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ASFALT MODIFIKOVANÝ PRYŽÍ S RŮZNÝM PODÍLEM MLETÉ PRYŽE 0-0,8 
MM A S KYSELINOU POLYFOSFOREČNOU NEBO POLYOCTAMEREM 
 
Zpracovali: Ing. Jan Valentin, Ph.D. (Fakulta stavební ČVUT v Praze) 
 
Souhrn 

V předešlých letech byla pozornost zaměřena na 
uplatnění drcené či mleté (aktivované) pryže 
v asfaltovém pojivu, které se uplatnilo jako 
vylepšené pojivo pro lité asfalty. Souběžně s tím 
byla posuzována možnost využití předreagovaného 
koncentrátu GA80 pro tenké obrusné vrstvy jako 
možné alternativy pro vozovky na mostech. V roce 
2018 se experimentální aktivity zaměřily na další 
vylepšení vlastního pojiva, kde se využije 
aktivovaná mikromletá pryž. Ta se vyznačuje jednak 
maximální velkostí částic do 0,8 mm a jednak 
značně členitým povrchem, který umožňuje lepší 
částečné rozpouštění pryže v horkém asfaltu a dále 
potom i vytvoření efektu, kdy částice pryže plove ve 
vznosu v asfaltovém pojivu. Tím se zamezuje ve 
větší míře sedimentaci a tedy rozmísení 
modifikovaného pojiva, což představuje problém 
zejména při jeho skladování – může se přitom jednat 
i o skladování delší 6-8 hodin, kdy riziko nestability 
produktu vzniká. Tento problém potenciálně mohou 
omezit další přísady, které se do matrice asfaltu a 
mleté pryže přimíchají a nechají se společně s těmito 
základními látkami reagovat. Jednou z možností 
docílení jisté míry stabilizace je použití kyseliny 
polyfosforečné, což je organická kyselina, s jejíž 
pomocí lze docílit deflokulace asfaltových složek. 
Dalším potenciálně využitelným modifikátorem je 
polyoktenamer založený na lineárních a 
makrocyklických polymerech, jež se svým 
charakterem více blíží plastomerickému 
modifikátoru. V obou případech se dávkování 
provádí na úrovni 1 %, max. 1,5 % celkového 
množství výsledného pojiva. Pro posouzení 
efektivity takové přísady byla jednotlivá pojiva 
podrobena rozšířenému souboru zkoušek, a to včetně 
zkoušky skladové stability s následným posouzením 
rozdílů v takto kondicionovaném vzorku. 
Výsledkem je doporučení, jaký směr může být 
zvolen pro případ, že se rozhodneme využít 
možností zlepšení skladovatelnosti horkého pojiva 
modifikovaného pryží. Pro určité zjednodušení 
laboratorních experimentů byly varianty CRMB 

pojiva připraveny se silničními pojivy 50/70 a 
70/100. 

