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Souhrn 

Výroba asfaltových směsí s obsahem R-materiálu 
přináší finančně výhodnou a ekologickou alternativu 
k asfaltovým směsím, které jsou vyrobeny pouze z 
primárních zdrojů.  Použití R-materiálu představuje 
snížení spotřeby kameniva a především asfaltového 
pojiva, což vede ke snížení výrobních nákladů a 
celkové environmentální zátěže. 

V roce 2015 byl realizován zkušební úsek 
v Plzeňském kraji, kde se v asfaltové ložní vrstvě 
aplikovalo až 60 % R-materiálu a v obrusné vrstvě 
až 50 % R-materiálu, a to s využitím jak 
rejuvenátoru, tak přísady Storelastic (drcená pryž a 
oživovací přísada: výrobek má charakter 
modifikátoru, konkrétně se jedná o pryžový granulát 
s maximální velikostí granulátu < 1 mm; kromě 
vlastního granulátu obsahuje produkt i Fischer-
Tropschův parafín a rejuvenátor Storflux®). 
Současně byl aplikován polymerem modifikovaný 
asfalt. Dotčený zkušební úsek se nachází v 
extravilánu mezi obcemi Kaznějov a Mrtník na 
silnici II/204. 

Celková délka zkušebního úseku je 2,765 km. Na 
komunikaci je dosahováno denních intenzit dopravy 
1306 voz/24hod (sčítání dopravy ŘSD 2010), 
skladba dopravy je následující: 466 TV, 823 OV a 
17 M. V blízkosti komunikace se nachází kaolinový 
lom a lze proto předpokládat, že komunikace bude 
značně zatížena kamionovou dopravou. 

Cílem probíhajícího monitoringu je ve větším 
detailu se zaměřit na vývoj chování a změny 
vlastností použitých asfaltových pojiv v kombinaci 
s uvedenými přísadami, resp. z hlediska účinku 
silničního asfaltu 50/70 nebo zvoleného 
modifikovaného asfaltu. Sledovaným aspektem je 
vliv postupného stárnutí pojiva, které je ovlivněno 
jak účinkem oživovací přísady nebo funkčnosti 
modifikačních přísad v čase, tak i množství R-
materiálu, který se pro danou směs použil. Byly 
proto sledované vybrané vlastnosti asfaltových 
pojiv, nikoli vlastní asfaltové směsi.  

 

Oblast použití 

Prováděné sledování slouží k několika účelům. V 
Předně umožňuje podrobněji popsat materiálové 
změny, ke kterým v konstrukčních vrstvách vlivem 
klimatických podmínek a dopravy dochází. Zde jsou 
primární účinky působících teplot, vzdušného 
kyslíku a UV záření, které v různé míře zapříčiňují 
přirozené stárnutí asfaltového pojiva. Doprava je 
sekundární vliv, který v kombinaci s účinkem 
klimatickým může zhoršovat celkovou výkonnost 
pojiva v čase. Oživovací přísady by na druhé straně 
měli působit na zmírnění dopadu stárnutí a to 
alespoň po nějakou dobu. Jelikož uvedené nelze 
s reálnými podmínkami simulovat laboratorně, jsou 
zkušební úseky vhodným zdrojem informací a 
především materiálu, u kterého se od počátku sledují 
účinky, kterým jsou vystaveny.  

Monitorování dříve realizovaného zkušebního úseku 
pak umožňuje získat zpětnou vazbu o funkčnosti 
jednotlivých řešení a pro stavební praxi tak je 
cenným poznatkem, zda zvolené varianty složení 
asfaltových směsí a to včetně vlivu zvýšeného 
podílu R-materiálu v kombinaci s různými přísadami 
či příměsemi, mají reálné opodstatnění a mohou být 
efektivně v konstrukcí vozovky použity. 

