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Souhrn
Jednou z oblastí, která je do jisté míry kritická
zejména pro asfaltové vrstvy obrusných a ložních
vrstev, je účinek vody, resp. tento účinek
kombinovaný s vlivem mrazu a rozmrazovacích
prostředků, jakož i na straně druhé s degradabilními
účinky přirozeného stárnutí asfaltové směsi.
Trvanlivost nejčastěji posuzujeme schopností
kompozitního materiálu účinkům odolávat vody,
přičemž touto schopností se rozumí především
kvalita asfaltového filmu obalujícího jednotlivá zrna
kameniva a to co do tloušťky či rovnoměrnosti, tak
současně i míra hydrofilnosti kameniva a riziko
náchylnosti porušení asfaltového filmu
(odlupování/stripping) a vytvoření prvopočátku
ztráty odolnosti proti vlivu vody. Tento fenomén je
spojen i s řadou chemických vazeb. Ty jsou kromě
vlastního účinku vody ovlivněny změnami
v chemické struktuře asfaltu vlivem stárnutí
a v případě obvyklé zimní údržby i účinky dalších
působících látek, kterými jsou nejčastěji různé typy
rozmrazovacích solí. U tenkých obrusných vrstev na
jedné straně předpokládáme, že asfaltový film je
silnější (dávkujeme vyšší podíl asfaltového pojiva),
na straně druhé vrstva samotná je tenčí a tudíž
jakékoli její porušení může mít z hlediska integrity
vrstvy fatální následky, proto je tento aspekt do jisté
míry třeba posuzovat se zvýšenou pozorností.

Z uvedených důvodů byla prováděna měření, kdy
standardní zkouška odolnosti proti účinkům vody
byla rozšířena o varianty zahrnující popsané vlivy,
zejména stárnutí a opakované zmrazování a
rozmrazování. Zvoleným kvalitativním ukazatelem
byl poměr pevností v příčném tahu, který je zaveden
jako ukazatel ITSR.

Oblast použití
Využívání tenkých obrusných vrstev je v současné
době trendem především v případě obrusných vrstev
se sníženou hlučností. Tyto typy obrusných vrstev se
nicméně začínají více využívat i při opravách
stávajících vozovek, kdy i pro dálniční vozovky jsou

zvažovány typy obrusných vrstev BBTM.
V neposlední řadě je potenciál využití tenkých
obrusných vrstev u konceptu vozovek
s prodlouženou životností nebo u vozovek
nízkoúdržbových. Ve všech těchto případech bude
pro tenkou obrusnou vrstvu pravděpodobně jedním
z klíčových parametrů trvanlivost asfaltové směsi.

Experimenty a posuzování prováděné v průběhu
roku 2019 na některých typech obrusných vrstev
proto má využitelnost zejména u výše uvedených
skupin typů asfaltových směsí. Primárně se jedná o
směsi BBTM 8 nebo BBTM 5, jakož i pro směsi
SMA 8 a SMA 5 (ve všech případech platí, že směsi
mohou mít označení „S“, „NH“ případně „+“). Pro
studené velmi tenké vrstvy spadající do kategorie
kalových vrstev toto posouzení smysl nemá. Naopak
může být přeneseno i na standardní typy obrusných
vrstev z asfaltového betonu či asfaltového koberce
mastixové.

Metodika a postup řešení
Zkušební tělesa byla podrobena několika různým
druhům cyklování a zatěžování pro stanovení
odolnosti vůči vlivům vody, mrazu a soli. Všechna
zkušební tělesa byla hutněna rázovým zhutňovačem
dle ČSN EN 12697-33 vždy 2x25 údery.

Kontrolní/referenční skupina těles (označena ve
výsledcích jako „dry“) byla ponechána
v laboratorních podmínkách a poté testovaná
v příčném tahu (ITS).

První saturovaná tělesa byla zkoušena dle
evropského postupu popsaného v ČSN EN 12697-
12. Jedná se o standardně prováděnou zkoušku
v České republice pro stanovení primárních
vlastností asfaltových směsí pro zkoušky typu.
Tělesa byla před zkouškou ITS nasycena a uložena
ve vodní lázni při teplotě 40 °C po dobu 72 hodin.
Parametry těles jsou označeny jako „EN“.

