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1

Předmět a platnost technických podmínek

Technické podmínky (dále jen TP) stanovují zásady pro provádění a kontrolu vrstev z Rmateriálu resp. recyklovatelné směsi litého asfaltu obalovaných za studená asfaltovou
emulzí a cementem při údržbě a opravách vozovek pozemních komunikací, včetně do
časných provizorních tras, (dále jen vozovky PK) se středním, lehkým a velmi lehkým
dopravním zatížením (třída dopravního zatížení IV, V a VI) a konstrukcí dopravních a ji
ných ploch (dále jen konstrukce DJP) tř. B a C, nemotoristických komunikací (dále jen
konstrukce NK) a zpevněných krajnic (dále jen konstrukce ZK). Nevztahuje se na zpra
cování recyklovatelného živičného materiálu, tj. staré živičné směsi, která místo asfaltu
obsahuje zcela nebo částečně dehet popř. jiná živičná pojivá zatěžující životní prostředí.
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Pojmy a definice

2.1

Základní pojmy
Základní a všeobecné pojmy, termíny a definice z oblasti pozemních komunikací jsou
uvedeny v ČSN 73 6100 a v dalších citovaných a souvisících normách, technických
podmínkách či jiných předpisech.

2.2

Nové pojmy a jejich označování
Pro účely těchto TP se uvádí jako nové i některé pojmy (2.2.1, 2.2.3) vzniklé drobnými
úpravami pojmů převzatých z TP 111.

2.2.1

R-materiál (RM)
•

•
•

- (viz též či. 4.1)

je stará asfaltová směs získaná frézováním hutněných asfaltových vrstev v místě je
jich dřívějšího provedení upravená následně tříděním s případným předrcením a přetříděním přepadu a homogenizací,
je stará asfaltová směs získaná vybouráním hutněných asfaltových vrstev z místa je
jich dřívějšího provedení upravená následně drcením, tříděním a homogenizací,
obsahuje kusová slepencová zrna (2.2.3) , zrna kameniva pokrytého částečně asfal
tem nebo asfaltovou maltou příp. i částice asfaltu či asfaltové malty,

Poznámka: Ze znění článku respektující ČSN 73 6121 vyplývá, že pojivém je výhradně asfalt.
Případný kvalitativní a kvantitativní obsah dehtu v pojivu lze ověřit zkušebními postu
py uvedenými v technických podmínkách „Zjišťování dehtů v konstrukcích vozovek"
připravovaných v současné době do schvalovacího řízení v rámci řešení úkolu TR
ŘSD ČR.
Problematika zpracování recyklovatelné živičné směsi obsahující mimo asfaltu i de
het je, zejména z hlediska ochrany životního prostředí, řešena v současnosti v pro
jektu TR ŘSD ČR jehož výsledky budou zapracovány do samostatných TP.

2.2.2

Recyklovatelná směs litého asfaltu (RsLA)
•

je stará směs litého asfaltu získaná frézováním vrstev litého asfaltu v místě jejich dří
vějšího provedení upravená následně tříděním s případným předrcením a přetříděním přepadu a homogenizací,
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•
•
2.2.3

je stará směs litého asfaltu získaná vybouráním vrstev litého asfaltu z místa jejich
dřívějšího provedení upravená následně drcením, tříděním a homogenizací,
obsahuje kusová slepencová zrna (2.2.3) příp. i částice asfaltové malty či asfaltu.

Kusové slepencové zrno RM, RsLA
je základní částice RM, RsLA různé velikosti, která propadne největším sítem konkrétní
frakce. Skládá se ze zrn kameniva stmelených asfaltem nebo asfaltovou maltou.

2.2.4

Kusová zrnitost
je zrnitost používaného RM.RsLA obsahující kusová slepencová zrna nebo jejich směsí s
kamenivem, které musí odpovídat ČSN 72 1511 a 72 1512.

