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Souhrn 

Aktivita 1.11 byla v roce 2018 zaměřena na 
experimentální návrh a hodnocení recyklovaných 
směsí aditivovaných mechanicko-chemicky 
aktivovaným fluidním popílkem pocházejícím z 
teplárenského provozu Plzeň. Takto upravený 
materiál byl použit jako částečný substituent 
standardního hydraulického pojiva a jako aktivní 
mikrofiler ve slabě stabilizovaných směsích 
recyklace za studena, přičemž byl sledován jeho vliv 
na výsledné volumetrické, pevnostní a deformační 
parametry směsi. V neposlední řadě byla sledována 
lomová houževnatost těchto směsí při nízkých 
teplotách. Takto nově vytvořené směsi by měly najít 
své uplatnění především v podkladních vrstvách 
vozovek s nízkým dopravním zatížením TDZ V-VI 
dle TP 170, podpořené nižšími náklady na vlastní 
kompozitní směs vycházející s ceny pojiva a 
eventuálně environmentálními hledisky. Zaměření 
aktivity navazuje na úspěšně realizovaný zkušební 
úsek na silnici II/118 Nouzov – Hřebenka, který byl 
podrobně popsán v technickém listu 1.11 za rok 
2017. Slabě stabilizované směsi recyklace za 
studena mají vytvořit jistou alternativu 
k standardnímu návrhu směsí recyklace za studena. 

Oblast použití 

Alternativní stmelené recyklované směsi s využitím 
popílkového pojiva jako dodatečné příměsi, která 
v celkovém konceptu umožňuje udržet tradiční 
asfaltové a cementové pojivo na nízké úrovni, 
mohou nalézt uplatnění v konstrukcích, kde se 
z provozního hlediska neočekávají nijak velká 
dopravní zatížení. Uplatnit lze takovou směs potom 
v podkladní vrstvě nebo při zlepšování lesních a 
polních cest, kde konečnou úpravu z recyklované 
směsi můžeme překrýt vhodnou tenkovrstvou 
asfaltovou úpravou typu nátěr či mikrokryt. Pokud 
se nepředpokládá těžké dopravní zatížení u vozovek 
cyklostezek, může i v těchto případech být taková 
konstrukce ekonomicky efektivní alternativou, která 
umožňuje využít jak asfaltový recyklát, tak i lokálně 
dostupné zrnité materiály a zeminy, které by bylo 
možné v určitém poměru s R-materiálem mísit. 

Současně s tím se umožňuje využívat nových typu 
popílkových pojiv, která mohou vést k docílení low-
cost řešení. 

Metodika a postup řešení 

Pro přípravu směsi recyklace za studena byl využit 
tříděný asfaltový R-materiál (asfaltová směs 
znovuzískaná odfrézováním asfaltových vrstev nebo 
drcením desek vybouraných z asfaltových vozovek 
nebo velkých kusů asfaltové směsi a asfaltové směsi 
z neshodné nebo nadbytečné výroby) frakce 0/22 z 
obalovny Středokluky. 

Jako hydraulické pojivo byl aplikován běžně 
používaný portlandský struskový cement CEM II/B 
32,5 S dle  EN 197-1 v množství 1,0 %-hm. směsi. 
Do recyklované směsi byl dále dávkován zpěněný 
asfalt v množství 1,0 %-hm., přičemž pro jeho 
výrobu byl použit silniční asfalt 70/100. 

V rámci návrhu složení kompozitní směsi byl kladen 
důraz na výrobu slabě stmelených směsí recyklace 
za studena se specifickým zastoupením standardních 
pojiv. Takto slabě stmelené směsi byly aditivovány 
mechanicko-chemicky aktivovaným fluidním 
popílkem. Taková směs by měla mít jak dostatečně 
vyhovující pevnostní a deformační vlastnosti, ale i 
dostatečnou trvanlivost, stabilitu a schopnost 
přenášet účinky zatížení s dosažením ekonomických 
a energetických úspor. Mechanicko-chemicky 
aktivovaný FPP má v těchto směsích funkci pojiva a 
aktivní filerové složky. 

Tab. 1: Složení směsi recyklace za studena 

Směs 
H/J - R-mat 

0/22 
H/J - 

1F+1C 
H/J - 

1F+1C+2D 
Cement CEM II/B 

32,5S 
- 1,0 1,0 

Zpěněný asfalt - 1,0 1,0 
Mechanicko-chemicky 

aktivovaný FPP 
- - 2,0 

Zkušební tělesa byla vyrobena v souladu 
s podmínkami, které uvádí technické podmínky TP 
208. Dle tohoto technického předpisu byly následně 
stanoveny též pevnostní charakteristiky a odolnost 
proti účinkům vody. Dále byly stanoveny modul 
tuhosti opakovaným namáháním v příčném tahu IT-
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CY dle ČSN EN 12697-26 a odolnost vůči šíření 
trhliny při nízkých teplotách dle postupu 
specifikovaného v ČSN EN 12697-44 

Výsledky 

Z hlediska volumetrických vlastností byla v první 
řadě sledována mezerovitost. Z obrázku 1 je patrné, 
že přidáním testovaných aditiv dochází ke snížení 
množství mezer ve směsi recyklace za studena. 