Další skupina těles zahrnovala výsledky skupiny
zatěžované dle modifikovaného postupu amerického
předpisu AASHTO T283-3. Americká metoda
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v Evropě není vyžadována, jedná se ale o zkušební
metodu dlouhodobě zařazenou do výzkumných
i kontrolních prací prováděných na Fakultě stavební
ČVUT v Praze. Sada zkušebních těles („AASHTO“)
byla nasycena a uložena v igelitovém sáčku po dobu
minimálně 18 hodin v mrazicím boxu při teplotě -
18 °C. Po zmrazovacím cyklu byla tělesa rovnou
vložena do vodní lázně o teplotě 60 °C na dobu 24
hodin. Po 24 hodinách byla tělesa přendána do vodní
lázně a temperována na zkušební teplotu.

Odolnost vůči účinkům mrazu a rozmrazování
v prostředí NaCl byla zkoušena dle postupu
pospaného v české normě ČSN 73 6161 s několika
modifikacemi. První modifikací oproti normovému
postupu je použití jiného zkušebního parametru,
který je porovnávám. Normový postup stanovuje
jako rozhodující součinitel poklesu stability a míry
tuhosti dle ČSN EN 12697-34. Pro porovnání
s odolností vůči vodě a mrazu byl vybrán jako
rozhodující parametr pevnost v příčném tahu (ITS).
S tím souvisí i použití Marshallových těles
hutněných energií pouze 2x25 úderů.

Všechna zkušební tělesa z této série byla vždy
nasaturována vodou a uložena v mrazicím boxu při
teplotě -18±2 °C po dobu minimálně 4 hodin
(zmrazovací cyklus). Poté byla tělesa přesunuta do
vodní lázně s laboratorní teplotou (20±2 °C) se
solným roztokem o koncentraci 20 g soli/litr vody.
Tělesa se ve vodní lázni rozmrazovala po dobu
minimálně 4 hodin (rozmrazovací cyklus). Norma
stanovuje počet zmrazovacích / rozmrazovacích
cyklů na 25 („NaCl25“). Počet zmrazovacích /
rozmrazovacích cyklů byl v pozdější fázi snížen na
20 („NaCl20“), eventuálně 5 („NaCl5“), pro ověření
vlivu počtu cyklů na pokles ITS. V neposlední řadě
bylo 5 zmrazovacích / rozmrazovacích cyklů
kombinováno s uložením těles po dobu 24 hodin ve
vodní lázni při teplotě 60 °C („NaCl5+AASHTO”).

Poslední z testované série těles obsahovala těles po
laboratorní cyklu stárnutí. Kdy byla zhutněná tělesa
uložena v klimatické komoře s nucenou cirkulací
vzduchu při teplotě 85 °C po dobu 5 dní. Jedná se
jednu z metod stárnutí popsané v prEN 12697-52,
která je dlouhodobě na ČVUT využívána. Vzhledem
k zvýšené mezerovitosti některých těles, z důvodu
nízké energie hutnění, byla tělesa před uložení do
klima komory zpevněna ocelovou mřížkou, aby se
zabránilo případné deformaci těles. Po stárnutí byla
tělesa vychladnuta, byla odstraněna ocelová mřížka
a tělesa byla saturována a zatížena
5 zmrazovacími/rozmrazovacími cykly v kombinaci
s 24 hodinami v 60 °C, jak je popsáno výše.

Všechna zkušební tělesa byla poté zkoušena
v pevnosti v příčném tahu dle postupu popsaného
v ČSN EN 12697-23 při teplotě 15 °C.

Rozhodujícím faktorem byl pokles tohoto parametru
vůči referenční („dry“) hodnotě. Čím více je
asfaltová směs ovlivněna účinkem vody, mrazu či
solného roztoku, tím je tento poměr (ITSR) nižší a
dá se předvídat nižší životnost dané asfaltové směsi.

