání: 150 °C

P#íprava zkušebních t"les rázovým zhut$ova!em  SN EN 12697 - 30+A1

Po#et úder$: 2 x 75 Teplota zhut%ování t"les : 150 °C

Stanovení objem. hmotnosti zkušebních t"les  SN EN 12697-6+A1 Zkušební postup B

PROTOKOL   .  OS/2011/1 
ZKOUŠKA TYPU - STANOVENÍ OPTIMÁLNÍ DÁVKY POJIVA

1/3list 

LABEX 6  Rousek Software

Stanovení max. obj. hm. nezhutn"né sm"si  SN EN 12697-5

Zkušební kapalina : voda

Stanovení mezerovitosti asfaltových sm"sí  SN EN 12697-8

Stanovené fyzikáln" - mechanické vlastnosti zvolené

1 2 3 4 5 optimum

P!idané pojivo 4,4% 4,6% 4,8% 5,0% 5,2% 4,6%

Rozpustné pojivo 4,2% 4,4% 4,6% 4,8% 5,0% 4,4%

Obj. hm. zkuš. t"les  kg/m³ 2 342 2 340 2 399 2 397 2 415 2 340 4 kg/m³

Maximální obj. hm.    kg/m³ 2 478 2 453 2 459 2 440 2 426 2 453 22 kg/m³

Mezerovitost zkuš.t"les      5,5% 4,6% 2,4% 1,8% 0,5% 4,6% 10,00%

Mezerovitost sm!si  kam. * 15,4% 14,9% 13,5% 13,2% 12,6% 14,9%

Vypln!ní mezer pojivem  *   64,4% 69,1% 81,9% 86,6% 96,4% 69,1%

Objem asf. ve zhut. sm!si * 9,9% 10,3% 11,0% 11,5% 12,2% 10,3%

* Doporu"ené hodnoty 

objednatel zkoušky:    

Zkoušeno  od : 08.09.11 Zkoušel : Jan Foltýn

do : 09.09.11

Protokol vystaven dne : 09.09.11 Schválil : .

Tento protokol nesmí být bez souhlasu laborato e kopírován jinak než celý.

U=+/-

Nejistoty 

U=+/-   Uvedená rozší ená nejistota m! ení je sou"inem standartní nejistoty m! ení a koeficientu rozší ení k=2, což zaru"uje 

interval spolehlivosti p ibližn! 95%.

VŠB - TU Ostrava, FAST Ludvíka Podéšt , 708 23 Ostrava

Výsledky zkoušek se týkají jen p edm!tu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty.
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TPA  R s.r.o., zkušební laborato! TPA  R, Vrbenská 1821/31, 370 06  eské Bud"jovice

Pracovišt" #. 5,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

Sm"s : ACL 22 Spodle   SN EN 13108-1 s asfaltem 50/70 

Zkušební postupy: Stanovení mezerovitosti asfaltových sm sí    !SN EN 12697-8

Stanovení max. objem. hmotnosti nezhutn né sm si    !SN EN 12697-5

Stanovení objem. hmotnosti zkušebního t lesa    !SN EN 12697-6

Zkušební postup B

objem. hmotnost zkušebních t!les maximální objemová hmotnost

Série 1 asfalt 4,4%

Pyknometry : OS o 29 OS o 29
T"leso #. : 1-1 1-2 1-3 1-4 hmot. prázdného 694,8 694,8 g

Hmotnost t"l. suchého g 1159,3 1161,1 1160,0 1160,6 objem 1320,7 1320,7 cm³

pono!eného  g 671,3 670,2 671,6 672,4 suchý se sm"sí 1544,0 1544,0 g

povch. osušeného g 1163,9 1166,7 1165,4 1166,7 s vodou a sm"sí 2519,5 2519,5 g

Zkušební teplota 22,0  °C  Zkušební teplota: 24,3  °C

Série 2 asfalt 4,6%

Pyknometry : OS O 21aOS O 21a
T"leso #. : 2-1- 2-2 2-3 2-4 hmot. prázdného 697,3 697,3 g

