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Souhrn 

Nízkoteplotní směsi a jejich další rozvoj je v rámci 
aktivit CESTI sledován od roku 2013. Současně s 
tím již byly ověřovány některé varianty 
nízkoteplotní asfaltové směsi s uplatněním 
zvýšeného podílu R-materiálu, kde bylo cílem 
posoudit pozitivní vliv kombinace těchto dvou 
technologických konceptů. Dalším aspektem, který 
má čistě praktický význam je posouzení těchto typů 
směsí z hlediska možnosti využití konceptu 
nízkoteplotní asfaltové směsi pro prodloužení 
dojezdové vzdálenosti mezi obalovnou a vlastní 
stavbou. Standardně se připouští dojezdové 
vzdálenosti do 90 minut od nakládky, k posouzení 
tak je možnost prodloužení o 30 a více minut. 
Současně s tím má být ale zachován přístup vyššího 
až vysokého podílu R-materiálu, který limituje 
možnost nadměrného zvýšení ohřevu vlastní 
asfaltové směsi při výrobě. 

Pro účely posouzení byl identifikován zkušební úsek 
se vzdáleností přesahující 110 km od místa výroby 
asfaltových směsí. Současně byly zvoleny 4 varianty 
použitých syntetických vosků, kdy se jednalo buď u 
FT parafíny nebo polyetylenový vosk. Současně 
s tím byla aplikována oživovací přísada (samostatně 
nebo jako součást aditiva na bázi vosku). Během 
pokládky byly zaznamenány teploty při rozprostírání 
asfaltové směsí (nepoklesly pod 130 °C) a současně 
byl zajištěn odběr jednotlivých variant asfaltové 
směsi pro provedení následných laboratorních 
zkoušek. Při nich se zkušební tělesa vyráběla při 
obdobné teplotě, jako byla teplota rozprostírání, 
navíc byly některé série zkušebních těles hutněny i 
při vyšší nebo nižší zkušební teplotě s ověřením 
mezerovitosti a tuhosti zkušebních těles a to jako 
indikátoru náchylnosti dané varianty na změny 
teploty pokládky. Posuzovány byly i charakteristiky 
v oboru nízkých teplot (odolnost proti šíření trhlin, 
pevnost v tahu za ohybu), jakož i změna vybraných 
charakteristik v důsledku simulovaného 
dlouhodobého stárnutí asfaltové směsi. 

Oblast použití 

Nové poznatky mají podpořit jednak technickou 
efektivitu kombinace nízkoviskózních přísad a 
zvýšeného podílu R-materiálu v asfaltové směsi a 
současně mají prokázat možnosti využití této 
kombinace i pro problematičtější případy realizace 
stavebních prací, kdy obalovna buď není v 
dostatečně blízké dostupnosti stavby nebo naopak 
panují mírně zhoršené klimatické podmínky, 
především co do venkovních teplot. 

Metodika a postup řešení 

V rámci přípravy pokusného úseku bylo před jeho 
realizací optimalizováno, složení asfaltové směsi a 
to především s ohledem k použití variantních 
syntetických vosků. Výrobce asfaltové směsi a 
aplikační partner (stavební společnost Froněk spol. 
s r.o.) vycházel ze zkoušek typu FO30/2016/BR pro 
asfaltovou směs pro ložní vrstvy ACL 16+ a 
FO02/2016/BR pro asfaltovou směs pro obrusnou 
vrstvu ACO 11+. Asfaltová směs ACL 16+ byla 
navržena s 60 % R-materiálu a asfaltovým pojivem 
50/70. Asfaltová směs ACO 11+ byla navržena s 50 
% R-materiálu a asfaltovým pojivem 50/70. V rámci 
realizovaného úseku byla ložní vrstva provedena v 
tloušťce 50 mm a obrusná vrstva v tloušťce 40 mm. 