Výsledky
Pro vlastní posouzení vlivu zmrazovacích cyklů
s rozmrazování zkušebních těles ve vodní lázni 2%
roztoku NaCl bylo zvoleno několik sérií různých
typů asfaltových směsí, kdy bylo cílem posoudit
účinky zmrazovacích cyklů a případně ověřit vlivy
jako je použití struskového kameniva či asfaltového
R-materiálu. Vždy bylo snahou provést minimálně
porovnání s odolností proti účinkům vody dle EN
12697-12. V některých případech bylo potom
zvoleno více variant, kterými lze ověřit trvanlivost
asfaltové směsi z hlediska různých účinků, jež na
zkušební tělesa působí. Podstatná je skutečnost, že
před posuzování odolnosti proti účinkům vody či
vody a mrazu byla všechna zkušební tělesa nasycena
vodou v souladu s postupem, který uvádí norma EN
12697-12. Účinku podtlaku, při kterém jsou póry
zkušebních těles vyplněny vodou, byla zkušební
tělesa vystavena po dobu 30 minut.
První sada posuzovaných asfaltových směsí
vycházela z archivovaných směsí zkušebního úseku
silnice II. třídy, kde byly posuzovány dvě základní
varianty nízkoúdržbového asfaltového kryt
s uplatněním inovativní směsi asfaltového koberce
mastixového pro ložní vrstva (SMA 22L), na který
byla realizována tenká obrusná asfaltová vrstva,
která navíc měla mít parametry vrstvy snižující
hlukovou emisi na styku vozovky a pneumatik
vozidel. Ta byla navržena ve více variantách. Pro
tento účel se aplikovaly dva typy asfaltových směsí
mírně odlišných konceptů – SMA 8NH a BBTM
8NH. Navíc se u všech tří zvolených asfaltových
směsí kombinovaly jednotlivé typy s asfaltovým R-
materiálem proměnného množství. U asfaltových
směsí obrusných vrstev se jednalo o dávkování 0 %,
15 % a 30 % R-materiálu v kombinaci s asfaltovým
pojivem PMB 45/80-65. V případě asfaltové směsi
BBTM 8NH bylo v průměru aplikováno 4,6 %-hm.
asfaltového pojiva, u směsi SMA 8NH bylo
množství vyšší a pohybovalo se na úrovni 6,0 %-hm.
Celkem bylo posouzeno 9 variant asfaltové směsi,
pro které byly provedeny i další empirické a funkční
zkoušky, včetně posouzení vlivu laboratorního
stárnutí na vybrané charakteristiky. Zkušební úsek
byl realizován v září roku 2017 v celkové délce 1,8
km. Archivní vzorky se zpracovaly v roce 2019.
Výsledky posuzovaných směsí jsou shrnuty
v tabulkách 1a a 1b, přičemž vlastní vyhodnocení je
třeba rozdělit na několik pohledů. Pokud se
zaměříme nejprve na posouzení vodní citlivosti dle
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postupu uvedeného v EN 12697-12 a dle
modifikovaného amerického postupu „AASHTO“,
je patrné, že z hlediska odolnosti proti účinkům vody
kondicionování zkušebních těles se zahrnutím
jednoho zmrazovacího cyklu potvrzuje řadu
předpokladů, které se již v rámci experimentálních
aktivit na ČVUT v Praze podařilo nasbírat.
Tabulka 1a: Výsledky pevnosti v příčném tahu asfaltových
směsí typu SMA L, SMA NH a BBTM NH

Označení Asfaltová směs
dry EN AASHTO NaCl25c NaCl5c + 60C

(MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)
SMA 22L 0RA SMA 22L 0% RA, 25/55-60 1,84 1,58 1,34 1,71 1,71

SMA 22L 30RA SMA 22L 30% RA, 25/55-60 1,48 1,14 0,86 1,49 1,35
SMA 22L 50RA SMA 22L 50% RA, 25/55-60 2,04 1,50 1,44 1,83 1,46
BBTM 8NH 0RA BBTM 8NH s 0% RA, 45/80-65 1,09 0,86 0,62 1,06 0,85