Oblast použití 

Do asfaltových směsí, včetně směsí pro vozovky na 
mostech (a tedy včetně směsi litého asfaltu) se 
využívají buď silniční asfalty, nebo dnes poměrně 
hojně i polymerem modifikované asfalty. Pojiva 
modifikovaná pryží představují jistý kvalitativní 
kompromis mezi oběma uvedenými skupinami, 
přičemž při vhodně zvoleném dávkování mleté či 
drcené pryže je výsledný produkt cenově výhodnější 
než PMB pojivo, má nicméně vlastnosti (včetně 
výkonových charakteristik), které jsou bližší 
modifikovanému pojivu. To je dáno elastickými 
vlastnostmi pryže, které se přenášejí na 
modifikovaný asfalt. Lze tak docílit asfaltové směsi, 
která bude mít velmi dobré vlastnosti z hlediska 
odolnosti proti vzniku trhlin či proti trvalým 
deformacím. Poměrně často se pak ukazuje, že při 
aplikaci CRMB pojiva se může v nemalé míře 
zlepšit i únavové chování a tím pádem i výsledná 
životnost asfaltové směsi. Z hlediska výroby 
asfaltové směsi využívající CRMB pojivo je jistým 
úskalím jeho skladová stabilita, což v řadě případů 
vede k tomu, že se instalují drahá zařízení na 
obalovnách a CRMB pojivo se vyrábí přímo na 
obalovně namísto jeho dovezení z rafinerie. To 
může ekonomicky obalovnu zatížit a do jisté míry 
může omezit i její flexibilitu. Navíc nadále zůstává 
diskutabilní kontrola kvality a stálost kvality 
modifikovaného pojiva, pokud se vyrobí přímo na 
obalovně. V tomto ohledu má dodání hotového 
produktu vždy jistou výhodu, která je ale v řadě 
případů dosud limitovaná již uvedenou skladovací 
stabilitou. Pokud tedy bude existovat řešení, kdy se 
průmyslově vyrobené pojivo CRMB upraví 
způsobem, aby mělo díky vhodné přísadě 
vylepšenou homogenitu, rozšiřuje se jeho 
potenciální využití v zásadě na jakoukoli obalovnu, 
která vyrábí asfaltové směsi s modifikovanými 
asfalty. Neméně významný je potom i aspekt 
ochrany životního prostředí, kdy větší využití mleté 
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či drcené pryže vede k lepší recyklaci odpadu ze 
starých pneumatik. 

Metodika a postup řešení 

Pro tuto experimentální studii bylo uplatněno 
asfaltové pojivo 50/70, které splňuje požadavky 
ČSN EN 12591 a ČSN 65 7204. Dále byly vybrány 
vzorky aktivovaného mikromletého prachu pryže 
z pneumatik osobních automobilů. Tento materiál 
byl získán procesem vysokorychlostního mletí. Na 
základě dřívějších zkušeností byl z různých frakcí do 
velikosti maximální částice 0,8 mm zvolen vzorek 
široké frakce 0-0,8 mm (nabízejí se i další varianty, 
u kterých se ale ukazuje menší míra efektivity při 
jejich kombinaci s asfaltovým pojivem). Aktivovaný 
mikromletý pryžový prach byl aplikován v množství 
5-20 % pryže v asfaltovém pojivu, kdy všechny 
vzorky byly míchány při stejných podmínkách (30 
minut při teplotě 170-180 °C s otáčkami do 400 
ot/min.). Do vybraných kombinací byla přidávána 
105% kyselina polyfosforečná a komerčně nabízený 
typ polyoktenameru. Dávkování těchto přísad bylo 
nejčastěji na úrovni 1 %. V případě přísady 
polyoktenameru, označené jako VES, se navíc 
testoval i efekt prodloužené doby míchání. 

Tab. 1: Přehled podrobněji testovaných variant CRMB 
pojiv 

 Bitumen variant Neat bitumen 
Crumb 

rubber 
Used Additive Mixing time 

CR-15% + 1%PPA_Total_30min 50/70 Total 15% 1 % PPA mixing 30min 

CR-15%+1%PPA_30min 50/70 OMV 15% 1 % PPA mixing 30min 

CR-15%+1%PPA_60min 50/70 OMV 15% 1 % PPA mixing 60min 

CR-10%_30min 50/70 OMV 10% - mixing 30min 

CR-10%_60min 50/70 OMV 10% - mixing 60min 

CR-15%_30min 50/70 OMV 15% - mixing 30min 

CR-15%_60min 50/70 OMV 15% - mixing 60min 

CR-20%_30min 50/70 OMV 20% - mixing 30min 

CR-20%_60min 50/70 OMV 20% - mixing 60min 

CRmB_8% 50/70 OMV 8% - mixing 30min 

CRmB_15%+1%PPA 50/70 OMV 15% 1 % PPA mixing 30min 

CR-10%+1%PPA_30min 50/70 OMV 10% 1 % PPA mixing 30min 

CR-10%+1%PPA_60min 50/70 OMV 10% 1 % PPA mixing 60min 

CR-10%+VES_30min 50/70 OMV 15% 4 % TOR mixing 30min 

CR-10%+VES_60min 50/70 OMV 15% 4 % TOR mixing 60min 

 
 