Hmot. t"l. suchého g 1165,5 1163,8 1153,7 1169,1 objem 1317,1 1317,1 cm³

pono!eného  g 675,1 672,9 667,2 677,7 suchý se sm"sí 1528,6 1528,6 g

povch. osušeného g 1171,0 1170,1 1160,4 1174,7 s vodou a sm"sí 2504,2 2504,2 g

Zkušební teplota 24,0  °C  Zkušební teplota: 24,3  °C

Série 3 asfalt 4,8%

Pyknometry : OS o 29 OS o 29
T"leso # : 3-1 3-2 3-3 3-4 hmot prázdného 694 8 694 8 g

P"ÍLOHA PROTOKOLU   .  
P"ÍLOHA PROTOKOLU  . OS/2011/1  - STANOVENÍ OPTIMÁLNÍ DÁVKY POJIVA

2/3list
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T"leso #. : 3-1 3-2 3-3 3-4 hmot. prázdného 694,8 694,8 g

Hmot. t"l. suchého g 1165,6 1167,3 1167,9 1166,1 objem 1320,7 1320,7 cm
3

pono!eného  g 684,5 685,3 683,5 685,6 suchý se sm"sí 1543,9 1543,9 g

povch. osušeného g 1169,3 1170,6 1170,9 1168,8 s vodou a sm"sí 2516,8 2516,8 g

Zkušební teplota 24,0  °C  Zkušební teplota: 24,3  °C

Série 4 asfalt 5,0%

Pyknometry : OS O 23aOS O 23a
T"leso #. : 4-1 4-2 4-3 4-4 hmot. prázdného 699,1 699,1 g

Hmot. t"l. suchého g 1171,3 1170,7 1167,1 1172,5 objem 1316 1316 cm
3

pono!eného  g 684,6 685,6 684,0 685,4 suchý se sm"sí 1541,5 1541,5 g

povch. osušeného g 1173,0 1172,5 1168,8 1173,7 s vodou a sm"sí 2509,7 2509,7 g

Zkušební teplota 24,0  °C  Zkušební teplota: 24,3  °C

Série 5 asfalt 5,2%

Pyknometry : OS O 23aOS O 23a
T"leso #. : 5-1 5-2 5-3 5-4 hmot. prázdného 699,1 699,1 g

Hmot. t"l. suchého g 1164,1 1165,5 1166,9 1166,7 objem 1316 1316 cm3

pono!eného  g 685,2 686,2 685,5 687,5 suchý se sm"sí 1538,9 1538,9 g

povch. osušeného g 1167,1 1167,2 1168,5 1168,8 s vodou a sm"sí 2506,2 2506,2 g

Zkušební teplota 22,0  °C  Zkušební teplota: 24,3  °C

Zkoušeno od: Zkoušel : Jan Foltýn

do: 

08.09.11

09.09.11

LABEX 6 Rousek Software



TPA  R s.r.o., zkušební laborato! TPA  R, Vrbenská 1821/31, 370 06  eské Bud"jovice

Pracovišt" #. 5,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

PROTOKOL   .  OS/2011/10

P$ÍLOHA PROTOKOLU  . OS/2011/10 -  GRAFICKÉ VYJÁD$ENÍ FYZIKÁLN% - MECHANICKÝCH L

VSTUPNÍ ZKOUŠKA SM SI

sm"s: ACL 22 S

typ: OS11 - 010                                                       

podle: !SN EN 13108-1

s afalltem: 50/70

ZÁVISLOST VLASTNOSTÍ NAVRŽENÉ SM SI NA OBSAHU ASFALTU

4,4% 64,4% #######

4,6% 69,1% #######

4,4% 5,5% 4,0% 6,0% 4,8% 81,9% #######

4,6% 4,6% 4,0% 6,0% 5,0% 86,6% #######

4,8% 2,4% 4,0% 6,0% 5,2% 96,4% #######

5,0% 1,8% 4,0% 6,0%

5,2% 0,5% 4,0% 6,0%

P"ÍLOHA PROTOKOLU  !.  OS/2011/1 
P"ÍLOHA PROTOKOLU !. OS/2011/1  - GRAFICKÉ VYJÁD"ENÍ FYZIKÁLN  -
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4,4% 9,9% 9,2%