BBTM 8NH 15RA BBTM 8NH s 15% RA, 45/80-65 0,57 0,68 0,50 0,52 0,49
BBTM 8NH 30RA BBTM 8NH s 30 % RA, 45/80-65 1,42 1,14 1,10 1,26 1,30

SMA 8NH 0RA SMA 8NH s 0% RA, 45/80-65 1,41 1,25 1,21 1,21 1,03
SMA 8NH 15RA SMA 8NH s 15% RA, 45/80-65 1,43 1,23 1,19 1,30 1,13
SMA 8NH 30RA SMA 8NH s 30 % RA, 45/80-65 1,53 1,23 1,35 1,41 1,53

Tabulka 1b: Výsledky odolnosti proti účinkům vody
asfaltových směsí typu SMA L, SMA NH a BBTM NH

Označení Asfaltová směs
EN AASHTO NaCl25c NaCl5c + 60C

(%) (%) (%) (%)
SMA 22L 0RA SMA 22L 0% RA, 25/55-60 86% 73% 93% 93%

SMA 22L 30RA SMA 22L 30% RA, 25/55-60 77% 58% 101% 91%
SMA 22L 50RA SMA 22L 50% RA, 25/55-60 73% 71% 89% 72%
BBTM 8NH 0RA BBTM 8NH s 0% RA, 45/80-65 79% 57% 97% 78%

BBTM 8NH 15RA BBTM 8NH s 15% RA, 45/80-65 119% 88% 92% 86%
BBTM 8NH 30RA BBTM 8NH s 30 % RA, 45/80-65 80% 77% 88% 91%

SMA 8NH 0RA SMA 8NH s 0% RA, 45/80-65 89% 86% 86% 73%
SMA 8NH 15RA SMA 8NH s 15% RA, 45/80-65 86% 83% 91% 79%
SMA 8NH 30RA SMA 8NH s 30 % RA, 45/80-65 80% 88% 92% 89%

Z dosavadních zjištění plyne, že kombinovaný
účinek vody a zmrazovacího cyklu vede zpravidla
k horší odolnosti proti účinkům vody, zkušební
tělesa jsou zjevně více namáhána a dochází
k většímu oslabení adheze mezi pojivem
a kamenivem. V porovnání s druhou sadou
prezentovanou dále a s výsledky shrnutými v tabulce
2b je patrné odlišné chování asfaltových směsí při
aplikaci 25 zmrazovacích cyklů nebo
5 zmrazovacích cyklů s následným kondicionováním
ve vodní lázni o teplotě 60 °C po dobu 24 hodin.
S výjimkou varianty SMA 8NH bez R-materiálu ve
všech zbývajících případech je odolnost proti
účinkům vody lepší po 25 zmrazovacích cyklech
v porovnání s postupem vymezeným v EN 12697-
12. Důvod tohoto poznatku se nám nepodařilo
objasnit. Zkušební tělesa po dlouhodobé cyklování
mají vyšší pevnosti v příčném tahu. Na druhé straně
však nelze uvedený počet cyklů a především
skladování zkušebních těles ve vodní lázni
s roztokem soli považovat za prostředí, které by
mělo mít za následek degradaci asfaltového pojiva
(jeho stárnutí) s dopadem na vyšší pevnostní
charakteristiky. To by bylo vysvětlitelné v případě
termo-oxidativního stárnutí, které bylo v případě jiné
sady asfaltových směsí sledováno též. Nicméně
v případě zde uvedených asfaltových směsí toto lze
vyloučit a otázkou tedy zůstává, zda daný účinek
soli a mrazu mají za následek takové změny
v asfaltovém pojivu, že dojde k ztužení asfaltové
směsi. Nelze zde přitom argumentovat vlivem R-
materiálu, protože zlepšení vodní citlivosti po 25

cyklech zmrazování a kondicionování v roztoku
NaCl se neukázalo být na této skutečnosti závislé.

