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Souhrn
Aktivity v oblasti reologie asfaltových pojiv a směsí
zkouškami funkčních vlastností se zaměřily na
vyhodnocení několika nových zahraničních metod
zkrácených zkoušek odolnosti proti opakovanému
zatěžování a na metody hodnocení stárnutí
asfaltových pojiv. Byly provedeny doplňující
zkoušky směsi RBL a pokračovalo sledování
zkušebního úseku, kde byla směs RBL v roce 2016
použita

Oblast použití
Nové laboratorní metody bude možné využít při
zkoušení a hodnocení asfaltových pojiv. Hlavní
křivky asfaltových směsí lze použít při navrhování
vozovek metodami zohledňujícími rozdělení teplot
ve vrstvách vozovky během roku. Směsi RBL bude
možné používat v asfaltových vozovkách pro
prodloužení životnosti podkladních vrstev nebo pro
snížení celkové tloušťky asfaltových vrstev
vozovky.

Metodika a postup řešení
Byly provedeny cyklické zkoušky v dynamickém
smykovém reometru (DSR) s kontinuálně rostoucí
amplitudou zatížení (Linear Amplitude Sweep –
LAS Test) na několika silničních asfaltech a
asfaltech modifikovaných polymery. Bylo popsáno
posuzování odolnosti proti únavě asfaltových pojiv a
směsí metodou vývoje poškození viskoelastického
kontinua (VECD) navržené v USA.  Zkoušky LAS
byly hodnoceny jak postupem podle předpisu
AASHTO, tak novým postupem založeným na
energetických kritériích v [1].
Byl rozšířen program pro sestrojování hlavních
křivek komplexních smykových modulů G* ze
zkoušek v DSR o model CAM (Christensen,
Anderson, Marasteanu) a pro křivku závislosti
koeficientů posunu na teplotě pomocí vzorce WLF.
Dále byl vypracován Manuál pro konstrukci
hlavních křivek asfaltových pojiv a směsí různými
metodami.

To umožnilo provést na zkoušených pojivech
stanovení modulu G*G-R metodou Glover-Rowe pro
hlavní křivky sestrojené z modelu CAM nebo
symetrické sigmoidy při posunu do hlavní křivky dle
Arrhenia, WLF, kvadratické rovnice se dvěma
parametry a minimalizace bez funkčního vztahu pro
koeficienty posunu. Modul G*G-R a úhel fázového
posunu při teplotě T=15 °C a redukované frekvenci
fr = 8E-4 Hz byl stanoven na pojivech zestárlých v
přístroji RTFOT a PAV. Vliv stárnutí na tyto dva
parametry byl znázorněn v diagramu Blacka.

Zkrácené únavové zkoušky LAS umožňují rychle
ověřit příznivý vliv modifikace asfaltů polymery.
Na obrázku je 1 je průběh smykového napětí u 3
vzorků asfaltu 50/70 a modifikovaného pojiva
označeného E45 při teplotě T=15 °C.

Obr. 1: Porovnání 50/70 a PMB zkouškou LAS

K poklesu maximálního smykového napětí dochází
u PMB později. Červené body označují přetvoření,
při kterém uložená energie při jednom zatěžovacím
cyklu  Wrs dosáhla maximální hodnoty. Počet cyklů
do porušení Nf (který je u zkoušky LAS
desetinásobkem přetvoření při porušení) je u PMB
při hodnocení dle energetického kritéria cca 2 x
větší.

Při zkušební teplotě T = 20 °C byl tvar křivek
podobný, ale maximální smykové napětí bylo
zřetelně menší.
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Charakteristické křivky vývoje poškození stanovené
metodou VECD jsou na obrázku 2. Pro stejnou
hodnotu koeficientu C (který je poměrem
smykového modulu G* během zkoušky k jeho
počáteční hodnotě) má intenzita porušení podstatně
větší hodnotu než u ostatních pojiv (zelená křivka.

Obr. 2: Charakteristické křivky poškození VECD

Vliv stárnutí pojiva v PAV na hlavní křivky a
hodnotu modulu G*G-R u pojiva E65+ metodou
CAM posunem dle WLF je na obrázku 3.

Obr. 3: Vliv stárnutí na hlavní křivky a G*G-R

Rozdíly v hodnotách G*G-R a indexů stárnutí 7
metodami jsou malé, jak je vidět z tabulky 1

Tabulka 1: Moduly G*G-R a indexy stárnutí
Metoda RTFOT PAV AI

CAM WLF 28.9 143.9 5.0
CAM Q 29.6 144.4 4.9

SIG WLF 28.9 144.1 5.0
SIG Q 30.8 144.4 4.7

SIG Arrhenius 33.5 148.8 4.4
SIG Min 32.6 147.2 4.5

CA 24.4 154.3 6.3

SIG WLF … sigmoida a posun dle WLF
CAM Q  …  CAM s posunem kvadratickou rovnicí

Index stárnutí pro fr= 8E-4 Hz je podstatně vyšší než
pro f = 1,6 Hz, pro kterou byly AI uvedeny v [3].

Zkoušky směsí RBL na ČVUT a zkoušky Viakontrol
na zkušebním úseku jsou přílohami zprávy
EUROVIA Services s.r.o.

Výsledky
Zkouška LAS umožňuje v krátkém čase porovnat
odolnost proti únavě různých asfaltových pojiv.
Přitom není nutné použít složitou metodu VECD,
protože rozdíl v chování je prokazatelný již z
průběhu smykového napětí při zkoušce. K porušení
dle energetického kritéria dochází těsně před
výrazným poklesem smykového napětí (viz obr. 1).

Metoda Glover – Rowe je dobrou pomůckou pro
posuzování vlivu stárnutí na chování asfaltových
pojiv. Námi provedené zkoušky ukázaly, že
u silničních asfaltů, rejuvenovaných pojiv a PMB,
u kterých je základem mikrostruktury asfaltová fáze,
obvykle postačí zkoušet při několika frekvencích jen
při 2 teplotách (např. 15 a 30 °C) místo 3 teplot, jak
navrhl před několika lety Rowe.

Provedené zkoušky a hodnocení byly použity pro
náš článek na mezinárodní kongresu, ve kterém
byly zhodnoceny různé metody posuzování vlivu
stárnutí na chování asfaltových pojiv [4].

Sledování zkušebního úseku, kde byla v roce 2016
provedena směs RBL, ukázalo, že chování odpovídá
předpokladům při návrhu vozovky. Přesto by bylo
vhodné tento úsek i v budoucnu sledovat pro získání
informací o dlouhodobém chování směsí RBL.
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