4,6% 10,3% 9,2%

4,8% 11,0% 9,2%

5,0% 11,5% 9,2%

5,2% 12,2% 9,2%

Zkoušel: Jan Foltýn
Schválil: .
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TPA  R s.r.o., zkušební laborato! TPA  R, Vrbenská 1821/31, 370 06  eské Bud"jovice

Pracovišt" #. 5,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

sm"s: ACL 22 S s asfaltem: 50/70

typ: OS11 - 010                        podle   SN EN 13108-1
Objednatel:

P!íprava zkoušky

Sm"s byla vyrobena v laborato!i podle protokolu  OS/2011/10

T"lesa byla vytvo!ena dne:

T"lesa hutn"na 2x25 úder$, p!i teplot" 150°C
T"lesa zhotovil  Jan Foltýn

Stanovení odolnosti zkušebních t"les v#$i vod" podle   SN EN 12697-12

ITS d  pevnost v p!í$ném tahu suchých  t"les 
po#et zkušebních t"les 3

pr$m. výška 62,4 mm

pr$m. obj. hmotnost 2,19 g /cm3

zkušební teplota 15 °C stanovená pevnost  ITS d 1283 kPa

T lesa po zkoušce: - porušená p!í"nou trhlinou, zrna neporušená, deformace U=±23 kPa

 ITS w  pevnost v p!í$ném tahu mokrých  t"les

T"lesa p!ipravená p!ed vakuováním po#et zkušebních t"les 3
pr$m. výška 61,3 mm

pr$m. obj. hmotnost 2,228 g /cm3

pr$m"rný objem 498 cm3

T"lesa po vakuování pr$m"rný objem 498 cm3

nabobtnání t"lesa pr$m"rné 0,42% minimální 0,26% maximální 0,58%

Žádné t"leso nemuselo být podle #l.7.2.5 vy!azeno

T"lesa byla uložena do lázn" na 68 hodin, p!i teplot" 40°C

Stanovení pevnosti mokrých t"les po#et zkušebních t"les 3
zkušební teplota 15 °C stanovená pevnost  ITS w 1447 kPa

T lesa po zkoušce: - deformace U=±15 kPa

 ITSR  odolnost proti ú$ink#m vody stanovená = 113 ITSR požadovaná > 80

Zkoušeno od: 13.09.11 Zkoušel: 

do: 16.09.11

protokol uzav!en: 20.09.11 Schválil: 

Jan Foltýn

Výsledky zkoušek se týkají jen p!edm"tu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné  
dokumenty.Tento protokol nesmí být bez souhlasu laborato!e kopírován jinak než 
celý.

13.9.2011

VŠB - TU Ostrava, FAST Ludvíka Podéšt", 708 23 Ostrava

U=+/-   Uvedená rozší!ená nejistota m !ení je sou"inem standartní nejistoty 

m !ení a koeficientu rozší!ení k=2, což zaru"uje interval spolehlivosti p!ibližn  

95%.

PROTOKOL  .  OS/2011/11
Zkouška typu - Stanovení odolnosti proti ú$ink#m vody
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TPA  R s.r.o., zkušební laborato! TPA  R, Vrbenská 1821/31, 370 06  eské Bud"jovice

Pracovišt" #. 5,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

sm"s: ACL 22 S podle   SN EN 13108-1 Zkouška typu #.: OS11 - 010                  

Stanovení odolnosti proti p!sobení vody (  SN EN 12697-30 )
Postupy v p íprav!: P íprava zkušebních t!les rázovým zhut"ova#em  $SN EN 12697-30