Nejednoznačný trend je patrný pro kondicionování
s 5 zmrazovacími cykly a následným uložením
zkušebních těles na 24 h do vodní lázně o teplotě 60
°C. V případě některých asfaltových směsí je tento
způsob namáhání asfaltové směsi obdobný postupu
dle modifikovaného AASHTO protokolu. K horšímu
výsledku ukazatele ITSR vede v podstatě pouze
u asfaltové směsi SMA 8NH s 0 % R-materiálu.
Celkově se ukazuje, že v případě zohlednění všech
posuzovaných směsí dle tabulky 3b je účinek
5 cyklů zmrazování s následným uložením do vody
při zvýšené teplotě pro asfaltovou směs škodlivější
než samotná aplikace 25 zmrazovacích cyklů. V
případě varianty asfaltové směsi SMA 22L s 50 %
R-materiálu navíc lze pozorovat, že vliv uskladnění
vodou saturovaných zkušebních těles na 72 hodin do
vody je v konečném účinku srovnatelný s vlivem
postupu dle modifikované metody AASHTO a s
vlivem 5 zmrazovacích cyklů. Dále je patrné, že
riziko zhoršené trvanlivost v podstatě lze omezit
pouze na variantu SMA 22L s 50 % R-materiálu,
což lze do jisté míry při tak vysokém podílu
recyklovaného materiálu očekávat a indikuje to
jediný závěr, že je potřeba parametru trvanlivosti při
vyšším podílu R-materiálu věnovat patřičnou
pozornost.   Druhou asfaltovou směsí, která má
v případě 5 zmrazovacích cyklů horší výsledek, je
SMA 8NH bez R-materiálu. Tento výsledek
v porovnání s dalšími směsmi pro obrusnou vrstvu je
zarážející – jednak zde není aplikován recyklovaný
materiál a jednak tato směs má vyšší množství
asfaltového pojiva než směs BBTM 8NH.
Tabulka 2: Výsledky odolnosti proti účinkům vody (ITSR)
asfaltových směsí se struskovým kamenivem

Asfaltová směs
EN AASHTO NaCl20c NaCl25c NaCl5c + 60C

(%) (%) (%) (%) (%)
ACL 16+ 40% RA, FORTA FI, fibres FI 70/100 79% 76% - 51%
ACL 16+ 40% RA, FORTA FI,  fibres FI 50/70 84% 80% 80% 79%
ACL 16+ 40% RA, FORTA FI, 50/70+reju R 77% 79% 79% 69% 70%
ACL 16+ 40% RA, FORTA FI,  50/70+reju S 71% 74% 71% 65% 66%
ACO 11+ 20% RA 50/70 80% 95% 58% 58%
ACO 11+ 20% RA 70/100 80% 95% 71% 67%
ACO 11+ 20% RA 50/70+reju R 92% 93% 94%
ACO 11+ 20% RA 50/70+reju S 86% 100% 84% 78%

Obrázek 1: Grafické znázornění ukazatele ITSR pro
jednotlivé posuzované asfaltové směsi
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Druhá sada posuzovaných asfaltových směsí a jejich
zkušebních těles se zaměřila na dva typy asfaltové
směsi, které byly aplikovány v rámci zkušebního
úseku na silnici II. třídy v blízkosti hl. m. Prahy.
U těchto asfaltových směsí bylo primárním cílem
posoudit vliv náhrady části kameniva a pojiva
asfaltovým recyklátem, přičemž pro vhodnou úpravu
výkonnostních parametrů asfaltové směsi se použilo
buď asfaltové pojivo vyšší gradace (70/100) nebo
rejuvenátor. Ten představuje chemickou přísadu,
která má schopnost korigovat přílišnou tuhost
asfaltového pojiva obsaženého v R-materiálu a do
jisté míry chemicky vyvažovat zastoupení
jednotlivých charakteristických skupin, které tvoří
chemickou podstatu asfaltu. V tomto případě byla
u obrusné vrstvy použita standardní směsi typu
ACO.