Asfaltové směsi byly navrženy ve variantách 
s přísadami: 

 Deurex E11B (polyetylenový vosk německé 
provenience, který byl v ČR zaveden v nedávné 
minulosti s přispěním FSv ČVUT v Praze); 

 Sasobit Redux (druhá generace FT parafínu, která 
má oproti známější základní variantě Sasobit 
optimalizován vliv přísady na základní 
charakteristiky asfaltového pojiva); 

 Storbit (přísada německé provenience, která 
kombinuje rejuvenátor na minerální bázi REOB 
olejů s FT parafínem);  

 Prephalt SK (přísada na bázi FT parafínů). 
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Pro praktické ověřený se zvolila oprava pozemní 
komunikace II/212 Horní Pochlovice – Kaceřov, km 
26,113  –  27,713, která je ve správě Karlovarského 
kraje a kde bylo na základě diagnostického 
průzkumu doporučeno provést plošnou opravu 
krytového souvrství. Tento úsek byl řešen jako 
zkušební úsek podpořený v rámci programu Nové 
technologie Státního fondu dopravní infrastruktury s 
realizací v září 2017. 

Účelem zkušebního úseku bylo aplikovat výše 
uvedené varianty asfaltových směsí typu AC 
doplněné o variantu s použitím technologie 
zpěněného asfaltu. Varianty nízkoteplotní asfaltové 
směsi byly porovnávány s referenční směsí, která 
obsahovala silniční asfalt 50/70. U všech variant 
asfaltových směsí byl přidáván rejuvenátor na bázi 
minerálních olejů a to s ohledem k tomu, aby 
výsledné pojivo v asfaltové směsi odpovídalo 
předepsané bázi, kterou tvořil silniční asfalt 50/70. 

Z hlediska následného experimentálního posouzení 
reálně provedených asfaltových směsí byl proveden 
soubor dále uvedených vlastností: 

- rozbor asfaltové směsi (obsah asfaltového pojiva 
dle a zrnitost směsi); 

 volumetrické vlastnosti (maximální objemová 
hmotnost dle ČSN EN 12697-5, objemová 
hmotnost zhutněného zkušebního tělesa dle ČSN 
EN 12697-6, mezerovitost asfaltové směsi 
stanovená podle ČSN EN 12697-8); 

 modul tuhosti v souladu s ČSN EN 12697-26 na 
válcových zkušebních tělesech nedestruktivní 
metodou IT-CY, (příloha C normy) při teplotách 
0, 15 a 27 °C; 

 odolnost vůči trvalým deformacím dle ČSN EN 
12697-22 na malém zkušebním zařízení ve 
vzduchové lázni; 

 pevnost v tahu za ohybu na trámcích v souladu s 
přílohou k TP 151, která se v ČR využívá a 
požaduje výhradně pro směsi typu VMT;  

 odolnost proti šíření trhliny dle normy ČSN EN 
12697-44 na půlválcových zkušebních tělesech; 

 zkouška modulu tuhosti, odolnosti vůči šíření 
mrazové trhliny a pevnosti v tahu za ohybu byly 
navíc rozšířena o výsledky stanovené na tělesech 
podrobených laboratorní simulaci dlouhodobého 
stárnutí dle prEN 12697-52. 

Výsledky 

Z hlediska rozborů asfaltové směsi všechny varianty 
asfaltové směsi ACO 11+ vyhověly hranicím 
zrnitosti určeným dle normy ČSN EN 13108-21 a 
dle zkoušky typu. U asfaltové směsi ACL 16+ 

nevyhověly hranicím zrnitosti tři posuzované 
asfaltové směsi. Varianty ACL 16+ #5 a #6 
neobsahovaly tolik hrubých zrna kameniva jako 
ostatní směsi a naopak asfaltová směs ACL 16+ #2 
byla výrazně hrubší.  

