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Témata AV´13 

 Zkušenosti s normami a návrhy na jejich revize; 

 Funkční a empirické zkoušky, jejich využití s cílem zvýšení 

kvality a prodloužení životnosti konstrukcí vozovek; 

 Zkoušky in-situ, polní zkoušky; 

Diagnostika vozovek; 

 Vliv materiálových vlastností na chování směsí (výrobků), 

resp. vozovky; 

Nové technologie (výrobky, opravy, výroba); 

Navrhování konstrukcí vozovek; 

 Energetická náročnost, snižování pracovních teplot v 

celém procesu výroby a pokládky asfaltových směsí; 

Asfaltové krytové vrstvy snižující valivý hluk; 

 Využití recyklovatelných materiálů v konstrukčních 

vrstvách vozovky 4 



Zkušenosti s normami 

a návrhy na jejich 

revize 

 



Normy v oblasti asfaltových technologií 

Zavedení systému norem od roku 2008 

ČSN EN 12697-X 

ČSN EN 13108-X 

ČSN 73 6160 

ČSN 73 6121 

ČSN 736122 

Vstupy 

Kamenivo: EN 13043 

Asfaltová pojiva 
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Evropské normy pro asfalty 



Funkční a empirické 

zkoušky, jejich využití 

s cílem zvýšení 

kvality a prodloužení 

životnosti konstrukcí 

vozovek 
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Funkční zkoušení 

Nízkoteplotní vlastnosti 

Tuhost asfaltových směsí, Únava (2PB, 4PB, IT-CY) 

 

 

 

 

 

Dynamický smykový rheometr 

Měření protismykových vlastností povrchů vozovek 

Měření namrzavosti zemin 
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Funkční zkoušení asfaltových pojiv 

Dynamická viskozita DSR 

Komplexní modul tuhosti a fázový úhel v DSR 

Relaxace smykového napětí v DSR 

Stárnutí (RTFOT, TFOT)  empirické vlastnosti 

 

Srovnání hlavních křivek komplexních modulů pojiv 

Změna penetrace po stárnutí 

pojiva (RTFOT) 
 Směrná křivka 

asfaltového pojiva 
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Funkční zkoušení asfaltových směsí 

Tuhost asfaltových směsí (2PB, 4PB, IT-CY)  

Únava (2PB, 4PB, IT-CY) 

Nízkoteplotní vlastnosti 

Odolnost proti tvorbě trvalých deformací 

Odolnost proti negativním účinkům vody 



Zkoušky in-situ, polní 

zkoušky 
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Statická zatěžovací zkouška 



Diagnostika vozovek 
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Diagnostika 

SHSV 

Projekt 

Realizace 
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Nedestruktivní diagnostika 
Povrchové vlastnosti vozovek 

Únosnost konstruce vozovky – FWD 

Skladba konstrukce vozovky – georadar 

 

Nutná kalibrace 

Vypovídací schopnost metod resp. možnost využití 

získaných dat 

 

Rozšíření možnosti sběru dat 



 

Nové technologie 

(výrobky, opravy, 

výroba) 



Vývoj 

Zavedení 
(pokusné 
úseky) 

Realizace 
(školení, 
výběr 
vhodných 
úseků)  
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Nové technologie 
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Nové technologie 

Využití recyklátů 

Nízkoteplotní vlastnosti 

Pěnoasfaltové směsi 

Využití CRmB 

Mechanicko chemická aditivace hydraulických pojiv 

Nová aditiva 

Studené asfaltové směsi 
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Nové technologie 

Výroba 

Modernizace obaloven 

Pěnoasfaltové jednotky 

 

Údržba a rekonstrukce 

Nátěrové technologie s kombinací kalových vrstev 

 



 

Navrhování 

konstrukcí vozovek 

 

(Vliv materiálových 

vlastností na chování 

směsí (výrobků), resp. 

vozovky) 
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NÁVRH KONSTRUKCE 
VOZOVKY 

MATERIÁLOVÉ 
CHARAKTERISTKY 

VÝPOČTOVÉ 
MODELY 

(zkušenosti, 
kalibrace) 

VSTUPY 

(diagnostika 
vozovky, intenzita 

dopravy, klimatické 
podmínky) 
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Navrhování konstrukcí vozovek 

Nové materiály 

Parametry vstupujících do návrhových metod, jejich 

nastavení, bezpečnost návrhu, pravidla 
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Navrhování konstrukcí vozovek 

Dopravní zatížení 

Zjednodušený model  skutečné zatížení 

Přetěžování vozidel 
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Navrhování konstrukcí vozovek 

Rekonstrukce vozovek 

Zpětné výpočty (okrajové podmínky) 

Nedestruktivní – destruktivní diagnostika 

Kalibrace modelů 

 

 

 

 



 

Energetická 

náročnost, snižování 

pracovních teplot v 

celém procesu výroby 

a pokládky 

asfaltových směsí 
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Energetická náročnost v technologickém 

procesu výroby a realizace asfaltových 

směsí  

• Materiálové zdroje 

• Doprava vstupních surovin a výstupních 
produktů 

• Energetická náročnost výroby směsi a 
jejího zpracování 

• Energetická náročnost konstrukční vrstvy 
na konci životnosti (možnost znovu použití) 
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• Energetická náročnost výroby směsi a jejího 
zpracování 

Hutněné asfaltové směsi – přísady, firemní 

technologie (systémy) 

Lité asfalty (snížení teploty výroby pod 200°C) 

 

Zachování vlastností směsí a vrstev 



 

Asfaltové krytové 

vrstvy snižující valivý 

hluk 
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Nové typy asfaltových směsí snižující 

valivý hluk 
BBTM 

SMA LA 

LOA 

Firemní technologie VIAPHONE, ARCT 

PMA 

 

Směsi s přerušenou křivkou zrnitosti 

Mezerovitost cca 10 % 

Větší množství asfaltového pojiva, modifikovaná 

pojiva (PmB, CRmB) 
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Nové typy asfaltových směsí snižující 

valivý hluk 
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Nové typy asfaltových směsí snižující 

valivý hluk 

Snížení o 2dB 

Snížení rychlosti o 20 km.h-1 

Snížení intenzity těžkých 

nákladních vozidel o 25 % 
 



 

Využití 

recyklovatelných 

materiálů v 

konstrukčních 

vrstvách vozovky 

 



Stav k 1.1.2013 49 917 

Dálnice 751 

Rychlostní komunikace 442 

Silnice I. Třídy 5 807 

Silnice II. třídy 14 542 

Silnice III. třídy 34 172 

SILNIČNÍ SÍŤ – VOZOVKY S 

OBRUSNOU ASFALTOVOU 

VRSTVOU 

241 375 000 tis. tun asfaltových 

směsí 

482 756 000 tis. tun 

nestmelených materiálů  



Recyklace = znovuvyužití materiálů 
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• Směsný 
demoliční 
odpad 

• Hydraulicky 
stmelené 
materiály 

• Asfaltem 
stmelené 
materiály 

• Nestmelené 
materiály 

Nestmelené 
materiály 

Asfaltem 
stmelené 
materiály 

Hydraulicky 
stmelené 
materiály 



Překážky k rozvoji znovu využití materiálů 

Nedostatečný zájem investora 

Legislativní podpora 

Nedostatečná podpora státu v programech VaV 

Technologické vybavení firem  
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Recyklace = znovuvyužití materiálů 
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ZÁVĚR 

 
 

Děkuji Vám za 

pozornost 

 


