
 

 

 

 

 

 

 

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

lir
Adresát:
dle rozděl

- K RYŠÁ
PRAHA

./?Q tf c

DCSLO: ' i -03- 2003

Váš dopis zn. ze dne Naše značka Vyřizuje linka V Praze
6645-21030/03 ing. Trachta 349 20.2.2003

Věc: TKP, kapitola 7 Hutněné asfaltové vrstvy - Metodický pokyn pro
vypracovávání a schvalování průkazních zkoušek.

Po projednání s ing. Tichým CSo. - MD ČR Vám sdělujeme, že ustanovení článku 7.4.2 odstavec c)
TKP MDS ČR - kapitola 7 Hutněné asfaltové vrstvy (duben 1999) se mění:

Třetí věta odstavce c) článku 7.4.2 se mění takto:
Schválení průkazní zkoušky platí tři roky za předpokladu, že se nezměnil druh a vlastnosti žádné ze
složek asfaltové směsi. Ve výjimečných a odůvodněných případech může objednatel požadovat v ZTKP 
stavby dobu platnosti průkazních zkoušek kratší.

Dále TKP MDS ČR - kapitola 7 Hutněné asfaltové vrstvy se rozšiřuje o přílohu 3 Dokumentace 
k vypracování a schvalování průkazních zkoušek asfaltových směsí pro ŘSD ČR.

Tato příioha 3 je součástí tohoto dopisu a bude také vydána jako směrnice generálního ředitele 
ŘSD ČR a nahradí směrnici generálního ředitele 5/99 dodatekl: Metodické pokyny pro obsah a
schvalování průkazních zkoušek.

Příloha: Dokumentace k vypracování a schvalování průkazních zkoušek asfaltových směsí pro
ŘSD ČR-5 listů A4.

Na vědomí:

MD ČR - ing. Tichý
Silmos Praha s.r.o.
Pragoprojekt a.s. - ing. Nesvadba
10000 - GŘ - Ing. Petr Laušman
10300 - ÚV -Ing. V. Vorel
10400 - PŘ - Ing. Otakar Vacín
21000 Závod Praha - ředitel Ing. Alois Lichnovský
22000 Závod Bmo - ředitel Ing. Josef Černý
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31000 Správa Praha - ředitel Ing. Otakar Mareček
32000 Správa České Budějovice - řeďitel Ing. Zdeněk Schneider
33000 Správa Plzeň - ředitel Ing. Zdeněk Kuťák
34000 Správa Karlovy Vary - ředitel Ing. Tomáš Kaas
35000 Správa Chomutov — ředitel Ing. Václav Filip
36000 Správa Liberec - ředitel Ing. Josef Jeníček
37000 Správa Hradec Králové - ředitel Ing. Marek Novotný
38000 Správa Pardubice - ředitel Ing. Bohumil Vebr
39000 Správa Jihlava - řeďitel Ing. Marie Tesařová
51000 Správa Brno - ředitel Ing. Jiří Rupp
52000 Správa Olomouc — ředitel Ing. Petr Baroš
53000 Správa Zlín - ředitel Ing. Rostislav Vacula
54000 Správa Ostrava - řealtel Ing. Alena Morysová

V Praze, dne 20.2. 2003

Ing. Jiří Trachta 
náměstek pro úsek správce staveb a supervize

Závodu Praha ŘSD ČR
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Příloha č.3

Dokumentace k vypracování a schvalování průkazních zkoušek asfaltových
směsí pro ŘSD ČR

Metodický pokyn

7.P.3.1 Všeobecně:

Průkazní zkouškou asfaltové směsi se prokazuje, že z daného kameniva, kamenné moučky 
asfaltového pojivá a přísad lze navrhnout a vyrobit asfaltovou směs, která splňuje požadavky 
příslušných předpisu. K J

Průkazní zkouška asfaltové směsi se vypracovává pro definovanou stavbu resp. vrstvu nebo 
^ri7l asfaltové směsi bez určení stavby a vrstvy. Objednatel/správce stavby musí však v druhém 

případě dodatečně zvážit zda asfaltová směs a její složky (podle této průkazní zkoušky) splňují 
technické i ekonomické požadavky jím zajišťované stavby, rekonstrukce, opravy nebo údržby vozovky 
komunikace, dané třídou dopravního zatížení a dalšími požadavky.

Doba platnosti průkazních zkoušek je 3 roky od data vypracování za předpokladu že se 
nezmenil druh a vlastnosti žádné ze složek směsi. Ve výjimečných a odůvodněných případech může 
objednatel požadovat v ZTKP stavby dobu platnosti průkazních zkoušek kratší. Pro určenou stavbu 
platí schválení průkazní zkoušky po dobu jejího trvání (maximálně 3 roky).