Metodika a postup řešení 

Asfaltové pojivo je znovuzískáno z asfaltové směsi 
metodou podle ČSN EN 12697-3, vakuovým 
destilačním zařízením. Ze získaného pojiva byly 
podle normy ČSN EN 12594 připraveny laboratorní 
vzorky pro provedení jak empirických, tak i 
funkčních zkoušek pojiva. Na jednotlivých vzorcích 
byly provedeny zkoušky penetrace jehlou podle 
ČSN EN 1426, zkoušky bodu měknutí podle ČSN 
EN 1427 a dále byly provedeny funkční zkoušky v 
dynamickém smykovém reometru (DSR) podle ČSN 
EN 14770 a zkoušky v průhybovém trámečkovém 
reometru BBR podle ČSN EN 14771.  

Reologická měření byla provedena pomocí oscilace 
s řízeným smykovým přetvořením v dynamickém 
smykovém reometru. Na pojivech byl určen 
komplexní smykový modul G* a fázový úhel δ při 
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teplotním rozmezí 10-70 °C a v rozsahu zatěžování 
0,1 Hz – 10 Hz.  

Měření nízkoteplotních vlastností pojiva byla 
provedena v průhybovém trámečkovém reometru. 
Na pojivech byly měřeny deformace pomocí 
tříbodového ohybu. Střed tělesa byl zatěžován 
konstantní silou 950 mN po dobu 240 s. Z 
naměřených hodnot se vypočítal modul tuhosti za 
ohybu Sm a takzvaná m-hodnota, která je absolutní 
hodnotou směrnice tečny ke křivce v závislosti 
logaritmu modulu tuhosti na logaritmu času. 
Vyhodnocením zkoušky je poté určení kritické 
teploty Tc, tj. teploty kdy modul tuhosti dosahuje 
300 MPa a sklon tečny m-hodnoty 0,3. Podle 
metodiky SHRP (Strategic Highways Research 
program) se uvažuje, že k tvorbě poruch ve vozovce 
formou mrazových trhlin dojde, když teplota klesne 
o 10 °C oproti kritické teplotě.  

Pro zjištění vlastností asfaltového pojiva 
znovuzískaného z asfaltové směsi byly použity 
následující postupy:  
 Znovuzískání pojiva z asfaltové směsi podle 

ČSN EN 12697-3 
 Penetrace jehlou podle ČSN EN 1426 
 Bod měknutí podle ČSN EN 1427 
 Komplexní smykový modul a fázový úhel 

podle ČSN EN 14770 
 Trámečkový smykový reometr BBR podle ČSN 

EN 14771.  

 
Obrázek 1: Lokalizace zkušebního úseku 

Tabulka 1: Realizované varianty asfaltových směsí  
 Obrusná vrstva – ACO 11+, 50 mm Ložní vrstva – ACL 22S, 60 mm 

Podúsek Označení Asfalt Storelastic 
R-

materiál 
Označení Asfalt Storelastic 

R-
materiál 

1. podúsek 1.1 50/70 ANO 0 % 1.2 50/70 ANO 0 % 

2. podúsek 2.1 50/70 ANO 30 % 2.2 50/70 ANO 40 % 

3. podúsek 3.1 50/70 ANO 50 % 3.2 50/70 ANO 60 % 

4. podúsek 4.1 
PMB 

45/80-55 
NE 30 % 4.2 

PMB 
25/55-55 

NE 40 % 

  

Výsledky 

Zpětné získání asfaltového pojiva a provedení 
základních zkoušek – penetrace jehlou při 25 °C a 

stanovení bodu měknutí metodou KK – bylo 
provedenno dle platných norem. 

Pro reologická měření byl použit rotační smykový 
reometr Kinexus, výrobce MALVERN. Zařízení 
slouží k měření reologických vlastností materiálů 
pomocí oscilace a rotace. Zařízení je vhodné 
zejména k měření vlastností asfaltových pojiv, 
jejichž reologické chování je ovlivněno jak teplotou, 
tak zatížením. Reometr umožňuje měření 
komplexního smykového modulu G*, který určuje 
tuhost pojiva, tak i fázového úhlu posunu, který nám 
podává informace o visko-elastickém chování 
pojiva. Na vyextrahovaném pojivu byla provedena 
měření v oscilaci s řízeným smykovým přetvořením. 
Byl určen komplexní smykový modul G* a fázový 
úhel pro teploty 10-70 °C s teplotním krokem mezi 
jednotlivými měřeními 5 °C. Přetemperování vzorku 
trvalo vždy 10 minut. Frekvenční rozsah zkoušek 
byl 0,1 – 10 Hz. 