2.2.5

RM (RsLA) obalovaný za studená, označování RMOZS
je RM nebo RsLA resp. jejich směs, popřípadě RM nebo RsLA či jejich směs s kameni
vem podle ČSN 72 1511 a 72 1512 obalované za studená různými technologickými a
pracovními postupy pojivém složeným z asfaltové emulze, cementu a vody s případnými
dalšími vhodnými příměsemi.
Složky RMOZS :
•

pomaluštěpná asfaltová emulze převážně kationaktivní s vysokou stabNitou k ce
mentu s případným obsahem vhodného druhu a množství fluxantu (změkčovadla),
jehož cílem je změkčení části starého asfaltu obsaženého v RM (RsLA), případně i ji
ných příměsí (např. prodlužujících dobu tuhnutí cementu),

•

cement, který zejména zajišťuje požadované parametry RMOZS v kratším čase a
zvyšuje rozsah jeho využitelnosti pro oblast údržby a oprav. Cement je přidáván do
RMOZS přímo, nebo lépe formou suspenze voda-cement,

•

RM. RsLA resp. ieiich směs, popřípadě RM.RsLA resp ie|ich směs s kamenivem
podle ČSN 72 1511 a 72 1512, dále základní směs (viz čl. 5.1.1),

•

voda, dodávaná při výrobě RMOZS přímo nebo spolu s cementem formou suspenze
vhodné koncentrace, případně vzájemnou kombinací.3

3

Užití RMOZS

3.1

Tyto TP jsou zaměřeny zejména na užití RMOZS při údržbě a opravách netuhých vozo
vek PK se středním, lehkým a velmi lehkým dopravním zatížením, konstrukcí DJP, NK a
ZK, s přihlédnutím k možnostem a podmínkám údržbových organizací pro jeho výrobu,
zpracování a kontrolu. RMOZS vhodný pro údržbu a opravy vozovek PK a konstrukcí
DJP, NK a ZK, je aplikovatelný i při jejich výstavbě. Předpokladem je, že TP budou pro
podmínky při výstavbě rozpracovány v technologickém předpise zhotovitele odsouhlase
ném objednatelem (dále jen TePř).
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3.2

RMOZS lze v souladu se zněním čl. 3.4 použít v podkladních, ložních a opatřený nátě
rem (nejlépe emulzním) podle ČSN 73 6129 nebo emulzní kalovou vrstvou podle ČSN 73
6130 v obrusných vrstvách a při výspravách výtluků netuhých vozovek, náhradou za
asfaltovou směs pro obalované kamenivo (OK) a asfaltový koberec otevřený (AKO)
podle ČSN 73 6121.

3.3

Podle horního mezního síta největší použité frakce složek základní směsi se RMOZS
člení na :
RMOZS 1 (horní mezní síto 16 mm)
RMOZS 2 (horní mezní síto 22 mm)
RMOZS 3 (horní mezní síto 32 mm),
Orientační obory kusové zrnitosti základních směsí RMOZS (viz čl.2.2.5, 5.1.1), uvádí
tab. 1, kterou v příloze 4 těchto TP doplňují pro rychlou orientaci grafy.

Tabulka 1

Orientační obory kusové zrnitosti
základních směsí RMOZS

Označení
síta
32
22
16
11
8
4
2
1
05
025
0125
009

Propad kusových zrn v % hmotnosti
základní směsi
RMOZS 33)
RMOZS 11) RMOZS 22)

90-100
72- 100
55- 80
37- 64
24- 50
12- 41
7- 32
3- 22
1 - 11
0- 7

90 -100
70 - 100
58 - 81
44 - 74
28 - 60
18 - 50
11-40
6 - 31
3 - 22
1 - 11
0 - 7

90
75
60
48
37
23
13
8
5
3
1
0

-100
- 100
- 85
- 76
- 68
- 55
- 45
- 36
- 28
- 20
- 11
- 7

Poznámky:
V
2)
3)

3.4

lze použit pro všechny druhy vrstev dle tab. 2,
doporučeno pro ložní a podkladní vrstvu dle tab. 2,
doporučeno pro podkladní vrstvu dle tab. 2.

Podle fyzikálně-mechanických vlastností se vrstvy RMOZS člení na dvě kvalitativní třídy
RMOZS I a RMOZS II. Jejich doporučené užití podle nejvyšší dovolené třídy dopravního
zatížení uvádí tabulka 2.
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Tabulka 2
Doporučené užití RMOZS
Dovolená třída dopravního zatížení
Kvalitativní třída
vrstvy RMOZS

RMOZS

I ”

RMOZS II 1)

Výsprava výtluků,vyrovnání,rozšiřování

Souvislá vrstva
obrusná

ložní

podkladní

podkladní
vrstva

ložní vrstva

VI 2>

IV

III

III

IV

obrusná
vrstva
V2’

-

V

IV

IV

V

-

Poznámky:
1) Pro vozovky na mostech nelze použít.
2) Vrstva RMOZS 1 kvalitativní třídy RMOZS I opatřená nátěrem (ČSN 73 6129), nebo emulzní kalovou vrstvou
(ČSN 73 6130).