Při posuzování vlivu vysokorychlostním mletím 
upravené pryže, její koncentrace v pojivu a účinku 
dvou sledovaných chemických přísad byly zvoleny 
standardní empirické zkoušky a zkušební metody 
pro posouzení vybraných funkčních charakteristik. 
Empirické zkoušky: 
- stanovení bodu měknutí metodou kroužek a 

kulička (ČSN EN 1427); 
- stanovení penetrace jehlou při teplotě 25°C (ČSN 

EN 1426); 
- stanovení vratné duktility (zpětného přetvoření) 

při teplotě 25°C (ČSN EN 13397); 
- zkouška skladovací stability; 72±1 h a teplota 

180°C (ČSN EN 13399). 
Funkční zkoušky: 
- stanovení komplexního smykového modulu G* a 

fázového úhlu δ při teplotě 60°C a 40°C; 

- frekvenční sweep pro G* a δ  (oscilační zkouška) 
s následným vykreslením řídící křivky pro 
vztažnou teplotu 20°C; 

- zkouška opakovaného namáhání a relaxace 
(MSCR) dle americké metodiky AASHTO; 

- stanovení dynamické viskozity (ČSN EN 13302). 

Výsledky 

Bylo provedeno ověření charakteristik variant 
CRMB pojiv s aplikací 5(8) %, 10 %, 15 % a 20 % 
aktivované mikromleté pryže v asfaltovém pojivu. V 
případě dávkování 10 % a 15 % mleté pryže byla 
navíc doplněna varianta s modifikací přísadou PPA 
v množství 1 %-hm. pojiva a u dávkování 10 % 
mleté pryže navíc i s úpravou pojiva přísadou 
polyoktenameru Vestenamer. Vybrané empirické 
charakteristiky jsou uvedeny v následující tabulce. S 
ohledem k procentuálnímu zastoupení mleté pryže 
se dle očekávání snižuje hodnota penetrace a 
současně dochází ke zvýšení bodu měknutí. Vlivem 
PPA dochází potom dle očekávání k mírnému 
zvýšení tuhosti asfaltového pojiva. Tento jev se 
nejvýrazněji projevil u vzorku s použitým pojivem 
50/70 (Total) vzhledem ke skutečnosti, že již 
základní pojivo mělo nižší hodnotu penetrace v 
porovnání s pojivem 50/70 (OMV). Výraznější je 
nárůst bodu měknutí zhruba o 5-6°C oproti variantě 
bez PPA. Současně je patrné, že délka doby míchání 
má vliv na změnu bodu měknutí pouze pro množství 
mleté pryže v rozmezí 10-15 %. V případě aplikace 
PPA a Vestenamer pojivo v závislosti na délce doby 
míchání nevykázalo změnu hodnoty bodu měknutí. 
Hodnoty penetračního indexu velmi dobře 
odpovídají změně penetrace asfaltového pojiva a u 
varianty s PPA vedou k pojivu, které bude mít velmi 
dobrou odolnost proti vzniku trvalých deformací, na 
druhé straně se bude jednat o asfaltové pojivo s 
mírně zvýšenou teplotní citlivostí. V případě vratné 
duktility je efekt přísady PPA také velmi dobře 
patrný. Pojivo vykazuje hodnoty srovnatelné se 
standardním PMB s dobrou elasticitou přesahující 
50% úroveň. Vzrůstající tendenci na druhé straně 
mají výsledky zkoušky skladové stability, kde rozdíl 
bodů měknutí a tedy zhoršená homogenita se zvyšují 
s rostoucím množstvím aplikované mleté pryže. Lze 
předpokládat, že pojiva s aplikací 10 %-hm., resp. 8 
%-hm. mleté pryže budou zpravidla splňovat 
kritérium požadované homogenity. Při vyšších 
koncentracích je třeba této charakteristice věnovat 
vždy zvýšenou pozornost. 