Metoda měření nízkoteplotních vlastností 
asfaltových pojiv pomocí průhybového 
trámečkového reometru byly vyvinuta stejně jako 
metoda měření pomocí DSR v rámci programu 
SHRP. Přístroj BBR se používá především pro 
určení chování pojiva při nízkých teplotách. Během 
měření je zkušební těleso umístěno v temperanční 
komoře, která je naplněna nemrznoucí kapalinou 
(většinou lihem). Na obrázku je zachyceno zkušební 
zařízení BBR výrobce CANNON. Výsledkem 
zkoušky jsou dva parametry: modul tuhosti St a m-
hodnota m v čase 60 s od počátku měření. V České 
republice neexistují požadavky na jednotlivé 
parametry ani na teploty, při kterých by se měla 
zkouška provádět. Obvykle se však stanovují při 
teplotě -16 °C, která se bere jako referenční v 
Německu, i když ani v předpisech TL není přesně 
stanovena teplota měření. Dále se z měření dá určit 
tzv. kritická teplota, tj. teplota, při které modul 
tuhosti dosahuje hodnoty 300 MPa a m-hodnota 
odpovídá hodnotě 0,3. Kritická teplota se určí 
pomocí měření jednotlivých parametrů během 3 
různých teplot, přičemž teplotní krok je 6 °C (např. -
16, -22, -28 °C). 

Tabulka 2: Výsledky penetrační zkoušky za 24 měsíců 

Označení 

vzorku 

Dávkování 
Penetrace 

po výrobě 6 měsíců 12 měsíců 12 měsíců, 15 mm 24 měsíců 

[%] [1/10 mm] [1/10 mm] [1/10 mm] [1/10 mm] [1/10 mm] 

1.1 0 41 49 48 36 43 

2.1 30 39 55 44 37 44 

3.1 50 43 57 46 42 47 

4.1 30 36 70 43 40 43 

1.2 0 33 40 33 - 33 

2.2 40 35 54 34 - 34 

3.2 60 38 39 31 - 36 

4.2 40 23 36 26 - 28 

  

V případě použití oživovacích přísad při výrobě 
asfaltových směsí s obsahem R-materiálu může být 
jev rozdílné penetrace (rozdílného stárnutí) 
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asfaltového pojiva především v obrusné vrstvě 
umocněn možným vlivem migrace oživovací přísady 
směrem k povrchu vlivem tepla. Pokud proces 
migrace oživovací přísady nastane, může se stát, že 
pojivo v asfaltové směsi bude rychleji stárnout, 
zejména v obrusné vrstvě z důvodu volatility 
oživovací přísady.  

Z výsledků nelze jednoznačně určit, zda se projevuje 
proces migrace u oživovací přísady. Lze však 
jednoznačně určit, že rychlost degradačních procesů 
u obrusné vrstvy se projevuje zejména v horních 10 
až 20 milimetrech. Pří srovnání hodnot penetrace u 
obrusné vrstvy zjistíme, že penetrace ze vzorků 
odebraných z horních 15 mm obrusné vrstvy je nižší 
o 7 % (směs 4.1) až o 25 % (směs 1.1) při porovnání 
se vzorky, jež byly extrahovány na celou tloušťku 
vrstvy. 

Z dat penetrací naměřených během prvních 24 
měsíců sledování pokusného úseku je možné dále 
usoudit, že vlastnosti asfaltového pojiva s obsahem 
oživovacích přísad se v průběhu životnosti mění 
jinak, než v případě konvenčních asfaltových směsí, 
tedy směsí bez obsahu R-materiálu a oživovacích 
přísad. Podle dosavadních měření ze zkušebního 
úseku Kaznějov – Mrtník lze působení oživovacích 
přísad rozdělit do tří hlavních fází:  
 fáze po výrobě, 
 fáze změkčení, 
 fáze postupného stárnutí. 