Stanovení rozm!r% zkušebních t!les  $SN EN 12697-29

ITSd pevnost v p"í#ném tahu suchých  t$les (  SN EN 12697-23)

skupina suchých t"les

ozna#ení t"lesa   S1 S2 S3
pr$m"r t"lesa      mm 101,3 101,7 101,7

výška t"lesa      mm 62,7 62,4 62,1

hmotnost t"lesa    g 1107,5 1106,9 1107,1

objem. hmotnost t"lesa    g /cm
3

2,192 2,184 2,195

zkušební tlak lisu 11,9 16,4 10,0 kN

pevnost t"les jednotliv" ITSd 1196,8 1643,2 1008,0 kPa

typ porušení c c c

stanovená pevnost  ITS d 1282,657 kPa zkušební teplota 15,0

 ITSw pevnost v p"í#ném tahu mokrých  t$les (  SN EN 12697-30 )

skupina mokrých t"les

T$lesa p"ipravená ozna#ení t"lesa   V1 V2 V3
pr$m"r t"lesa      mm 101,5 101,5 101,9

výška t"lesa      mm 61,7 61,5 60,8

hmotnost t"lesa    g 1112,5 1106,9 1107

P%ÍLOHA PROTOKOLU   . OS/2011/11

LABORATORNÍ ZÁPIS  STANOVENÍ FYZIKÁLN&-MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ

LABEX 6 Rousek Software

g , ,

objem t"lesa      cm
3

499,2 497,6 495,8 2,2284

T$lesa vakuovaná (  SN EN 12697-12, odst.7.2 )

pr!m"r t"lesa   mm 101,6 101,4 102,1

výška t"lesa      mm 61,8 61,2 60,9

objem t"lesa      cm
3

500,5 494,2 498,7

bobtnání po vakuování 0,3% -0,7% 0,6%

Stanovení pevnosti po má ení doba má#ení 68 hodin teplota  40°C

zkušební tlak lisu   kN 15,7 13,2 13,7 po#et zkuš. t"les 

pevnost t"les jednotliv" ITSw 1587,5 1352,3 1400,8 3

typ porušení b b b

stanovená pevnost  ITS w 1446,9 kPa

Odolnost proti ú ink!m vody stanovená    ITSR = 113

Zkoušel: Zkoušky zahájeny: 

ukon#eny: 

13.09.11
16.09.11

Jan Foltýn

LABEX 6 Rousek Software





t282 TPA  R s.r.o., zkušební laborato! TPA  R, Vrbenská 1821/31, 370 06  eské Bud"jovice

Pracovišt" #. 5,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

Sm"s: ACL 22 S podle  SN EN 13108-1

s asfaltem 50/70

pro:  tlouš!ku vrstvy  60 - 90 mm

 t"ídu dopravního zatížení  S - II

Úplná zna#ka sm"si: ACL 22 S  50/70   SN EN 13108-1

Objednatel:   

Použité kamenivo:  

1 0/4 Bohu#ovice

2 4/8 Bohu#ovice

3 8/11 Bohu#ovice

3 11/22 Bohu#ovice

Filer VJM 10 Varín

Obsah dokladu:  

1. Titulní list

2. Vlastnosti použitých materiál$

3. Vlastnosti sm"si

Zpracoval: Jan Foltýn

Protokol vystaven:

Zkouška platí do:  Schválil: .

Dopl#ující údaje ke zkoušce  typu

Sm"s byla vyrobena podle  SN EN 12697-35+A1 v laborato!i TPA  R s.r.o.

Pracovišt" #. 5,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava  
Obsah pojiva stanoven optimalizací dávky pojiva v laborato!i.

Zhotovení zkušebních t"les rázovým zhut%ova#em  2x75 úder$, p!i teplot" 150°C

Stanovení objemové hmotnosti zkušebních t"les  SN EN 12697-6+A1 postup B

Stanovení maximální objemové hmotnosti   SN EN 12697-5+A1 metoda A ve vod"

Stanovení odolnosti v$#i vod"  SN EN 12697-12, 2x 25 úder$, zk. tepl. 15°C

Zkouška pojížd"ní kolem  SN EN 12697-22+A1, metoda B, na vzduchu, 50°C

VŠB - TU Ostrava, FAST Ludvíka Podéšt$, 708 23 Ostrava

Zkoušku typu zpracovala akreditovaná laborato! TPA  R, s.r.o. #. 1181 - pracovišt" #. 5 Ostrava

ZKOUŠKA TYPU  . OS !"11 #    
PODLE  SN EN 13108-20

Sm"s pro obalovnu: Polanka

list 1/3
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TPA  R s.r.o., zkušební laborato! TPA  R, Vrbenská 1821/31, 370 06  eské Bud"jovice