V případě porovnání variant s 10 %-hm. mleté pryže 
je opět patrné, že PPA výrazně zvyšuje bod měknutí 
– v tomto případě dokonce více než při vyšším 
podílu mleté pryže. Současně dochází k mnohem 
většímu poklesu penetrace a pojivo bude 
charakteristické vyšší tuhostí, přičemž penetrační 



 

Tento výsledek byl vytvořen s finanční podporou programu Centra kompetence TA ČR, projekt č.TE01020168 2018 
 

index je obdobný jako v případě varianty CRMB s 
15 %-hm. mleté pryže a přísadou PPA. Dále je třeba 
si všimnout, že při kombinaci 10 %-hm. mleté pryže 
a PPA má doba míchání na výsledné parametry vliv. 
Varianta s polyoktenamerem (TOR) vede jen k 
mírné změně bodu měknutí (v případě delší doby 
míchání) a naopak opět k výraznějšímu poklesu 
penetrace. Na výsledný penetrační index tyto 
skutečnosti nemají vliv. Z hlediska vratné duktility 
jsou obě varianty podobné, přičemž oproti variantě 
CRMB s 10 %-hm. pryže avšak bez přísad vedou ke 
zlepšení přibližně o 10 procentních bodů. Skladovací 
stabilita u těchto dvou pojiv nebyla stanovena. 

Tab. 2: Souhrn empirických zkoušek, včetně výsledku 
skladové stability 

Bitumen variant 
Penetration 

Softening 

point 

Penetration 

index 

Storage 

stability 

Elastic 

recovery 

[0,1 mm] [°C] [-] [°C] [%] 

50/70 OMV 78.9 47.1 -0.9 - 10.3 

50/70 Total 52.7 49.9 -1.1 - - 

70/100 Total 79.7 49.7 -0.1 - 8.8 

CR-15% + 1%PPA_50/70 Total_30min 31.3 69.5 1.6 - 53.3 

CR-15%+1%PPA_30min - 66.4 - 5.5 - 

CR-15%+1%PPA_60min 43.3 66.1 1.8 4.6 53.3 

CR-10%_30min - 53.7 - 4.3 - 

CR-10%_60min 53.4 56.1 0.4 4.0 32.3 

CR-15%_30min - 57.8 - 7.8 - 

CR-15%_60min 45.1 60.5 0.9 8.2 43.8 

CR-20%_30min - 62.5 - 12.4 - 

CR-20%_60min 42.3 61.9 1.0 11.9 48.8 

CRmB_8% 54.2 52.3 -0.5 3.8 22.3 

CRmB_15%+1%PPA 40.1 63.6 1.2 - 55.3 

CR-10%+1%PPA_30min - 62.5 - 4.2 - 

CR-10%+1%PPA_60min 35.8 67.6 1.6 3.9 57.5 

CR-10%+VES_30min - 58.1 - - - 

CR-10%+VES_60min 44.7 58.4 0.4 - 39.8 

 
 