3.5

Tloušťka jedné pokládané obrusné a ložní vrstvy RMOZS musí být větší než dvojnáso
bek horního mezního síta největší použité frakce kusové zrnitosti základní směsi a
tloušťka podkladní vrstvy musí být větší než jedenapůlnásobek tohoto síta s tím, že
tloušťka pokládané vrstvy nesmí klesnout pod 40 mm. Maximální tloušťka je limitována u
vrstvy RMOZS 1 tl. 100 mm, u vrstev RMOZS 2 a 3 tl. 150 mm.

3.6

Při údržbě a opravách netuhých vozovek a konstrukcí uvedených v čl. 3.1 lze RMOZS
dle čl. 3.2 použít pro práce uvedené v § 9 a příloze č. 5, resp. § 14 vyhlášky MDS č.
104/1997 Sb. Jedná se zejména o :
■ vysprávku výtluků v asfaltových1’ a štěrkových krytech2’,
■ obnovu rovnosti a zesílení vozovek a konstrukcí s asfaltovým1’ i štěrkovým krytem,
■ rozšíření vozovek a konstrukcí
■ obnovu opotřebované obrusné vrstvy u vozovek a konstrukcí s asfaltovým1’ i štěrko
vým krytem.
Poznámky:
1)

Pro tyto TP jsou pod pojmem asfaltový kryt míněny zejména hutněné asfaltové vrstvy dle
ČSN 73 6121 (s výjimkou vrstev AB a AKM) a vrstvy z asfaltové nebo jiné živičné směsi pro
vedené před její platností např. podle ČSN 73 6146, ČSN 73 6147, ČSN 73 6148 (73 6149) s
případnými nátěry dle ČSN 73 6129 (před její platností ČSN 73 6142) či emulznimi kalovými
vrstvami dle ČSN 73 6130 (před její platností ON 73 6156); též vrstvy kameniva stmeleného
hydraulickým pojivém dle ČSN 73 6124 (před její platností ČSN 73 6189),stabilizace dle ČSN
73 6125 (před její platností ON 73 6181, 83, 86), prolévané vrstvy dle ČSN 73 6127 (před její
platností např. ČSN 73 6120, ČSN 73 6145), vrstvy vsypného makadamu dle ČSN 73 6128
(před jeji platností ČSN 73 6151), jejichž povrch je opatřen nátěry či emulznimi kalovými zá
kryty dle ČSN 73 6129 (ČSN 73 6142) a ČSN 73 6130 (ON 73 6156).
2) Rozhodující je ekonomická rozvaha.
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4.

Stavební materiály

4.1

RM (RsLA)
Lze použít:
a) každý RM jehož původ je :
-

ve staré asfaltové směsi získané vyfrézováním nebo bouráním krytových, ložních i
horních podkladních asfaltových hutněných vrstev provedených podle ČSN 73 6121
(popř. podle dříve platných ČSN 73 6146, 73 6147, 73 6148, 73 6149, ON 73 6188),
v asfaltové směsi vyrobené podle ČSN 73 6121 a z různých důvodů nezpracované.

-

b) každou RsLA jejíž původ je:
-

ve staré směsi litého asfaltu silničního získané vyfrézováním nebo bouráním vrstev
litého asfaltu provedených podle ČSN 73 6122 (popř. ČSN 73 6150 nebo i dřívější)
ve směsi litého asfaltu silničního vyrobené podle ČSN 73 6122 a z různých důvodů
nezpracované.

Asfalt obsažený v RM, RsLA nemá mít bod měknutí KK nižší než 38°C a vyšší než 75°C (penetra
ce 25°C nemá přesáhnout hodnotu 210). Největší kusové zrno RM, RsLA je dáno propadem na
sítech 16,22 a 32.

4.2

Asfaltová emulze
Pomaluštěpná převážně kationaktivní asfaltová emulze s obsahem asfaltu v rozmezí 58 70 % hmot. a vysokou stabilitou vůči cementu, určená pro obalování kameniva, RM (Rs
LA) a jejich směsí různé zrnitosti za studená. Nevylučuje se ani vhodná anionaktivní as
faltová emulze. Asfaltové emulze (čl. 2.2.5) je možno použít jen na základě průkazu jejich
vhodnosti jak z hlediska technického tak i z hlediska nebezpečnosti v souladu se záko
nem č. 157/1998 Sb., nařízení vlády č. 25/1999 Sb. a vyhlášek Ministerstva průmyslu a
obchodu č. 26 a 27/1999 Sb. (viz též čl.7.2.1).