Z výsledků uvedených v tabulce 2 lze odvodit
některé dále uvedené poznatky:

 Pozitivní účinek měkčího silničního asfaltu
a rejuvenátoru S je zjevný na základě hodnoty
pevnosti v příčném tahu pro suchá zkušební
tělesa („dry“). Překvapující zde je spíše negativní
vliv v případě rejuvenátoru R (obecně
očekáváme, že účinkem rejuvenátoru se asfaltová
směs mírně změkčí a tudíž musí vykázat nižší
pevnost). Uvedené zcela neplatí pro asfaltovou
směs ACO 11+, kde je patrný pozitivní vliv obou
rejuvenátoru a naopak bez účinku je měkčí
silniční asfalt. Z toho lze odvodit, že jako stabilní
řešení se jeví dle těchto výsledků rejuvenátor S.

 Pro varianty asfaltové směsi ACL 16+ platí velmi
dobře vzájemná závislost mezi odolností proti
účinkům vody postupem „EN“ a postupem
„AASHTO“. Uvedené opět neplatí pro asfaltové
směsi ACO 11+ do obrusné vrstvy. Zde vykazuje
namáhání zkušebních těles postupem
„AASHTO“ lepší odolnost proti působení vody.

 Vliv 25 cyklů zmrazování je v případě obou
směsí nejhorší při volbě měkčího silničního
asfaltu. Ke zhoršení dochází i ve zbývajících
případech s výjimkou asfaltové směsi ACO 11+
s rejuvenátorem R, která pro všechny sledované
varianty kondicionování zkušebních těles
vykazuje stejné poklesy pevnostní
charakteristiky. Lze současně uvést, že obecně
u rejuvenátoru je patrné, že vedou k mírnějšímu
poklesu odolnosti proti účinkům vody po aplikaci
25 zmrazovacích cyklů.

 Bylo provedeno i posouzení snížení počtu
zmrazovacích cyklů na 20. Minimálně u poloviny
případů je však patrné, že rozdíl mezi 20 nebo 25
cykly je zanedbatelný.

 V případě dvou variant asfaltové směsi ACL 16+
byl zvolen i postup s 5 cykly a následným
uložením do vodní lázně při 60 °C. Pro uvedené
dva případy je patrné, že tento postup dobře
koreluje s 25 zmrazovacími cykly a mohl by tak
být časově rychlejší alternativou.

Závěr
Jsou prezentovány 2 sady různě zvolených
asfaltových směsí, z nichž významnou část tvoři
směsi pro tenké obrusné vrstvy. Pro experimentální
sady se provedlo stanovení odolnosti proti účinkům
vody jednak dle standardního normového postupu,
tak ale především s využitím většího počtu
opakovaných zmrazovacích cyklů a uložením
zkušebních těles při rozmrazování do vodného
roztoku NaCl. Jeden z těchto postupů je mnoho let
zavedený v ČSN 73 6161 a pro účely dalšího
výzkumu a posouzení citlivosti asfaltových směsí na
účinky soli a mrazu byl modifikován. Vlastní
zkušební postup a vliv zmrazování na interpretaci
trvanlivosti asfaltové směsi vyjádřené v dnešní době
především ukazatelem odolnosti proti účinkům vody
může mít své opodstatnění, jelikož kombinuje více
účinků, kterým asfaltová je směs ve vozovce
vystavena. Dosavadní poznatky nicméně
jednoznačně neukazují, že bychom tím oproti
standardizovanému postupu dle CSN EN 12697-12
nebo dle modifikované metodiky původní AASHTO
T-283 dospěli k zásadně odlišným hodnotám. Lze
tak doporučit, bude-li se postup vícenásobného
počtu zmrazovacích cyklů využívat, aby se zvážila
možnost využití zrychleného postupu s pouze 5
cykly a následným uložením zkušebních těles do
vodní lázně při 60 °C a to na 24 hodin. Co se vlivu
laboratorního stárnutí na odolnost proti účinkům
vody týká, považujeme tento směr za důležitý,
protože zohledňuje jeden z klíčových vlivů, kterým
je každá asfaltová směs vystavena.
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