Výsledky posouzení dynamické viskozity jsou 
shrnuty ve vybraných dále uvedených grafech, které 
znázorňují tokové křivky ve zvoleném teplotním 
intervalu. Z výsledků je patrné, že zastoupení drcené 
pryže kromě základních vlastností pojiva analogicky 
ovlivňuje také viskozitu. Ta se vzrůstajícím podílem 
mleté pryže v pojivu roste. Použití přísady PPA 
dynamickou viskozitu taktéž dále zvyšuje, 
především při sledované teplotě 135 °C, přičemž se 
jedná o jev, který je pro PPA charakteristický. Tento 
nárůst odpovídá přibližně 40%. Při vyšší posuzované 
teplotě (150 °C) se výsledky viskozity nepatrně více 
blíží ostatním variantám CRmB, resp. porovnatelné 
variantě CRMB s 15 % mleté pryže. I zde však je 
zvýšení viskozity minimálně 30 %. Průběhy 
dynamické viskozity v celém sledovaném teplotním 
intervalu 100-150°C jsou uvedeny v navazujících 
grafech. Z hlediska vlivu délky doby míchání 
příslušného CRMB pojiva lze konstatovat, že 
nedochází k nijak výrazné změně. Opět je průběh 
tokové křivky mnohem více závislý na množství 
aplikované mleté pryže, přičemž rozdíl mezi 15 % a 
20 % je poměrně zásadní a to především v intervalu 
100-130°C. Varianta s PPA se mnohem více svým 
průběhem blíží variantě CRMB s 20 % mleté pryže. 

Z hlediska viskozity je opět zajímavé porovnání 
variant s 10 %-hm. mleté pryže. Při nižší 
posuzované teplotě se v případě aplikace PPA 

zvyšuje viskozita na dvojnásobnou hodnotu při 
kratší době míchání. O dvě jednotky vyšší 
dynamickou viskozitu vykazuje také vzorek 
s přísadou PPA s asfaltovým pojivem 50/70 (Total), 
zde má na zvýšené hodnotě podíl také kratší doba 
míchání. Pojivo v zásadě má obdobné hodnoty jako 
CR-20%_60min, kde však bylo na vstupu použito 
jiné pojivo s vyšší gradací. Je třeba zdůraznit, že s 
narůstající délkou doby míchání se oproti základní 
variantě s 15 %-hm. mleté pryže viskozita dále 
zvyšuje a to dokonce na více jak trojnásobnou 
hodnotu. V případě přísady TOR sice dochází 
k malému zvýšení dynamické viskozity v závislosti 
na době míchání pro nižší posuzované teplotu taktéž, 
avšak tento nárůst není nijak dramatický.  

 
Obr. 1: Dynamická viskozita @ 6.8 s-1 dle EN 13302; 
T=135°C 

 
Obr. 2: Tokové křivky dynamické viskozity pro smykovou 
rychlost 1.0 s-1, varianty CRMB míchané 30 minut 

 
Obr. 3: Tokové křivky dynamické viskozity pro smykovou 
rychlost 1.0 s-1, varianty CRMB míchané 60 minut 
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Zajímavé jsou v tomto ohledu výsledky při vyšší 
posuzované teplotě (150 °C), kdy PPA má stále ještě 
vliv na výslednou viskozitu, který je opět přibližně 
dvojnásobná v porovnání s výchozí variantou s 10 
%-hm. mleté pryže, avšak přísada TOR již při této 
teplotě v zásadě na hodnotu viskozity nemá vliv. 

Dynamickou zkouškou frequency sweep, která se 
provádí na přístroji DSR, se získávají především 
hodnoty komplexního smykového modulu a 
odpovídajících hodnot fázových posunutí. V 
následující tabulce uvedené hodnoty lze využít pro 
stanovení především deformačního chování 
asfaltového pojiva v závislosti na zvolené teplotě či 
teplotním intervalu. Při porovnání CRMB pojiv se 
stejným množstvím mleté pryže se komplexní 
smykový modul při aplikaci PPA zvýšil o více jak 
50 %. Současně je velmi dobré věnovat pozornost 
změně hodnoty úhlu fázového posunu, kdy vyšší 
podíl pryže zlepšuje elastickou složku komplexního 
modulu, přičemž další zlepšení elastické složky je 
patrné opět s aplikací PPA. Uvedené poznatky se 
pak potvrzují i pro vypočtené charakteristiky, kdy 
pro teplotu 60°C je patrná vyšší odolnost pojiva 
proti deformacím u vzorku CR-15%+1%PPA 
_60min (15% drcené pryže v kombinaci s 1% 
kyseliny polyfosforečné). Dále je opět patrná 
závislost v odolnosti proti deformacím na množství 
aplikované drcené pryže. Ovlivněno by nemělo být 
ani únavové chování pojiva s rostoucím množstvím 
pryže či další kombinací s PPA. Při porovnání 
vzorků s 15 % mleté pryže a přísadou PPA je patrný 
vliv doby míchání, kdy vzorek s delší dobou míchání 
vykazuje vyšší komplexní modul i charakteristiku 
G*/sin(δ), z čehož lze usuzovat, že je odolnější vůči 
trvalým deformacím. 