4.3

Kamenivo
Kamenivo přidávané k RM, RsLA musí vyhovovat podmínkám ČSN 73 6121 (čl. 5.1.1,
5.1.2, příp. 5.1.3) odpovídajících OK II.

4.4

Cement
Portlandský struskový, nebo vysokopecní cement odpovídající ČSN P ENV 197-1 s pev
ností v tlaku (dané N . mm'2) za 7 dní min. 16, za 28 dní min. 32,5 (například Portlandský
cement OEM ll/B - S 32,5, Vysokopecní cement OEM lll/A 32,5, Silniční cement SC 70).

4.5

Voda
Použitelnou je každá voda vhodná pro výrobu betonu.

6

5.

Stavební směs

5.1

Složení

5.1.1

Základní směs tvoří buď výhradně RM nebo RsLA (čl. 4.1) resp. jejich směs a/nebo RM
nebo RsLA resp. jejich směs s kamenivem (čl. 4.3) tak, aby součtová čára kusové zrni
tosti základní směsi ležela pokud možno uvnitř oboru vybraného dle tabulky 1 (grafů v
příloze 4 těchto TP).

5.1.2 Asfaltová emulze (čl. 4.2) v množství mezi 2 až 5% hmotnosti základní směsi. Její kon
krétní množství, ovlivněné mnoha faktory, se určí například podle přílohy 1 těchto TP.
5.1.3

Cement (čl. 4.4) v množství mezi 1 až 5% hmotnosti základní směsi s tím, že konkrétní
množství se určí například podle přílohy 1 těchto TP.

5.1.4

Voda (čl. 4.5) jejíž potřebné přidávané množství se stanoví například podle přílohy 1
těchto TP. V praxi vlhkost směsi RMOZS při výrobě nemá dle daných podmínek (zrnitost
základní směsi, povětrnostní vlivy, vhodnost a účinnost výrobních prostředků apod.)
klesnout pod 5,0 až 7,0% hmot. základní směsi.

5.1.5

Různé příměsi (změkčovadlo, příměs zpomalující tuhnutí cementu resp. zvyšující dobu
zpracovatelnosti směsi apod.), jejichž účelnost použití je nutno doložit výsledky labora
torních zkoušek, musí splňovat podmínku nezávadnosti emulze, směsi RMOZS i tech
nologických a pracovních postupů souvisejících s výrobou a zpracováním směsi RMOZS
ve vztahu k životnímu prostředí.

5.2

Návrh RMOZS
Návrh RMOZS včetně optimálního množství asfaltové emulze, cementu a vody se pro
vádí podle doporučeného postupu uvedeného v příloze 1 těchto TP, nebo jiné vhodné a
ověřené metodiky návrhu za předpokladu jejího uvedení v TePř při dodržení zásad dopo
ručeného postupu.

5.3

Technické požadavky
Fyzikálně mechanické vlastnosti RMOZS se prokazují zkouškou dle přílohy 2 těchto TP.
Prokázané hodnoty musí splňovat požadavky uvedené v tabulce 3. Požadavek na mezerovitost se prokazuje buď zkouškou ve vodě nebo v rozpouštědle.
Fyzikálně mechanické vlastnosti RMOZS
Rozměr
mm
kN
kN

3
3

Parametr
Průměr zkušebního tělesa1*
Zhutňovací práce statickým tlakem silou
Stabilita SM min
Přetvoření PM
Mezerovitost M ve vodě
Mezerovitost M v rozpouštědle

O

Tabulka 3

% obj.

RMOZS 1
150,0 ±0,1
101,6 ± 0,1
142
65
5“’
4,5^
15-40
4-9
4-10

RMOZS II
101,6 ± 0,1
150,0 ± 0,1
142
65
3
3,5
15-45
4-11
4-12

Poznámky:
1) výška zkušebních těles vždy 63,5 ±8 mm
2) V případě použití pro obnjsnou vrstvu se uvedená hodnota minimální stability zvyšuje o 0,5 kN.
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6

Stavební práce

6.1

Úprava podkladu

6.1.1

Podklad pro vrstvu ze směsi RMOZS, který musí být vždy čistý, mohou tvořit:
■

podkladní vrstvy stmelené (ČSN 73 6124), stabilizované (ČSN 73 6125), nestmelené
(ČSN 73 6126, TP 111), prolévané (ČSN 73 6127, TP 111), a vtlačované (ČSN 73
6128),

■

starý asfaltový kryt původní vozovky (viz čl. 3.6).