Pracovišt" #. 5,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

Sm"s: ACL 22 S podle  SN EN 13108-1

Složkové materiély

Asfalt druh: 50/70
podle  SN EN 12591

zkušební

Specifikace min max vzorek

penetrace      0,1 mm: 50 70 56,7
K+K                       °C: 46 54 50,7
hustota            kg/m3: 1 002

Kamenivo 1 2 3 4 5 6 F

frakce 0/4 4/8 8/11 11/22 filer

druh SDK HDK HDK VJM 10

dávka % 39% 13% 14% 30% 4%

zdroj

B
o

h
u
!
o

vi
ce

B
o

h
u
!
o

vi
ce

B
o

h
u
!
o

vi
ce

B
o

h
u
!
o

vi
ce

V
ar

ín

31,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

22,4 100,0 100,0 100,0 94,5 100,0

16 100,0 100,0 100,0 40,3 100,0

11,2 100,0 100,0 89,7 3,0 100,0

8 100,0 92,7 14,9 1,0 100,0

4 92,5 14,5 1,5 1,0 100,0

2 54,5 2,8 1,3 1,0 100,0

0,125 12,7 2,1 1,1 0,9 96,0

0,063 8,5 1,8 1,0 0,8 83,8

Kategorie vlastností použitého kameniva podle  SN EN 13043
zrnitost 90 90/15 85/15 90/10 vyhovuje tab.24

obsah jem. #ástí f f f f

kvalita jem. #ástí MB   10 MB   10

tvarový index SI SI SI

odol. proti drcení LA LA LA

ohladitelnost PSV PSV PSV

nasákavost WA    1 WA    1 WA    1

trvanlivost

mrazuvzdornost F F F

hustota      kg/m3 2 653 2 640 2 632 2 624 2 690

p!ilnavost výborná

Zrnitosti jednotlivých frakcí kameniva, vápence a vlastnoti použitého pojiva zjišt"ny z dodaných materiál$ pro zkoušku typu.

Kategorie vlastností kameniva p!evzaty z CE ozna#ení vydaného výrobcem.

ZKOUŠKA TYPU  . OS !"11 #    

MATERIÁLOVÉ SLOŽKY

G G G
C C C

10 2 1 1

F

15 15 15

25 25 20

56 56 56

24 24 24

1 1 1

A

list 2/3
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TPA  R s.r.o., zkušební laborato! TPA  R, Vrbenská 1821/31, 370 06  eské Bud"jovice

Pracovišt" #. 5,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

Sm"s: ACL 22 S podle  SN EN 13108-1 s asfaltem 50/70

SLOŽENÍ SM!SI

  zrnitost    meze sm"si

  typu ACL 22 S

0,063 7,3 3 9 32 100,0 100,0 100,0

0,125 9,5 4 12 22 98,4 90,0 100,0

2 26,1 24 36 16 82,0 72,0 84,0

4 42,5 11 69,5

8 57,4 48 62 8 57,4 48,0 62,0

11 69,5 4 42,5

16 82,0 72 84 2 26,1 24,0 36,0

22 98,4 90 100 0,125 9,5 4,0 12,0

32 100,0 100 100 0,063 7,3 3,0 9,0

POJIVO

stanovená zkušební

hodnota min max metoda podle

Obsah p!idaného pojiva 4,60%  SN EN 12697-1

Obsah rozpustného pojiva ve sm"si       B 4,40% 4,00%  SN 736121 C.7.1.b

Objem rozpustného pojiva ve sm"si      B vol 10,30% 9,20%  SN EN 131087-1

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

min max

Mezerovitost  4,6% 4,0% 6,0%  SN EN 12697-8

Objemová hmotnost t"les                      kg/m ³ 2 340  SN EN 12697-6+A1

Objem. hmotnost maximální                 kg/m³ 2 453  SN EN 12697-5+A1

Stupe$ vypln"ní mezer VFB 69,1% 80,0% #######

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Odolnost v%#i ú#ink%m vody ITSR OS/2011/1 min.80 113  SN EN 12697-12

Odolnost proti trvalým def. PRDAIR OS/2011/1 max.3,0% 2,1%  SN EN 12697-22+A1

p!ír%stek trvalé def. WTSAIR OS/2011/1 max.0,05mm 0,03  SN EN 12697-22+A1

požadováno  SN EN 

13108-1

požadováno  SN EN 

13108-1

ZKOU KA TYPU  . OS!"#11!$    
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Zrnitost typu Norma min. Norma max.