Tab. 3: Souhrn výsledků stanovení komplexního 
smykového modulu 

Bitumen variant 

40°C 60°C 

G* δ G*/sin(δ) G*x sin(δ) G* δ G*/sin(δ) G*x sin(δ) 

[kPa] [°] [kPa] [kPa] [kPa] [°] [kPa] [kPa] 

50/70 OMV 31.8 80 32.3 31.3 1.1 88 1.1 1.1 

50/70 Total 65.4 77 67.0 63.8 3.9 86 3.9 3.9 

CR-15% + 1%PPA_Total_30min 264.1 48 357.0 195.4 35.0 58 41.4 29.7 

CR-15% + 1%PPA_Total_FS+MSCR 273.0 47 372.1 200.3 29.8 60 34.4 25.9 

CR-15%+1%PPA_60min 161.1 51 207.6 125.0 27.7 60 32.0 24.0 

CR-10%_60min 75.4 65 83.3 68.3 2.5 82 2.6 2.5 

CR-15%_60min 106.3 58 125.3 90.1 15.3 72 16.1 14.6 

CR-20%_60min 126.6 53 158.4 101.2 14.4 69 15.5 13.4 

CRmB_8% 64.6 69 69.4 60.2 4.4 82 4.5 4.4 

CRmB_15%+1%PPA 137.2 52 174.1 108.1 19.1 62 21.5 16.9 

CR-10%+1%PPA_60min 136.7 52 173.0 108.0 9.0 66 9.9 8.3 

CR-10%+VES_60min 100.7 62 114.4 88.7 5.4 78 5.5 5.3 

 
 

Použití PPA či TOR v kombinaci s menším 
množství mleté pryže vede k obdobným poznatkům. 
V obou případech dochází k poměrně výraznému 
zlepšení deformačních charakteristik. Pro přísadu 
PPA a teplotu 40°C je toto zlepšení téměř o 100 %, 
při vyšší zkušební teplotě pak dochází k více jak 
trojnásobnému zlepšení. Přísada TOR dosahuje 
přibližně polovičního zlepšení. Hodnoty smykových 
modulů jsou navíc v obou případech doplněny 

nižšími hodnotami fázových úhlů, což opět indikuje 
předpokládanou lepší únavovou životnost 

 
Obr. 4: Řídící křivky komplexního modulu ve smyku pro 
varianty CRMB s různým podílem mleté pryže a dobou 
míchání 60 minut 

Zkouška MSCR ukazuje výrazný vliv, který má z 
hlediska elastického zotavení i nevratné smykové 
poddajnosti kombinace mleté pryže a kyseliny 
polyfosforečné. Dosažené hodnoty nebylo možné 
získat ani při vyšším podílu mleté pryže v pojivu. S 
ohledem k velmi nízké hodnotě smykové 
poddajnosti lze usuzovat na velmi dobrou odolnost 
proti trvalým deformacím. Dále je vhodné si 
všimnout, že pouze při aplikaci mleté pryže a PPA 
vede delší doba míchání k mírnému zhoršení obou 
sledovaných charakteristik. To však platí pouze pro 
variantu s vyšším podílem mleté pryže. U 
kombinace PPA a 10 %-hm. mleté pryže totiž delší 
doba míchání má za následek zlepšení elastického 
zotavení a výrazný pokles smykové poddajnosti. 
Tato varianta mezi všemi posuzovanými navíc 
dosahuje z pohledu obou charakteristik nejlepších 
hodnot, čímž lze s opatrností poukázat na 
pravděpodobný vliv kyseliny polyfosforečné. Použití 
přísady TOR vede jen k mírnému zlepšení obou 
charakteristik, a tedy z tohoto hlediska není aplikace 
této látky nijak zásadní. 