Pro pokládku souvislé ložné nebo obrusné vrstvy opatřené nátěrem či kalovým zákrytem
nesmi nerovnosti povrchu původní vozovky v podélném i příčném směru přesahovat
50% tloušťky prováděné vrstvy RMOZS po zhutnění v rozmezí 40-60 mm a 40% při její
tloušťce >70 mm. Větší nerovnosti se odstraní například frézováním či reprofilací nebo se
vyspraví vhodně volenou technologií. Použije-li se pro vyrovnání nerovností původní vo
zovky RMOZS musí tloušťka vrstvy z RMOZS v kterémkoliv místě styku s původní vo
zovkou splňovat ustanovení čl. 3.5 těchto TP (dosáhne se toho např. odfrézováním a za
říznutím nebo zaříznutím a vybouráním původního krytu v místě jeho svislého styku s vy
rovnávací vrstvou z RMOZS). Totéž platí i pro rozšiřování původní vozovky, provádění
bočních vyrovnávacích klínů a výspravu výtluků. Výtluky původní vozovky, jakož i trhliny,
případně spáry původní vozovky s krytem z asfaltových (živičných) směsí musí být pře
dem vyspraveny. Výtluk má být zarovnán do pravidelného či nepravidelného geometric
kého tvaru se svislými bočními plochami. Z jeho dna i bočních ploch musí být odstraněny
všechny volné i lehce se uvolňující částice. Při výspravě trhlin, případně spár se postu
puje podle TP 115 MDS/ŘSD ČR.
Povrch podkladu včetně bočních ploch výtluků a svislých styků původní vozovky s vrst
vou RMOZS se před pokládkou RMOZS navlhčí vodou. Tvoří-li podklad starý asfaltový
kryt doporučuje se před pokládkou vrstvy RMOZS provést jeho zdrsnění silničm frézou
popřípadě ho opatřit jednovrstvovým asfaltovým nebo emulzním nátěrem podle ČSN 73
6129 s co možno nejnižším množstvím zbytkového pojivá.
6.2

Podmínky pokládky

6.2.1

Směs RMOZS se pokládá na zavlhlý a nezmrzlý povrch. Minimální teplota vzduchu při
pokládce nesmí být nižší než +5°C s tím, že za posledních 24 hodin neklesla pod +3°C.
Nejvhodnějším ročním obdobím je květen až září.

6.2.2

Směs RMOZS má být od její výroby zpracována v době odpovídající povětrnostním
podmínkám a úrovni jejího ošetření, nejpozději však do 4-6ti hodin dle doby štěpení as
faltové emulze a údajů uvedených jejím výrobcem/dovozcem/distributorem.

6.3

Výroba směsi RMOZS

6.3.1 Směs RMOZS se vyrábí v zařízení (míchačce), u kterého musí být zajištěno hmotnostní
případně objemové dávkování jednotlivých komponent a jejich dokonalé zamíchání. Lze
využít i obalovny asfaltových či výrobny cementobetonových směsí s přídavným zaříze
ním. Pro občasnou výrobu menšího množství směsi RMOZS lze objemové dávkování
zajišťovat i pomocí hmotnostně kalibrovaných nádob. Doporučené pořadí dávkování slo
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žek směsi do míchačky: RM.RsLA nebo jejich směs+kamenivo, cement, voda, asfaltová
emulze.
6.3.2

Vyrobená směs RMOZS může být uložena krátkodobě na hromadu, z které se nakládá
na dopravní prostředky. Při tom je nutno zajistit, aby množství směsi RMOZS uložené
na hromadě bylo zpracováno do 4-6ti hodin od jejího vyrobení (viz čl. 6.2.2). Na hromadě
uložená směs RMOZS musí být dle potřeby chráněna proti nadměrnému vysýchání,
resp. zvyšování vlhkosti.

