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Souhrn 

Byl navržen postup jak doplnit hodnocení vlivu 
stárnutí na asfaltová pojiva z hodnot 
charakteristických teplot T1 až T4 získaných při 
zkoušce komplexního smykového modulu G* 
v dynamickém smykovém reometru.    

Oblast použití 

Při hodnocení reologických vlastností asfaltových 
pojiv zkouškami, které v posledních letech postupně 
nahrazují dříve používané empirické zkoušky.   

Metodika a postup řešení 

Posuzování pojiv podle 4 teplot T1 až T4 pro 
předepsané reologické vlastnosti při zkoušce v 
dynamickém smykovém reometru (DSR) se začalo v 
ČR používat v roce 2017 po vydání normy ČSN 65 
7222-1. Výrobci musí deklarovat teploty, při kterých 
komplexní smykový modul G* po stárnutí metodami 
RTFOT a PAV nabývá hodnot 5 MPa a 50 kPa. 
Hodnocení pojiv podle teplot T1 až T4 je obdobné 
postupu v americkém systému výkonnostních tříd 
„performance grade“ (PG) navržených v programu 
SHRP, kde se také zjišťuje teplota pro předepsanou 
vlastnost pojiva. 

Hodnoty G* = 5 MPa a 50 kPa pro stanovení teplot 
T1 a T2, pro pojivo zestárlé zkouškou RTFOT, byly 
navrženy v roce 2015. Při volbě tuhostí pro teplotu 
T2 byla snaha, aby zkouškou zjištěná teplota byla 
blízká teplotě bodu měknutí KK čerstvých silničních 
asfaltů. V Německu byl v roce 2017 zaveden postup, 
kterým se stanoví teplota pro modul čerstvého pojiva 
G* = 15 kPa. To má být též alternativa ke stanovení 
teploty bodu měknutí KK. 

Teploty T3 a T4, stanovené na pojivu zestárlém 
zkouškou PAV, byly navrženy do připravované 
novelizace EN pro klasifikaci polymerem 
modifikovaných asfaltů. Rozdíl mezi teplotami T1 a 
T3 nebo T2 a T4 má charakterizovat vliv stárnutí. 
Jde tedy o určitou obdobu toho, jak se tradičně 
vyjadřuje vliv stárnutí růstem teploty bodu měknutí. 
Ovšem když je k dispozici tuhost pojiva, jevhodnější 

vyjadřovat vliv stárnutí indexu stárnutí AI (Ageing 
Index) přímo změnou tuhosti, tj. poměrem modulů 
G* při stejné teplotě před stárnutím a po stárnutí. 
Pokud by se na pojivu zestárlém po PAV, místo 
stanovení teplot T3 a T4 interpolací, zjistily moduly 
G* při teplotách T1 a T2, zkrátilo by to zkoušení a 
zjednodušilo interpretaci. 

Vliv stárnutí pojiva na změnu tuhosti lze však z 
hodnot T1 až T4 přibližně posoudit. Je možné 
vycházet z toho, že mezi teplotami T1 a T2 
respektive T3 a T4 je závislost modulu G* na teplotě 
v semilogaritmickém měřítku prakticky přímková. K 
zakřivení izochrony dochází až při teplotách vyšších 
než T2 a nižších než T1. Je to patrné na obrázku 1. 
Obdobný tvar byl zjištěn i v literatuře např. v [1]. 

 

Obr. 1 Izochrony pro f = 1,59 Hz a přímky spojující 

moduly pro teploty T1  T2 a T3 T4 pro pojivo 50/70 

Výsledky 

Pro omezení vlivu možného zakřivení izochrony 
jsme stanovili index stárnutí interpolací pro teplotu 
T3 a T2 nikoliv pro teplotu T1 a T4, mezi kterými je 
větší rozdíl. Z těchto dvou indexů stárnutí jsme pak 
vypočetli aritmetický průměr AIp, kterým lze 
přibližně charakterizovat míru ztuhnutí pojiva 
stárnutím pro interval G* = 5 MPa až 50 kPa. 
Výsledky pojiv 70/100 a 50/70 jsou v tabulce 1. 