Tab. 1: Obsah rozpustného pojiva ve variantách AC  

      
Obsah 

rozpustného 
pojiva (%) 

ITT 
Rozsah obsahu 

rozpust. pojiva dle 
ČSN EN 13108-21 

ACO 11+ 
50% RA 

#1 Deurex E 11 B 5,6 

5,6 %  5,1-6,1 %  

#2 bez přísady 5,4 

#3 Sasobit Redux 4,9 

#4 Storbit 5,2 

#5 zpěněný asfalt 5,2 

#6 Prephalt SK 5,9 

ACL 16+ 
60% RA 

#1 Deurex E 11 B 4,8 

4,4 %  3,8-5,0 %  

#2 bez přísady 4,5 

#3 Storbit 4,9 

#5 zpěněný asfalt 5,1 

#6 Prephalt SK 5,0 

 
 

Z hlediska volumetrických charakteristik lze 
konstatovat, že výsledky asfaltových směsí (tab. 2) 
mají až na výjimky logický trend, kdy s narůstající 
teplotou hutnění dochází ke zvyšování objemové 
hmotnosti/snižování mezerovitosti. Nepravidelnosti 
tohoto trendu mohou být způsobeny například 
nevhodným vzorkováním asfaltových směsí s 
vysokým obsahem R-materiálu, kdy může být 
zvýšená heterogenita směsi, nedostatečnou 
temperací na požadovanou teplotu hutnění apod.  

Tab. 2: Objemová hmotnost asfaltových směsí (různé 

teploty hutnění)  

 

Objemová hmotnost zhutněná 
(g/cm3) @ T= 

Mezerovitost (%) @ T= 

120°C 130°C 140°C 150°C 120°C 130°C 140°C 150°C 

ACO 11+ 
50 % RA 

#1 Deurex E 11 B - 2,454 2,461 2,473 - 3,9 3,6 3,2 

#2 bez přísady - 2,424 2,446 2,455 - 5,2 4,3 3,9 

#3 Sasobit Redux 2,427 2,451 2,430 2,460 6,1 5,2 6,0 4,8 

#4 Storbit 2,432 2,459 2,464 2,464 5,9 4,9 4,6 4,7 

#5 zpěněný asfalt 2,492 2,495 2,504 2,507 2,5 2,4 2,0 1,9 

#6 Prephalt SK - 2,470 2,474 2,477 - 2,0 1,8 1,7 

ACL 16+ 60 
% RA 

#1 Deurex E 11 B  2,440 2,458 2,413 - 5,6 4,9 6,7 

#2 bez přísady  2,348 2,370 2,359 - 9,3 8,5 8,9 

#3 Storbit 2,435 2,435 2,438 2,480 5,8 4,9 4,8 3,1 

#5 zpěněný asfalt  2,456 2,455 2,436 - 3,8 3,8 4,6 

#6 Prephalt SK  2,386 2,434 2,420 - 7,6 5,8 6,3  

Všechny varianty asfaltové směsi vyhověly horní 
hranici mezerovitosti, s výjimkou asfaltové směsi 
ACO #3 se syntetickým voskem Sasobit Redux, 
která při teplotě hutnění 120 °C o jednu desetinu 
překročila tuto hranici. Spodní hranici (2,0 %-obj.) 
překročily všechny varianty s přísadu Prephalt SK a 
varianta směsi ACO 11+ se zpěněným asfaltem, 
které byly hutněné při teplotě 140 °C a více. 

Určující charakteristikou trvanlivosti asfaltové směsi 
je poměr pevnosti v příčném tahu suchých („dry“) a 
saturovaných („ČSN“) zkušebních těles. Minimální 
hranice určená normou ČSN EN 13108-1 je pro 
asfaltové beton kvalitativní třídy „+“ rovna 70 % a 
to pro saturaci a vliv vody stanovený v ČSN EN 
12697-12. Pro druhý postup nejsou kritéria 
stanovena, z dlouhodobých pozorování prováděných 
na FSv ČVUT v Praze nicméně vyplývá, že 
přijatelná hranice by neměla být o 10 % nižší oproti 
v Evropě zavedenému postupu provedení zkoušky 
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odolnosti proti účinkům vody. Všechny testované 
asfaltové směsi s přehledem vyhověly normou 
požadované hranici. Nejlepších výsledků dosáhla 
variant s voskem Deurex E 11B, kdy aplikací 
vodního cyklů nedošlo téměř k žádnému snížení 
pevností. Velmi dobré výsledky vykazovala také 
varianta s přísadou Storbit a nad očekávání dobré 
výsledky měla takové směs s aplikací zpěněného 
asfaltu – navzdory řadě poznatků především z USA, 
kde se postupem let ukazuje odolnost proti účinkům 
vody jako jeden z rizikových faktorů. 