6.3.3

Různé frakce a druhy RM, RsLA a kameniva musí být skladovány samostatně a jejich
smíchání v poměru dle průkazních zkoušek lze provést i objemově (např. určeným po
čtem lžíce nakladače různých materiálů a frakcí) s následnou homogenizací (např. něko
likanásobným přehozením z hromady na hromadu).

6.4

Doprava směsi RMOZS

6.4.1

Při dopravě od výrobny na místo zpracování má být směs RMOZS chráněna proti nad
měrnému vysýchání či zvyšování vlhkosti.

6.5

Rozprostírání směsi RMOZS

6.5.1

Směs RMOZS se rozprostírá finišerem, grejdrem i ručně. Ložní a obrusné vrstvy celo
plošných úprav se doporučuje rozprostírat finišery, pokud možno s nivelačním zařízením.

6.5.2

Rozprostírání celoplošných úprav se doporučuje provádět za úplné uzavírky na celou
šířku vozovky. Není-li tento způsob provádění možný, pak podélný pracovní spoj mezi
jednotlivými pásy musí být bez dalšího ošetření dokončen do 2 hodin (viz čl. 6.5.4). Před
rozprostíráním RMOZS se doporučuje provést opatření zajišťující zapření vnějších okrajů
rozprostírané vrstvy.

6.5.3

Vrstvy se rozprostírají s takovým nadvýšením, aby po zhutnění bylo dosaženo jejich po
žadovaných tlouštěk. Ve vazbě na použitou technologii se nadvýšení pohybuje orientač
ně od 10% do 25% tloušťky vrstvy po zhutnění. Jeho upřesnění je předmětem TePř.

6.5.4

Podélné i příčné pracovní spoje musí být před napojováním sousední vrstvy po více jak 2
hodinách ošetřeny nátěrem asfaltovou emulzí užívanou k výrobě RMOZS, nebo jejím
roztokem s cementem a vodou. Vzájemný poměr komponent roztoku určí laboratoř. Za
minimální ošetření lze považovat navlhčení vysušených pracovních spojů vodou a/nebo
cementovou suspenzí. Způsob ošetření je předmětem TePř.

6.6

Zhutňování směsi RMOZS

6.6.1

Směs RMOZS se hutní takovými válci či vibračními deskami příp. pěchy nebo jejich se
stavami, které zajistí dosažení požadovaného zhutnění. Hutnící mechanizmy musí být
vybaveny funkčním zařízením pro zkrápění povrchů hutnících ploch. V sestavách pro
celoplošné úpravy nemá chybět pneumatikový válec.
Hutnění se zahajuje neprodleně po rozprostření směsi. Nedochází-li k vytlačování vody
na povrch hutněné vrstvy lze v hutnění bez přerušení pokračovat. V opačném případě je
nutno hutnění přerušit a pokračovat v něm až po částečném vysušení směsi. Hutnění se
ukončuje v době kdy je dosažena předepsaná míra zhutnění (hutnící prostředky neza
nechávají na povrchu hutněné vrstvy viditelné stopy). V případě, že vlhkost směsi na po-
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vrchu hutněné vrstvy klesla pod hranici optima (při hutnění válci s ocelovými běhouny se
tvoří příčné trhlinky) lze ji zvýšit mírným pokropením. Doporučuje se provedení a vyhod
nocení zhutňovacího pokusu. Cílem je využít pro hutnění dobu, po kterou je obsah vody
ve směsi blízko její optimální vlhkosti.
6.6.2

Při zhutňování musí být k dispozici voda pro :
■ kropení povrchu zhutňované vrstvy z RMOZS za účelem doplňování vlhkosti směsi,
■ doplňování vody hutnících mechanizmů.

6.6.3

Hutněním vytlačená směs RMOZS přes okraj výtluku, či okraj svislého styku s původní
vozovkou se odstraní.

6.7

Ošetření a ochrana povrchu

6.7.1

Má-li vrstva z RMOZS sloužit jako vrstva obrusná a to i ve výtluku, musí být opatřena
vhodným, nejlépe emulzním nátěrem podle ČSN 73 6129 nebo emulzní kalovou vrstvou
podle ČSN 73 6130. Svislý styk vrstvy RMOZS s původní vozovkou musí být povrchově
překryt nátěrem či emulzní kalovou vrstvou.