Hodnoty bodu měknutí se po výrobě pohybovaly v 
rozmezí 56±1 °C bez výrazných korelací s ohledem 
na přítomnost R-materiálu, lze tedy prohlásit, že 
obsažený rejuvenátor „změkčil“ zestárlé pojivo 
obsažené v R-materiálu již během výrobní fáze. 

Výsledky vývoje hodnoty bodu měknutí po 24 
měsících jsou v souladu s trendem, který nastal po 
12 měsících. U pojiv dále dochází k nárůstu bodu 
měknutí. Výjimkou je pouze pojivo extrahované ze 
směsi s modifikovaným pojivem 4.1, kde došlo k 
poklesu bodu měknutí o 1,7 °C. U směsi 3.2 ke 
změně bodu měknutí v období mezi 12 a 24 
měsícem nedošlo.   

 

Obrázek 2: Vývoj bodu měknutí, směs obrusné vrstvy 

Z hlediska výsledků měření komplexního modulu ve 
smyku lze říci, že tuhost pojiva po pokládce klesá, 

přičemž nejmarkantnější změny se projevují u 
variant asfaltových směsí, které obsahují polymerem 
modifikované asfalty. K poklesu tuhosti pojiva 
dochází nezávisle na poloze asfaltové směsi v 
konstrukci vozovky, tj. pokles tuhosti nastal u pojiv 
jak z obrusné tak ložní vrstvy. Stejně jako v případě 
pojiv z obrusných vrstev odpovídá vývoj 
komplexního smykového modulu změnám bodu 
měknutí i u vrstev ložních. Po počátečním poklesu 
tuhosti, který nastal ve fázi změkčení, dochází opět k 
jejímu nárůstu. 

Tabulka 3: Výsledky zkoušky komplexního smykového 

modulu G* za období 24 měsíců (60°C, 1,59Hz) 

Označení 

vzorku 
Dávkování 

G* G* G* G* G* 

Po výrobě 6 měsíců 12 měsíců 12 měsíců, 15 mm 24 měsíců 

[kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] 

1.1 0 3,5 3,8 4,3 7,7 5,4 

2.1 30 4,7 3,3 5,2 6,9 8,0 

3.1 50 4,5 4,2 6,0 6,5 6,7 

4.1 30 7,9 3,7 6,9 7,3 6,1 

1.2 0 6,1 4,4 6,1 - 9,2 

2.2 40 7,0 3,2 5,2 - 5,8 

3.2 60 4,7 5,5 7,4 - 6,5 

4.2 40 12,1 7,7 11,4 - 12,6 

  
Z hlediska sledování chování asfaltového pojiva 
v oboru nízkých teplot měřením na trámečkovém 
průhybovém reometru se nejmarkantnější změny v 
chování za nízkých teplot projevují na směsích, 
které obsahují modifikované pojivo, tedy směsí 4.1 
(PMB 45/80-65) a 4.4 (PMB 25/55-65). Předpovídat 
změny v chování modifikovaného pojiva s 
přítomností rejuvenátoru, i když obsah je malý, je 
obecně značně problematické, protože samo o sobě 
chování modifikovaného pojiva je značně 
komplikované z důvodu přítomnosti modifikační 
přísady, které mění své vlastnosti v průběhu času. 

V našem případě lze pouze konstatovat, že použitý 
rejuvenátor ovlivňuje nízkoteplotní vlastnosti 
modifikovaného pojiva v daleko větší míře než se 
tomu děje u směsí obsahujících silniční asfalt – 
porovnání směsí 3.1 a 4.1, které obsahují stejné 
množství R-materiálu 30 %. Vývoj hodnot modulu 
tuhosti u pojiva 4.1 je oproti jiným parametrům 
nelogický. 

Tabulka 4: Porovnání jednotlivých parametrů při teplotě 

-16 °C z měření pomocí BBR 

Označení 

vzorku 

Modul tuhosti s pří teplotě -16°C M-hodnota při teplotě -16°C 

po výrobě 6m 12 m. 24 m. po výrobě 6 m. 12 m. 24 m. 