 
Obr. 1: Mezerovitost slabě stabilizovaných směsí 

recyklace za studena 

V případě pevnostních a deformačních parametrů 
recyklovaných směsí dochází u varianty s 
hrubozrnným R-materiálem pod označením (H) k 
téměř totožným hodnotám pevnosti v příčném tahu 
oproti variantě s cementem a zpěněným asfaltem, 
přičemž aditivované směsi vyhovují požadavkům 
dle TP 208. U směsi, kde byl použit mechanicko-
chemicky aktivovaný FPP jako u výše uvedených 
experimentů, je patrná vyšší odolnost vůči účinkům 
vody. V případě tuhosti směsi u mechanicko-
chemicky aktivovaného FPP dochází k nárůstu 
tuhosti, nicméně tento nárůst je vzhledem k 
množství přidávaného aditiva poměrně malý, cca 15 
- 20 %. Pevnostní a deformační parametry 
recyklovaných směsí jsou uvedeny na obrázku 2. 

 

 
Obr. 2: Pevnostní a deformační parametry slabě 

stabilizovaných směsí recyklace za studena 

Zajímavý trend je však patrný u jemnozrnější 
varianty R-materiálu pod označením (J). Zde 
dochází k nárůstu pevnosti i tuhosti u směsí 
s mechanicko-chemicky aktivovaným FPP, přičemž 
významnější nárůst je znatelný především u modulu 
tuhosti (cca 45 %). Rozdíl je značný zejména v 
oblasti vodní citlivosti, která je u těchto směsí 
rozhodující.  

Dalším zkoumaným parametrem byla odolnost vůči 
šíření trhliny dle ČSN EN 12697-44, respektive 
lomová houževnatost při nízkých teplotách. Tento 
parametr byl zkoumaný na půlválcových tělesech 
opatřených vrubem (SCB test). Z obrázku 3 jsou 
patrné rozdíly mezi jednotlivými směsmi. Rozdíly 
jsou v rámci dosažených hodnot minimální, avšak 
pozitivní trend je jasně patrný u hrubozrnné varianty 
slabě stabilizovaných recyklovaných směsí 
mechanicko-chemicky aktivovaným FPP. 

 

 
Obr. 3: Lomová houževnatost slabě stabilizovaných směsí 

recyklace za studena 

V případě použitého mechanicky aktivovaného FPP 
do slabě stabilizovaných směsí recyklace za studena 
pro vozovky s nižší třídou dopravního zatížení a 
poznatků vyplývajících z provedeného experimentu 
je patrné, že využití těchto materiálů je 
nejednoznačné, respektive je možné dosáhnou 
zlepšení vlastností jen za určitých podmínek. 
Nicméně pokud připočteme náklady na úpravu 
materiálu pomocí vysokorychlostního mletí (jakkoli 
jsou poměrně malé), jeho využití do podkladních 
vrstev vozovek ve slabě stabilizovaných směsích 
recyklace za studena je možné v současnosti 
doporučit jen v omezené míře a za podmínek dobré 
znalosti vstupů. Nicméně z hlediska výzkumných a 
inovačních aktivit je nutné dále pro tento materiál 
hledat další možnosti či varianty jeho úpravy pro 
jeho budoucí potenciální využití (a to např. i v 
betonech jako takových nebo jako filerické složky 
asfaltových směsí).  

Neméně důležitý faktor možnosti uplatnění je i 
hledisko nákladů.  Na základě uvedeného by více 
než samotná cena měla hrát klíčovou roli matice 
ekonomické veličiny a technických charakteristik. Z 
ní by následně měl vzejít poměr mezi náklady a 
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přínosy. Teprve ten by měl být porovnáván, pokud 
je cílem seriózně vyhodnotit, zda jednotlivé varianty 
mají celkový přínos nebo jsou např. zbytečně drahé. 

Závěr 

Laboratorně ověřené řešení nevede k nijak vysokým 
hodnotám pevnostních charakteristik. To na druhé 
straně nebylo očekáváno a nelze ani předpokládat při 
zvoleném omezeném zastoupení asfaltového a 
hydraulického pojiva. Lze dokonce předpokládat, že 
při mírném zvýšení podílu popílkového pojiva 
založeného na aktivovaném fluidním popílku nebo 
alternativním využití obdoby takového pojiva 
s aplikací mleté strusky je možné vyloučit cement 
úplně. Výsledná stmelená směs potom mže tvořit 
dostatečně dobrý základ u konstrukčních 
podkladních vrstev, které nemají nijak vysoké 
nároky na únosnost, mají však umožnit zpevnění 
konstrukce a přeměnu prašné cesty na bezprašnou 
s to u silnice s malým dopravním zatížením nebo 
některé z účelových cest. Tuto skutečnost je vhodné 
ověřit reálnou realizací vhodně zvoleného 
zkušebního úseku a to nejlépe pro komunikaci typu 
polní nebo lesní cesta.  
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