6.7.2

Je-li kterákoliv vrstva z RMOZS, nesloužící a tudíž neošetrená jako vrstva obrusná, vy
stavena po provedení provozu, byť pouze technologickému, opatří se za účelem ochrany
před nadměrným vysýcháním a účinky dopravy jednovrstvovým nátěrem z asfaltové
emulze v množství 0,7 až 1,0 kg.m'2 zbytkového asfaltu s posypem DDK frakce 2-4 resp.
HDK 4-8 podle ČSN 73 6129. Pokud se vrstva překryje další vrstvou v krátkém, tech
nologicky dostatečně vhodném časovém odstupu, postřik se nemusí provádět. Je-li touto
další vrstvou hutněná asfaltová vrstva podle ČSN 73 6121, doporučuje se provést spojo
vací postřik podle ČSN 73 6129.

7

Zkoušení a kontrola

7.1

Druhy zkoušek

7.1.1

Požadované vlastnosti stavebních materiálů, směsi RMOZS a hotové úpravy se ověřují
zkouškami průkazními, kontrolními výrobními (dále kontrolními) a přejímacími dle tab. 4.

Tabulka 4
Předmět zkoušení
Stavební materiály
Směs RMOZS
Hotová vrstva

Druhy zkoušek
Druhy zkoušek
Kontrolní
viz 7.3
viz 7.3
-

Průkazní
viz 7.2
viz 7.2
-

Přejímací
viz 7.4

7.1.2 V dokumentaci o přejímacích zkouškách jsou zahrnuty veškeré provedené průkazní a
kontrolní zkoušky použitých stavebních materiálů.
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7.1.3 Zkoušky musí provádět laboratoř splňující podmínky stanovené RSJ-PK (MP RSJ-PK,
oblast 2.2.1 - zkušebnictví) odsouhlasená objednatelem.

7.2

Průkazní zkoušky

7.2.1

Za výsledek průkazních zkoušek standardních stavebních materiálů (kamenivo, asfaltová
emulze, cement....) se považuje prohlášení o shodě včetně certifikátů a protokolů s vý
sledky zkoušek a jejich posouzení (zákon č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č 71/2000 Sb.,
nařízení vlády č. 178/1997Sb. ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb., příp. MP RSJ-PK
oblast 2.3.2 ostatní výrobky). U asfaltové emulze je součástí průkazních zkoušek zjištění
její mísitelnosti s cementem (příl.3 těchto TP) a průkaz vlastností a klasifikace v souladu
se zákonem č. 157/1998 Sb., nařízením vlády č. 25/1999 Sb. a vyhláškami Ministerstva
průmyslu a obchodu č. 26 a 27/1999 Sb. (viz též čl. 4.2).

7.2.2

U nestandardních materiálů a výrobků (RM, RsLA, směs RMOZS...) je nutno v rámci
průkazních zkoušek dokladovat shodu všech parametrů požadovaných těmito TP. Na
RM, RsLA a směs RMOZS bude vydáno prohlášení shody včetně výsledků průkazních
zkoušek vzorků a jejich posouzení s dalšími náležitostmi dle MP RSJ-PK oblast 2.3.2
ostatní výrobky.
Požadované parametry :
a)

RM, RsLA

b)
c)

základní směs
směs RMOZS

kusová zrnitost (čl. 2.2.4, 4.1)
obsah asfaltu a jeho bod měknutí KK nebo penetrace (čl. 4.1)
zrnitost kameniva po extrakci
zrnitost (čl. 5.1.1)
fyzikálně mechanické vlastnosti (čl.5.3)

7.3

Kontrolní zkoušky

7.3.1

Kontrolní zkoušky použitých stavebních materiálů ověřují shodu vlastností a požadavků
průkazních zkoušek. Ověřované vlastnosti a požadavky uvádí tabulka 5.

7.3.2

Rozsah kontrolních zkoušek směsi RMOZS, jejichž výsledky musí odpovídat požadav
kům průkazních zkoušek s následujícími odchylkami:

-

vlhkost ©3 -1,5% až +2,0%
obsah asfaltu ±0,8%
mezerovitost M ±2%; M-1% až+3% obj. uvádí tabulka 6.
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Tabulka 5

Kontrolní zkoušky stavebních materiálů

Zkouška

Materiál

kusová zrnitost
zrnitost kameniva v RM
RM (RsLA)
(RsLA) po extrakci pojivá
Samostatně dle druhu a frakce
asfalt v jeho obsah
kusové zrnitosti
bod měknutí KK
RM
(RsLA) nebo penetrace
obsah
pojivá,
popřípadě
další vlastnosti dohodnuté v
Emulze
TePř4’
zrnitost
výsledná zrnitost 'l Z)