 

Obr. 1: Poměr pevností v příčném tahu asfaltových směsí 

ACO 11+ 50 % RA a ACL 16+ 60 % RA 

U modulů tuhosti, stejně jako u pevností v příčném 
tahu dosáhly asfaltové směsi pro obrusnou vrstvu 
ACO 11+ vyšších hodnot tuhosti než ekvivalentní 
směsi pro ložní vrstvy. Z hlediska potřebného 
účinku ve vozovce by tomu mělo být naopak, 
nicméně výsledky v obou případech jsou vysoké, 
tudíž uvedený poznatek v zásadě nijak nevadí. 
Jedinou výjimku tvoří varianty #6 s přísadou 
Prephalt SK, kdy asfaltová směs ACL 16+ dosáhla o 
12 % vyšší hodnoty modulu tuhosti než asfaltová 
směs ACO 11+ se stejnou přísadou. Obecně lze říci, 
že přísady se chovají různorodě v různých 
asfaltových směsí. Jisté překvapení je mírně nižší 
hodnota tuhosti asfaltové směsi s přísadou Sasobit 
Redux, protože u původní přísady FT parafínu 
(Sasobit) bylo zvykem, že vosk ztužoval asfaltovou 
směs. Je možné, že úprava chemického složení 
přísady již nemá tento ztužující efekt, což nemusí 
být především při aplikaci vyšších podílů R-
materiálu ke škodě. Hodnoty dosažené u asfaltové 
směsi typu ACL 16+ jsou s výjimkou již zmíněné 
varianty #6 spíše průměrné. 

Tab. 3: Modul tuhosti asfaltových směsí ACO 11+ 50% 

RA a ACL 16+ 60% RA 

 
Modul tuhosti (MPa) @ T= 

Teplotní citlivost 
0°C 15°C 27°C 

ACO 11+ 
50 % RA 

#1 Deurex E 11 B 17 493 9 062 4 107 4,26 

#2 bez přísady 17 833 8 743 3 268 5,46 

#3 Sasobit Redux 15 655 6 189 2 227 7,03 

#4 Storbit 17 935 8 227 3 349 5,36 

#5 zpěněný asfalt 18 372 8 130 2 918 6,30 

#6 Prephalt SK 19 420 7 224 3 403 5,71 

ACL 16+ 
60 % RA 

#1 Deurex E 11 B 13 640 5 994 1 788 7,63 

#2 bez přísady 12 110 5 501 1 876 6,46 

#3 Storbit 14 538 6 365 2 693 5,40 

#5 zpěněný asfalt 14 006 5 982 2 044 6,85 

#6 Prephalt SK 16 262 8 299 3 263 4,98 

 
 

Zkouška odolnosti vůči trvalým deformacím má v 
souladu s normou ČSN EN 13108-1 pro asfaltové 
směsi typu ACO 11+  stanovené maximální 
požadavky PRDAIR = 6,0 % a WTSAIR  = 0,08 mm 
(pro směs ACO 11S jsou tyto požadavky PRDAIR = 
5,0 % a WTSAIR  = 0,07 mm). Pro asfaltovou směs 
ACL 16+ jsou parametry odolnosti proti trvalé 
deformaci vyžadovány s hodnotami PRDAIR = 4,0 % 
a WTSAIR  = 0,06 mm (pro směs ACL 16S jsou tyto 
požadavky PRDAIR = 3,0 % a WTSAIR  = 0,05 mm). 
Hodnoty v tabulkách uvádíme z důvodu, že všechny 
posuzované varianty asfaltové směsi pro ložní nebo 
obrusnou vrstvu splňují též maximální přípustné 
hodnoty pro superiorní asfaltovou směs. Výsledky 
zkoušky jsou uvedeny v tabulce 4 a 5. 