ACL 22 S typ OS11 - 010   

FYZIKÁLN! MECHANICKÉ VLASTNOSTI SM!SI list 3/3
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Pracovišt� �. 5,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

Stavba :  !"#$%&'()#*+,&-.- list 1/1

Místo zkoušky : /%01'2/-34

Druh asf. sm�si : 56!#77#8 Tlouš�ka vrstvy 9: mm

Vrstva : ;%<'( Vztažná objemová hmotnost maximální 7#==7 kg/m
3

Zkoušeno dne : >?">:">> Vztažná objemová hmotnost zkuš. t�les 7#@AB kg/m
3

Bod Místo Objem.zhutn�ná  hmotnost kg/m
3 U=+/- Mezero- Míra 

�. m��ení m��. 1 m��. 2 stanovená kg/m3 vitost zhutn�ní

1 km 0,670 RJP 2 329 2 330 2 330 47 4,6% 97,6%

2 km 0,670 PJP 2 338 2 337 2 338 47 4,3% 98,0%

3 km 0,770 RJP 2 348 2 352 2 350 47 3,8% 98,5%

4 km 0,770 PJP 2 315 2 318 2 317 46 5,1% 97,1%

5 km 0,870 RJP 2 331 2 325 2 328 47 4,7% 97,6%

6 km 0,870 PJP 2 323 2 332 2 328 47 4,7% 97,5%

7 km 0,970 RJP 2 348 2 340 2 344 47 4,0% 98,2%

8 km 0,970 PJP 2 315 2 323 2 319 46 5,0% 97,2%

9 km 1,080 RJP 2 341 2 340 2 341 47 4,2% 98,1%

10 km 1,080 PJP 2 344 2 343 2 344 47 4,0% 98,2%

11 km 1,180 RJP 2 337 2 345 2 341 47 4,1% 98,1%

12 km 1,180 PJP 2 338 2 333 2 336 47 4,4% 97,9%

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Vztažné hodnoty byly stanoveny kontrolní zkouškou, protokol �.: OS/2011/4668

CDE%F'%34'(#G%F;4#�8H#9@#B>7>)##,-I"#>@J

Minimální míra zhutn�ní ?9)>K rozsah míry zhutn�ní >97% 96-97% <96%

Pr�m�rná míra zhutn�ní ?9)AK po�et m��ených míst >7 : :

podíl  ze  všech m��. >::):K

Objem. hm. stanovená minimální 7#@>9 Pr�m�r. mezerovitost stanovená =)=K

Objem. hm. stanovená pr�m�rná 7#@@= Pr�m. mezerovitost požadovaná 7)LK A):K

MF-N4#%#O/%1P34#J Zkušební p�ístroj : *8#Q#:>-
Objednatel zkoušky : 

�íslo zkoušky : *8R7:>>R#:>    Zkoušel : S-'#T%;,U'

Protokol vystaven : 7:">:">>     Schválil : V4,&-#5F-0�(/%.W)#O/1P4I'(#,43E'2/

TPA �R s.r.o., Zkušební laborato� TPA �R, Vrbenská 31, 370 06 �eské Bud�jovice

U=+/-    Uvedená rozší�ená nejistota m��ení je sou�inem standardní nejistoty m��ení a koeficientu rozší�ení k=2, což zaru�uje interval spolehlivosti p�ibližn� 95%.

Výsledky zkoušek se týkají jen p�edm�tu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné  dokumenty.

Stanovení míry zhutn�ní radiosondou �SN 73 6160, p�íloha II

CXY#Z#[ #*8[Q5C5

VQ*[*\*!#�"#*8R7:>>R#> 
8[5H*C]H^#_^Q #̀a$ [H�H^#Q5bc*8*Hb* 

/dR0e

/dR0e až
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