V případě změny druhu nebo rozhodujících vlastností některé ze složek asfaltové směsi se 
provede nová^ průkazní zkouška, ta se nemusí dokládat novými zkouškami vlastností těch složek u 
nichž ke změnám nedošlo. Zkoušky nové složky i zkoušky směsi se provedou v předepsaném 
rozsahu.

7.P.3.2 Podklady pro vypracování průkazní zkoušky:

Zhotovitel objedná vypracování průkazní zkoušky příslušné asfaltové směsi u laboratoře 
k tomu způsobilé podle SJ-PK MD CR část II/3 Zkušebnictví.
Součástí zadání průkazních zkoušek budou:

• druh asfaltové směsi
podle ČSN 73 6121 s uvedením požadované kvalitativní třídy 
podle TP 109, změna č. 1 
podle TP 151

- případně ZTKP jednotlivých staveb
případně zvláštní požadavky na navrhovanou asfaltovou směs

• druhy, lokality a frakce předpokládaného kameniva
• druh a lokalita předpokládané kamenné moučky
• druh a výrobce asfaltového pojivá
• údaje o druhu a předpokládaném množství použitého R-materiálu
• druh a výrobce přísad

a pokud je pn zadání průkazní zkoušky známo:
• název stavby, popř. bližší určení stavebního objektu
• objednatel/správce stavby
• název obalovny na které se směs bude vyrábět
• předpokládané tloušťky pokládaných vrstev

Součástí zadání je dodání jednotlivých složek požadované asfaltové směsi - včetně výsledků 
zkoušek jejich výrobců - pokud není dohodnuto jinak.
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7.P.3.3 Zkoušky složek a jejich hodnocení

Kamenivo
Na vzorcích kameniva se především ověřuje :
- čára zrnitosti, nadsítné, podsítné
- odplavitelné částice
- přilnavost asfattu k použitému druhu HDK ložních a obrusných vrstev (u vozovek I., II.,111. třídy 
dopravního zatížení)
- podíl zm HDK s tvarovým indexem 3 a větším

Následující zkoušky kameniva se provedou v případě, že jejich výsledky nejsou známy 
z protokolů o výsledcích certifikace nebo kontrolních zkoušek výrobce:
- ohladitelnost (jen u HDK do směsí obrusných vrstev)
- nasákavost HDK
- mrazuvzdomost nebo trvanlivost HDK (na frakci 8-16)
- otlukovost (na frakci 8-16)
- DDK - míra zahlinění

Kamenná moučka
Zkouší se :
- propad sítem 0,09 mm
- součinitel hydrofilnosti - pokud není znám z výsledků certifikace nebo kontrolních zkoušek výrobce

Asfalt
Zkouší se
- penetrace jehlou při 25 °C
- bod měknutí kroužkem a kuličkou

Následující zkoušky asfaltů se provedou v případě, že jejich výsledky nejsou známy 
z protokolů o výsledcích certifikace nebo kontrolních zkoušek výrobce :
- bod lámavosti - jen u asfattu s penetrací pod 50
- duktilita -jen u modifikovaných asfaltů s penetrací pod 50
- vratná duktilita - u modifikovaných asfaltů typu AMe (TP 109 Z1)
- skladovací stabilita - u modifikovaných asfaltů typu (TP 109 Z1)

Uvedené zkoušky modifikovaných asfaltů lze po dohodě s objednatelem/správcem stavby 
nahradit jinými zkouškami, které prokáží účinnou modifikaci asfaltu.

R-materiál
Zkouší se:
- zrnitost kameniva po extrakci
- obsah asfaltu
- penetrace jehlou při 25 °C vyextrahovaného asfaltu )
- bod měknutí kroužkem a kuličkou vyextrahovaného asfaltu )
Pozn.: *) zkouší se jen při dávkování R-materiálu nad 25%

Přísady
- konkrétní zkoušky se neprovádějí.