Tab. 4: Charakteristiky odolnosti proti trvalým 

deformacím pro směsi ACL 16 60 % RA 

Směs 
Asfaltové 

pojivo 
Přísada 

Ø hloubka koleje 

po 10 000 cyklech 
WTSair 

Mez 
PRDair 

Mez 

(mm) (mm) (%) 

ACL #1 

50/70 

Deurex E 11 B 1,37 0,028 

0,060 

2,4 

4,0% 

ACL #2 bez přísady 1,17 0,032 2,0 

ACL #4 Storbit 1,17 0,033 2,0 

ACL #5 zpěněný asfalt 1,40 0,032 2,5 

ACL #6 Prephalt SK 1,13 0,024 2,0 

 
 

Tab. 5: Charakteristiky odolnosti proti trvalým 

deformacím pro směsi ACO 11 50 % RA 

Směs 
Asfaltové 

pojivo 
Přísada 

Ø hloubka koleje 

po 10 000 cyklech 
WTSair 

Mez 
PRDair 

Mez 

(mm) (mm) (%) 

ACO #1 

50/70 

Deurex E 11 B 1,60 0,034 

0,080 

3,5 

6,0% 

ACO #2 bez přísady 0,79 0,020 1,7 

ACO #3 Sasobit Redux 1,12 0,019 2,5 

ACO #4 Storbit 1,18 0,021 2,6 

ACO #5 zpěněný asfalt 2,08 0,051 4,6 

ACO #6 Prephalt SK 1,13 0,024 2,5 

 
 

Z hlediska chování v oboru nízkých teplot nejlepších 
výsledků v obou případech (u obou asfaltových 
směsí) dosáhly varianty #1 s použitím syntetického 
vosku Deurex E11B. U asfaltové směsi ACO 11+ 
došlo k nárůstu lomové houževnatosti o 12 % v 
porovnání s referenční variantou (#2). U asfaltové 
směsi ACL 16+ došlo k téměř 20% nárůstu této 
charakteristiky vlivem použití vosku Deurex E11B.  

 

Obr. 2: Lomová houževnost směsí ACO 11+ 50 % RA 

Všechna testovaná aditiva mají shodný trend vlivu 
na lomovou houževnatost, s výjimkou varianty #5 s 
použitím zpěněného asfaltu místo běžného 
asfaltového pojiva. Varianta asfaltové směsi ACO 
11+ #5 dosahuje srovnatelných hodnot jako varianta 
ACO #1 s voskem Deurex, avšak u asfaltové směsi 
pro ložní vrstvy, je patrný pokles charakteristiky – 
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variant se zpěněným asfaltem ACL #5 dosahuje 
jedné z nejnižších hodnot.   

 
Obr. 3: Lomová houževnost směsí ACL 16+ 60 % RA 

 

Obr. 4: Lomová houževnost asfaltových směsí ACL 16+ 

60% RA a ACO 11+ 50% RA – indexy stárnutí 

Stejně jako u lomové houževnatosti (zkoušky 
odolnosti vůči šíření trhliny) dosáhly nezestárnuté 
asfaltové směsi ACO 11+ vyšších hodnot pevností v 
tahu za ohybu než jejich ekvivalenty pro ložní 
vrstvy. Nejlepší výsledky v případě této zkoušky 
vykazovaly asfaltové směsi s použitím syntetického 
vosku Prephalt SK (využívá dílče konceptu FT 
parafínu). Tyto varianty byly z hlediska pevnostní 
charakteristiky velmi tuhé, u lomové energie dosáhly 
naopak průměrných hodnot. Další vyšší hodnoty 
pevnosti v tahu za ohybu byly naměřeny u varianty 
#5 s použitím zpěněného asfaltu. Směsi vykazovaly 
jak zvýšené pevnosti, tak i velmi vysoké lomové 
energie. To v zásadě dobře odpovídá výsledkům 
odolnosti proti šíření trhliny u směsi ACO 11+, není 
však shodné s poznatky pro směs ACL 16+. Naopak 
překvapující je v případě směsí ACO 11+ nízká 
hodnota pevnosti v tahu za ohybu u varianty #3 s FT 
parafínem Sasobit Redux. Tato směs ale po stárnutí 
vykázala poměrně velké zlepšení pevnostní 
charakteristiky. 