Index stárnutí pro teploty T3 a T2 jsme stanovili 
stejným způsobem i pro dvě modifikovaná pojiva 
zkoušená v roce 2018 v laboratoři Eurovia. Na 
obrázku 2 je vyhodnocení indexu stárnutí pro pojivo 
PMB 45/80-65, v tabulce 4 pak indexy stárnutí. 
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Tabulka 1: Indexy stárnutí AIT3 a AIT2 vypočtené pro 

teploty T3 a T2 pro 2 silniční asfalty  

Index stárnutí pro T3 pro T2 Průměrný

pojivo třída AIT3 AIT2 AIp

B 70/100 2,48 3,09 2,78

H 50/70 3,06 3,97 3,51  
 
 

 
Obr. 2: Stanovení indexu stárnutí pro PMB 45/80-65, 

zkoušky Eurovia 

 

Tabulka 2: T1 až T4 pro dva modifikované asfalty  

 
 

Tabulka 3: Vliv stárnutí pro dva PMB 

Vliv stárnutí Teplotní citlivost

při 5 MPa při 50 kPa

 pojivo T3-T1 T4-T12 T2-T1 T4-T3

PMB 45/80-65 4,1 6,1 27,5 29,5

PMB 25/55-65 4,2 -1,5 31,2 25,5  
 

Tabulka 4: Index stárnutí pro dva PMB 

 
 
Při výpočtu pro tabulku 4 jsme použili místo 
koeficientů přímek v obrázku 2 koeficienty 
vypočtené v Excelu funkcemi „slope“ a „intercept“. 
Rozdíl ve vypočtených hodnotách indexu stárnutí 
proti použití exponenciální rovnice byl minimální. 
Pro praktické použití je postup s funkcemi „slope“ a 
„intercept“ jednodušší. 

Indexy stárnutí pro teplotu T3 jsou pro oba PMB 
prakticky stejné.  

Pro teplotu T2 je chování odlišné. Extrapolovaný 
modul G* vychází u pojiva PMB 25/55-65 po 

stárnutí PAV menší než po RTFOT. Proto je 
průměrný index stárnutí AIp u tohoto pojiva zřetelně 
menší. To se může jevit příznivé. Je však možné, že 
při delším stárnutí v přístroji PAV by tuhost pojiva 
při teplotě T2 dále klesala. To by naznačovalo, že 
dlouhodobě může docházet k degradaci polymeru 
(případně jiných složek) a zhoršení deformačních 
vlastností při vyšších teplotách.  

V literatuře jsou popsány případy, kdy stárnutím 
dochází k degradaci polymeru v PMB, například v 
[2]. Výsledné chování pojiva je pak kombinací 
zvýšení tuhosti asfaltu vlivem oxidace a snížení 
tuhosti pojiva vlivem degradace polymeru.  

Závěr 

Stanovení teplot T3 a T4, navržených do 
připravované evropské normy EN 14023 pro 
klasifikaci modifikovaných pojiv, se nyní v ČR 
provádí pro PMB zestárlá zkouškou PAV. Poskytuje 
to informaci o vlivu stárnutí na reologické vlastnosti 
modifikovaných pojiv. Za vhodnější bychom ale 
považovali stanovit místo toho v budoucnu na pojivu 
po zkoušce PAV modul G* a úhel fázového posunu 
pro teploty T1 a T2.  Z poměru G* zestárlého a 
čerstvého pojiva pak stanovit index stárnutí AI pro 
tyto dvě teploty. Případně uvádět ještě průměrnou 
hodnotu indexu stárnutí. 

Pokud by se v budoucnu zavedlo stanovení modulu 
G* pojiva po stárnutí v PAV při teplotách T1 a T2, a 
zjišťování indexu stárnutí pro tyto teploty, místo 
stanovení teplot T3 a T4, bylo by možné v případě 
potřeby teploty T3 a T4 stanovit interpolací mezi 
naměřenými hodnotami modulů G* pojiva 
zestárlého zkouškou PAV. 
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