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Souhrn 

Řešitelský tým společnosti Skanska a.s. se v rámci 
prací na výzkumném projektu TE01020168 CESTI 
zabýval problematikou snižování teploty při výrobě 
a pokládce asfaltových směsí a trvanlivostí těchto 
nízkoteplotních asfaltových směsí v podmínkách 
reálného dopravního zatížení a působení 
klimatických vlivů. V rámci těchto aktivit byla 
v listopadu 2014 firmou Skanska a.s. realizována 
pokládka dvou pokusných úseků nízkoteplotních 
asfaltových směsí WMA (Warm Mix Asphalt) 
v obcích Čeperka a Litomyšl. V prvním případě se 
jednalo o pokládku obrusné asfaltové vrstvy 
zhotovené ze směsi ACO 11 S s asfaltovým pojivem 
gradace 50/70 (Lotos). Snížení teploty při výrobě na 
150 °C a při pokládce na 130-135°C bylo dosaženo 
použitím nízkoteplotního aditiva CECA BASE RT 
BIO 10 firmy ARKEMA. Druhý pokusný úsek se 
nachází v obci Litomyšl a tvoří jej obrusná vrstva 
ACO 11 + s asfaltovým pojivem gradace 50/70 
(Orlen). Snížení teploty při výrobě na 140 °C bylo 
dosaženo použitím nízkoteplotní přísady REDISET 
LQ, díky této přísadě mohla být následně směs 
pokládána při teplotě 130 °C. Obě směsi byly při 
výrobě i pokládce za snížených teplot velmi dobře 
zpracovatelné. 

Po 4 letech užívání výše uvedených asfaltových 
vrstev (v listopadu 2018) bylo pracovníky laboratoře 
Skanska Asfalt s.r.o. provedeno monitorování a 
kontrola obou těchto pokusných úseku s cílem 
identifikovat případné poruchy, které se za dobu 
užívání těchto zkušebních úseků projevili a případně 
identifikovat důvody vzniku těchto poruch. 
 
Stav pokusného úseku s aditivem CECA 
BASE, 4 roky úžívání bežným provozem 

Pokusný úsek v obci Čeperka při vizuální kontrole 
nevykazoval prakticky žádné poruchy způsobené 
dopravním zatížením či působením klimatických 
vlivů. (obrázek 1). 

 
Obr. 1 Celkový pohled na pokusný úsek v obci Čeperka 

Na celém úseku se nevyskytovaly žádné viditelné 
trhliny (povrch byl kompaktní). V místech, kde úsek 
vede směrovými oblouky s malými poloměry 
(obrázek 2), byla pozorována ztráta asfaltového 
tmelu z povrchu obrusné vrstvy, která však není ve 
větší míře, než je obvyklé u obrusných vrstev 
provedených z konvenčních směsí stejného typu. 

 

 
Obr 2 Směrové oblouky u pokusného úseku 

Celkový stav komunikace po 4 letech provozu byl 
vyhodnocen jako velmi dobrý. 
 
Stav pokusného úseku s REDISET LQ, 4 
roky úžívání bežným provozem 

Pokusný úsek v obci Litomyšl se nachází u 
průmyslové zóny, kde je intenzita dopravního 
zatížení větší než v případě předchozího úseku. 
Pohled na část pokusného úseku je na obrázku 3.  
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Obr. 3 Pohled na pokusný úsek v Litomyšli 

 Při vizuální kontrole bylo na komunikaci zjištěno 
několik poruch, které vznikly běžným zatížením. Na 
celém úseku byla pozorována ztráta asfaltového 
tmelu z povrchu obrusné vrstvy. Vzhledem ke stáří 
vozovky to však není nikterak neobvyklé nebo 
významné. Na několika místech došlo k drobné 
ztrátě tmele a kameniva z povrchu, která může 
v budoucnu vést až vytvoření výtluků (obrázek 4). 
Ztráta materiálu z povrchu se vyskytuje jak na 
úseku, kde byla použita přísada REDISET LQ, tak 
na sousedním referenčním úseku, kde byla položena 
směs bez nízkoteplotní přísady. Z toho můžeme 
usuzovat, že použití REDISET LQ a pokládka směsi 
při nižší teplotě výrazným způsobem neovlivnila 
životnost vrstvy. 

 
Obrázek 4: Ztráta tmele a kameniva materiálu z povrchu 

Na pokusný úsek byla v dalších letech napojena 
nová komunikace, kde byla použita běžná konvenční 
směs bez přísady. V místě napojení na betonovou 
přídlažbu vznikla vlivem zvýšeného zatížení v nové 
vrstvě trhlina, naopak nízkoteplotní směs s přísadou 
REDISET LQ tomuto zatížení odolala a žádná 
trhlina nevznikla. (obrázek 5). 

 Posledním problematickým místem byla špatně 
ošetřená spára, která oddělovala pokusný úsek 
s nízkoteplotní přísadou od úseku, kde byla použita 
referenční asfaltová směs. V průběhu let došlo 
k téměř úplné ztrátě asfaltové zálivky, což však 
přímo nesouvisí s kvalitou položené pokusné 
asfaltové směsi.  

 

Obr. 5 Trhlina u betonové přídlažby 

 
Závěr 

Nízkoteplotní asfaltová směs ACO 11S s přísadou 
CECA BASE RT BIO 10 byla realizována na místní 
komunikaci v obci Čeperka. Komunikace je vedle 
osobní dopravy do značné míry využívána 
zemědělskou technikou, kdy jsou asfaltové vrstvy 
vystavovány významným nápravovým zatížením. Po 
4 letech provozu nebyly na obrusné vrstvě 
pozorovány prakticky žádné poruchy a nízkoteplotní 
směs ACO11S s použitím aditiva CECA BASE RT 
BIO 10 od firmy ARKEMA se jeví jako vhodná 
alternativa ke konvenčním asfaltovým směsím. 

Druhý pokusný úsek, k jehož realizaci byla použita 
směsi ACO 11+ s nízkoteplotní přísadou REDISET 
LQ byl vystaven většímu dopravnímu zatížení, 
čemuž také odpovídají začínající poruchy vzniklé 
běžným užíváním. Celkový stav komunikace byl po 
4 letech užívání hodnocen jako dobrý. V porovnání 
s konvenčními směsmi, které byly položeny 
v přilehlých úsecích, vykazovala nízkoteplotní směs 
podobné nebo lepší vlastnosti s nižším počtem 
začínajících poruch. Na základě výše popsaných 
skutečností lze použití nízkoteplotní přísady 
REDISET LQ doporučit jako alternativu WMA.  
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