7.P3.4 Návrh složení asfaltové směsi

Návrh složení asfaltové směsi musí být doložen :
• čárami zrnitosti jednotlivých frakcí kameniva
• poměrem míchání jednotlivých frakcí
• čárou zrnitosti navržené směsi kameniva
• výpočtem teoretického optimálního množství asfaltu ve směsi (pokud byl výpočet proveden)
• stanovením optimálního množství asfaltu laboratorními zkouškami podle ČSN 73 6160 či. 28 a 

29, (5 sérií zkušebních těles, u AKM, AKT a AKD 3 série zkušebních těles, u AKO, OKVH a 
OKM se laboratorní zkoušky asfaltové směsi neprovádí)

• u směsí AKM navrhovaných podle TP 109 Z 1 se provede optimalizace složení směsi 
kameniva. Při opakování průkazní zkoušky ze stejného kameniva po uplynutí její platnosti lze 
tento postup vypustit.
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Poznámka: Zjednodušený postup i rozsah zkoušení Lze použít v případě variantních návrhů 
průkazních zkoušek (např. při pouhé změně druhu asfaltu postačuje ověření základních 
fyzikálních a mechanických vlastností či odolnost proti trvalým deformacím při uváděném optimu 
asfaltu).

V tabulce obsahující přehled výsledků fyzikálních a mechanických vlastností jednotlivých sérií 
zkušebních těies musí být uveden počet úderů Marshalíova pěchu a teplota asfaltové směsi na 
počátku hutnění zkušebních těles.

Při návrhu asfaltové směsi po mod rozšířené Marshallovy zkoušky musí být uvedena vedle 
mezerovitostí směsi kameniva (Mk), stupně vyplnění mezer asfaltem (Sv) a obsahu asfaltu v % 
objemu (a) také hustota pojivá při 20 °C,.

7.P.3.5 Vyhodnocení průkazní zkoušky:
Pro navržený (zjištěný) optimální obsah asfaltu musí být zkoušeny a uvedeny následujíd vlastnosti:
(názvy a jejich definice uvadl CSN 73 6160 a TP 109 Z1)

a) směsi navrhované a prováděné podle ČSN 73 6121 a TKP kap. 7/99
SM, PM, TM, M 
N
Odolnost proti trvalým deformacím

SM, M, stékavost
Odolnost proti trvalým deformacím

asfaltové směsi typu AB, AKT, OK 
asfaltové směsi typu AB pro obrusné vrstvy je-li M > 4 
asfaltové směsi typu AB na vozovkách I. třídy dopravního 
zatížení resp. II. a III. třídy s pomalou a zastavující dopravou, 
asfaltové směsi typu AKM
asfaltové směsi typu AKM na vozovkách III. a vyšší třídy 
dopravního zatížení.

b) směsi se zvýšenou odolností proti trvalým deformacím navrhované podle TP 109 změna č. 1
a TKP kap. 7/99

SM, PM, TM, M, Mk, Sv, (a) asfaltové směsi typu OK
odolnost proti trvalým deformacím asfaltové směsi typu OK v hloubce menší než 100 mm pod

povrchem vozovky
SM, PM, TM, M, Mk, Sv, odolnost proti
trvalým deformacím, (a) asfaltové směsi typu AB pro ložní vrstvy
SM, PM, TM, M, N (při M >4), Mk, Sv,
odolnost proti trvalým deformacím, (a) asfaltové směsi typu AB pro obrusné vrstvy 
SM, M, (a), M při 2 x 100 úderů 
Marshalíova pěchu, stékavost,
odolnost proti trvalým deformacím asfaltové směsi typu AKM

Základní předepsané vlastnosti asfaltových směsí platné pro průkazní zkoušku musí být 
dodrženy pro stanovený optimální obsah pojivá nebo pro celý navržený interval optima.

7.P.3.6 Zpráva o průkazní zkoušce

Zpráva o průkazní zkoušce musí vedle zkoušek jednotlivých složek asfaltové směsi (včetně 
protokolů o zkouškách jednotlivých složek od výrobců), návrhu složení a vyhodnocení dále obsahovat:

• evidenční číslo průkazní zkoušky,
• název zpracovatele průkazní zkoušky,
• název objednatele průkazní zkoušky,
• označení asfaltové směsi (druh, kvalitativní třída) a mezní TDZ dle ČSN 73 6114, .
• uvedení předpisu podle kterého je asfaltová směs navržena a kterému vyhovuje,
• uvedení zdrojů jednotlivých složek asfaltové směsi,
• uvedení zvláštních požadavků na asfaltovou směs (pokud jsou požadovány),
• datum vypracování průkazní zkoušky,
• jméno a podpis zodpovědné osoby, tel. číslo nebo jiné spojení,
• razítko laboratoře,
• název a tloušťka konstrukční vrstvy pro kterou je směs určena
• název zhotovitele pokládky směsi- pokud je znám

Dále se doporučuje v průkazní zkoušce uvést:
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doporučující údaje o teplotě modifikovaného asfaltu a modifikované směsi při obalování 
doporučené tepioty modifikovaných směsí při rozprostírání.