[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [-] [-] [-] [-] 

1.1 119 80,5 88,5 125,2 0,333 0,333 0,338 0,316 

2.1 108,3 79,1 105,4 112,7 0,326 0,346 0,325 0,305 

3.1 111,7 78,9 102,8 123,7 0,323 0,361 0,350 0,325 

4.1 136,5 52,8 131,6 105,2 0,344 0,429 0,382 0,367 

1.2 203 133,7 168,9 186,0 0,330 0,349 0,356 0,318 

2.2 - 75,8 149,0 148,2 - 0,370 0,353 0,341 

3.2 108,3 103,8 132,1 120,9 0,347 0,344 0,325 0,329 

4.2 165,1 110,6 174,6 186,8 0,330 0,368 0,336 0,318 

  

Závěr 

Během monitorovacího období 24 měsíců bylo 
zjištěno, že k výrazným změnám v chování pojiv 
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dochází i po pokládce asfaltových směsí. Toto 
tvrzení je možné podpořit výsledky jak empirických, 
tak funkčních zkoušek, přestože se téměř vždy 
vyskytla pojiva, které se chovala navzdory trendům. 
Zjednodušeně lze říci, že charakteristiky 
jednotlivých pojiv jsou nadále ovlivňovány 
pravděpodobně přítomností oživovacích a 
modifikačních přísad.  

Dále bylo prokázáno, že prvotní efekt změkčení se 
postupně ztrácí, což je vidět zejména u dat získaných 
z měření po 12 měsících. Míra rychlosti ztráty 
tohoto efektu nebyla korelována s množstvím 
přítomného R-materiálu. V období mezi 12. a 24. 
měsícem dále dochází ke změně vlastností. Změna 
vlastnosti v tomto období má ve většině případů 
podobný trend jaký se odehrál v období mezi 6. a 
12. měsíci.  

Nejvýraznější změny v chování se odehrály v 
případě pojiv modifikovaných polymery. To 
znamená, že předvídat chování těchto pojiv v 
kombinaci s oživovacími přísadami může být 
problematické. Z tohoto pohledu by bylo vhodné 
nepoužívat oživovací přísady v kombinaci s 
modifikovanými pojivy do doby, než bude jejich 
spolupůsobení lépe vysvětleno. 

Změkčovací efekt v období mezi výrobou a prvními 
6 měsíci může být způsoben vlivem difuze 
dostatečně nerozptýlené oživovací přísady 
Storflux®, která se dávkovala do všech směsí s 
obsahem R-materiálu z technologických důvodů 
nebo změny mohou být způsoby postupným 
uvolňováním změkčovací přísady Storflux® z 
kompozitní modifikační přísady Storelastic®. Z 
tohoto důvodu by bylo vhodné věnovat zvýšenou 
pozornost výrobnímu procesu asfaltových směsi s 
obsahem R-materiálu a nastavení vhodných 
okrajových podmínek, zejména době míchání a 
teplotám jednotlivých komponent. Výrobní proces 
není totiž ovlivněn pouze přítomným R-materiálem, 
ale i použitou oživovací přísadou, protože oživovací 
přísady mají různé difúzní schopnosti a tedy 
potřebují každá jinou reakční dobu pro dosažení 
homogenity pojiva v asfaltové směsi.  

Z měření na dalším zkušebním úseku, který byl 
proveden v rámci programu nových technologií, 
bylo potvrzeno, že efekt změkčení nastal i u přísady 
jejíž složení je odlišné při srovnání se zde použitými 
přísadami. Lze tedy usuzovat, že není možné 
aplikovat běžné poučky na chování asfaltového 
pojiva v případě přítomnosti oživovacích přísad. 
Bohužel na zkušebním úseku Kaznějov-Mrtník 
nebyla použita asfaltová směs bez přítomnosti R-
materiálu a oživovacích/modifikačních přísad, 
nemůžeme tedy určit, zda je chování pojiv s 

oživovacími přísadami lepší nebo horší při 
porovnání se směsmi konvenčními.  

Z hlediska změn v chování jednotlivých pojiv by 
bylo vhodné pokračovat ve sledování zkušebního 
úseku. 
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