 
Obr. 5: Porovnání parametrů MSCR zkoušky v závislosti 
na množství pryže v pojivu 

V případech pouze s aplikací mleté pryže vede delší 
doba míchání vždy ke zlepšení obou charakteristik. 
Aplikace nižšího podílu mleté pryže v pojivu (8 %-
hm.) ukazuje výrazný pokles elastické složky a 
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zvýšení nevratné smykové poddajnosti, přičemž 
tento trend je patrný i na vzorcích se zvyšujícím se 
obsahem mleté pryže. Dále se ukazuje očekávaný 
trend, podle kterého rostoucí podíl mleté pryže v 
pojivu vede k lepší mu elastickému zotavení a 
současně k nižší hodnotě smykové poddajnosti. 
Trend je v zásadě lineární. 

 
Obr. 6: Souhrnný výsledek MSCR zkoušky pro většinu 
testovaných variant CRMB pojiva 

 
Obr. 7: Hranice elasticity stanovená při zkoušce MSCR 
s využitím hraniční křivky využívané v nedávné době v 
USA 

Závěr 

Vzhledem k výše uvedeným výsledkům, se z 
uvedených variant a na základě posouzení 
vybraných charakteristik jako nejvhodnější jeví 
varianta CRmB pojiva s 15 %-hm. mleté pryže v 
kombinaci s přísadou PPA, jakož i obdobná 
kombinace avšak s 10 %-hm. mleté pryže. Tento 
poznatek platí bez ohledu na použitou vstupní bázi 
silničního asfaltu. V tomto ohledu deformační 
charakteristiky pojiva jsou významně vylepšeny v 
porovnání s dalšími posuzovanými variantami – a to 
včetně aplikace přísady TOR, přičemž tato 
skutečnost je částečně vykoupena vyššími 
hodnotami dynamické viskozity a tudíž vyššími 
nároky na zpracovatelnost. Dále je potvrzena 
závislost mezi podílem mleté pryže v pojivu a 
chováním asfaltového pojiva, zejména zlepšením 
jeho pružných charakteristik a odolnosti proti 
deformačním účinkům, pokud byla aplikována mletá 
pryž zvolené zrnitosti. Kromě podílu mleté pryže 

výrazně ovlivňuje výsledky také použité pojivo, 
které v kombinaci s mletou pryží a dalšími 
přísadami významným způsobem ovlivňuje 
výsledné charakteristiky. V tomto ohledu lze 
poukázat na patrná zjištění, kdy vedle standardně 
používaného pojiva, které je deklarováno jako 
50/70, základními parametry ale naplňuje spíše 
požadavky pojiva 70/100, se použil asfalt jiného 
původu, který splňoval parametry pojiva 50/70. V 
kombinaci se stejným množstvím mleté pryže a 
uplatněním přísady PPA potom jsou patrné výrazné 
rozdíly, které například vedou k lepším výsledkům 
zkoušky MSCR v případě variant CRmB s 
alternativním pojivem, které již samo o sobě má 
mírně tužší charakter. Obdobně jsou tyto poznatky 
demonstrovány i pro některé další charakteristiky. 
Tato skutečnost je důležitá a musí být vždy velmi 
dobře zohledněna při vlastním porovnání různých 
typů asfaltových pojiv, aby byly pokud možno 
vzájemně posouzeny stejné vstupy a stejné 
podmínky. 