Tab. 6: Pevnost v tahu za ohybu posuzovaných variant 

asfaltových směsí 

   Pevnost v tahu za ohybu Modul tuhosti v tahu za ohybu Lomová houževnatost 

   (MPa) (MPa) (J) 

   virgin aged IA virgin aged IA virgin aged IA 

ACO 11+ 
50% RA 

#1 Deurex E 11 B 7,8 4,8 0,6 1616 2932 1,8 1,4  - - 

#2 bez přísady 7,3 6,9 0,9 1515 1320 0,9 1,1 1,2 1,1 

#3 Sasobit Redux 5,6 7,2 1,3 1054 1958 1,9 1,0 0,9 0,9 

#4 Storbit 7,5 7,7 1,0 1429 2324 1,6 1,4 0,9 0,6 

#5 zpěněný asfalt 8,6 9,0 1,1 1525 2335 1,5 1,8 1,2 0,7 

#6 Prephalt SK 9,2 5,9 0,6 2586 2880 1,1 1,1  - - 

ACL 16+ 
60% RA 

#1 Deurex E 11 B 6,3 3,9 0,6 1343 1912 1,4 1,2  - - 

#2 bez přísady 6,7 3,3 0,5 1232 1758 1,4 1,6  - - 

#4 Storbit 5,1 7,0 1,4 898 1346 1,5 1,3 1,6 1,2 

#5 zpěněný asfalt 6,6 8,1 1,2 1182 1659 1,4 1,6 1,6 1,0 

#6 Prephalt SK 7,0 8,1 1,2 1489 2046 1,4 1,3 1,2 0,9 

 
 

 

Závěr 

Na základě provedených rozšířených kontrolních 
zkoušek asfaltových směsí uplatněných při pokládce 
krytového souvrství na pozemní komunikaci silnice 
II/212 Horní Pochlovice – Kaceřov a jejich 
vyhodnocení vyplývá, že zvolený postup – zejména 
delší dojezdová vzdálenost – neměly negativní vliv 
na předpokládanou kvalitu a užitné chování 
asfaltových směsí. Použité přísady, včetně postupu 
zpěněného asfaltu se jeví jako prakticky využitelné, 
přičemž výsledky prokazují velmi dobrou úroveň 
chování jednotlivých variant, pokud se jejich 
laboratorní hutnění snížilo na úroveň 130 °C. 
Dokonce jediný problém s mezerovitostí vykazovala 
referenční asfaltová směs v případě AC 16+. Z 
hlediska kontroly složení jednotlivých variant 
asfaltových směsí ACO 11+ a ACL 16+ plyne dnes 
již v odborných kruzích dobře známá slabina 
asfaltových směsí s vyšším podílem R-materiálu. 
Tedy nestejnorodost recyklovaného kameniva, 
kterou lze kvalitním tříděním a předrcením udržet v 
řiditelných mezích, nelze ji ale plně eliminovat. Tuto 
skutečnost zavedení výrobci asfaltových směsí vědí 
a zpravidla na ni reagují vyšším počtem zkoušek 
během výroby. 

Posuzované asfaltové směsi nevykazují žádné 
významnější problémy s odolností proti účinkům 
vody. S ohledem k znalosti používaného přírodního 
kameniva výrobce Froněk spol. s r.o. a asfaltových 
směsí bez R-materiálu lze dokonce dospět k závěru, 
že kombinace vyššího podílu R-materiálu a přísad 
snižujících viskozitu asfaltového pojiva vede k 
zlepšení tohoto ukazatele. Deformační chování je z 
hlediska tuhosti i odolnosti asfaltové směsi proti 
trvalým deformacím zcela vyhovující. Obdobně se i 
přes vysoký podíl R-materiálu ukazuje, že jednotlivé 
varianty dosahují velmi dobrých hodnot 
posuzovaných charakteristik chování asfaltové směsi 
v oboru nízkých teplot. 

Literatura 

[1] Valentin, J. et al: Zpráva ke komplexním 
zkouškám variant asfaltových směsí pokusného 
úseku „Oprava krytového souvrství silnic II/212 
Horní Pochlovice – Kacéřov, km 26,113  –  27,713", 
FSv ČVUT v Praze 2018.  