7.P.3.7 Schvalování průkazní zkoušky

Průkazní zkoušku schvaluje objednatel/správce stavby na žádost zhotovitele stavby. Žádost 
musí zhotovitel podat nejméně 21 dnů před zahájením pokládky asfaltových vrstev. 
Objednatel/správce stavby tuto žádost musí posoudit do 10 dnů.

Žádost musí obsahovat:

a) identifikační list na němž bude uvedeno:
evidenční číslo průkazní zkoušky, zpracovatel,

- jméno zhotovitele, adresa, telef. číslo ä jiné spojení,
název stavby a stavebního objektu (pokud je znám), předpokládaná třída dopravního 
zatížení,
název obalovny/obaloven na které/kterých bude asfaltová směs vyráběna, 
druh vrstvy a její tloušťka,

b) průkazní zkoušku vypracovanou laboratoří s dokladem o její způsobilosti,
c) prohlášení o shodě a platné certifikáty (včetně protokolů o výsledku certifikace) jednotlivých

složek asfaltové směsi
O schválení průkazní zkoušky vydá pověřený orgán ŘSD ČR Schvalovací protokol průkazní 

zkoušky (viz přiložený vzor).
V případě, že průkazní zkouška není na základě předložené dokumentace schválena, 

pověřený orgán ŘSD ČR Schvalovací protokol průkazní zkoušky nevydá a objednatel/správce stavby 
stanoví podmínky pro doplnění, příp. přepracování průkazní zkoušky včetně dokumentace.

Schvalovací protokol průkazní zkoušky se vztahuje právě a pouze kté průkazní zkoušce, na 
kterou je vydán včetně předložené dokumentace, na základě které byl vydán.

V případě změny rozhodujících vlastností některé ze složek asfaltové směsi, nebo změny 
podmínek, rozhodujících pro vydání protokolu, pozbývá Schvalovací protokol průkazní zkoušky 
platnosti a zhotovitel musí zažádat o vydání nového Schvalovacího protokolu průkazní zkoušky.

Během platnosti schválené průkazní zkoušky je objednatel/správce stavby oprávněn provádět 
kontroly dodržování podmínek, rozhodujících pro schválení průkazní zkoušky. V pnpadě 
nevyhovujícího zjištění kontroly musí zhotovitel po odstranění vad a neshod požádat o souhlas 
k obnovení výroby, podle zmíněné průkazní zkoušky.

Po schválení průkazní zkoušky objednatelem/správcem stavby musí být pro obalovnu 
vypracován výrobní předpis, který musí být na obalovně k dispozici pro potřeby zhotovitele a pro 
případnou kontrolu.

únor 2003
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PŘÍKLAD
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, OŘJ a laboratoře, 145 05 Praha 4, Na Pankráci 56

SCHVALOVACÍ PROTOKOL PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Identifikace
Název průkazní zkoušky:

Pod číslem:

Specifikace:

Průkazní zkoušky asfaltové směsi ABH I (0-16) 
pro ložní vrstvy (pojivo Styrelf PmB 45 A)

82 - 02 - 04

TP 109 zm. 1 ; ČSN 73 6121 ; TKP - MD ; ZTKP- ŘSD

Provedení průkazní zkoušky
PZ provedl: Stavby silnic a železnic, a.s. centrální laboratoř

Počet stran PZ: 6

Přílohy: Výsledky zkoušek kameniva a asfaltu

Datum provedeni PZ: 10. října 2002

Platnost průkazní zkoušky
Platnost PZ: Při nezměněné jakosti vstupnich materiálů 3 roky

od provedení PZ

Platí pro stavbu: Opravy a novostavby na Dl

Platí pro objekt: Hlavni trasa + vedlejší objekty

Aplikace průkazní zkoušky
Výrobní centrum: Obalovna Herink

Zhotovitel pokládky směsi: Stavby silnic a železnic a.s. OZ 4

Zhotovitel stavby: Stavby silnic a železnic a.s.

Schválení průkazní zkoušky
Průkazní zkoušky ABH I byly dodány ŘSD ke schváleni 
dne: 16.10.2002

Číslo jednací schval, protokolu : 24386/2002

PZ posoudil: Branský Podpis:

PZ schválil: Ing. Hromádko Podpis:

Datum schválení PZ: 17.10.2002
Tento schvalovací protokol nenahrazuje cenové odsouhlasení

Použití směsi musí odpovídat DZS

PZ je schválena za předpokladu, že o každém použití příslušné směsi na stavbách ŘSD bude 
ORJ a ZL, závodu Praha, v předstihu informováno
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