Kamenivo
Základní směs

vlhkost (Oi

Předpis

Četnost

ČSN 72 1183

1000 t

ČSN 73 6160

1000 t

ČSN 73 6160
ČSN 65 7060
ČSN 65 7062

1000 t

TP 102

dle TP 102

ČSN 72 1183
CSN 72 1183
ČSN 72 1174

300 až 1000 t3)

Poznámky:
1) neprovádí se je-li základní směs složena pouze z RM (RsLA) jedné frakce se zjištěnou kusovou
zrnitostí
2) lze určit i početně při dodržení stanovených podílů RM (RsLA) různých frakcí zjištěné kusové zrni
tosti a kameniva různých frakcí zjištěné zrnitosti
3) není-li v TePř dohodnut rozsah v uvedeném rozmezí platí jeho nižší hranice
4) není-li v TePř dohodnuto zjišťování dalších vlastností zjišťuje se pouze obsah pojivá

Tabulka 6
Kontrolní zkoušky RMOZS

Zkouška

Předpis

Vlhkost (ů3(tyto TP,příl.1, čl. 1.8, 1.9, 1.10)

ČSN 72 1174

Obsah asfaltu
Zrnitost kameniva po extrakci pojivá
Stabilita SM (šestnáctý den od výroby zkušeb
ních těles)
Mezerovitost ve vodě M nebo v rozpouštědle M
(šestnáctý den od výroby zkušebních těles)1)

ČSN 73 6160

Četnost

nejméně 1x za směnu

300 t
tyto TP, příl.2

Poznámka

Výroba zkušebního těle
sa do 6ti hodin po ode
brání vzorku RMOZS2>

Poznámky:
1) ve vzorci pro výpočet mezerovitosti se p vz nahrazuje p ws (viz příloha 2 těchto TP)
2) předpokladem je odběr vzorku do uzavřeného neprodyšného obalu (igelitového pytle)
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7.4

Zkoušení hotové vrstvy - přejímací zkoušky

7.4.1

Přejímací zkoušky sestávají ze zkoušek prováděných na vzorcích z hotové úpravy (vý
seky, vývrty) a z měření prováděných na hotové vrstvě.

7.4.2

V rámci přejímacích zkoušek se zjišťují parametry uvedené v tabulce 7.

Tabulka 7

Přejímací zkoušky hotové vrstvy

Tloušťka vrstvy h

min

h

prúmérná

h

minimální

(mm)1)

Nerovnost povrchu max. mm 3)

Četnost

Požadavek
0,90 h*’

Parametr

0,85h (1,0 hmin.) nivelace, 3 body po 40 m
8)

obrusná vrstva
ložní vrstva
podkladní vrstva

Odchylka od příčného sklonu max. (%)b)

54)
10
20
±0,5

na souvislé vrstvě6’
Orientační míra zhutnění min. (%)
(viz čl. 7.4.3)

957)
výtluky, místní vyrov
nání či rozšiřování

podélná průběžně,
příčná po 40 m
nivelace po 40 m
z každé plochy provedené
samostatně (odděleně) ve
směně, min. z každých i
započatých 1500 rrr
min. z jednoho výtluku vy
spravených resp. jedné z
ploch provedených za smě
nu

Poznámky:
1) Tlouštka vrstvy se měň nivelaci
2) Neplatí pro vysprávku výtluků a pro vrstvy vyrovnávajíc! nerovnosti staré vozovky
3) Měří se podle ČSN 73 6175 v podélném směru latí o délce 4 m, v příčném směru latí o délce 2 m
4) Platí pouze pro souvislé vrstvy prováděné finišerem. Pro vrstvy prováděné grejdrem nebo ručně, vysprávku
výtluků a vrstvy vyrovnávající starou vozovku se požadavek na obrusnou vrstvu pro malé dopravní zatížení
upravuje z 5 na 10 mm
5) Nezjišťuje se u vysprávek výtluků kde okraje vysprávky musí navazovat na povrch okolní vozovky
6) Nedestruktivní měření možné pouze na nezakrytých vrstvách. Pň neověřených kalibračních vztazích se
provede 1 vývrt na každých 6 000 m2 vrstvy a 6 nedestruktivních měření, další dva vývrty se umístí v těsné
7)
8)

blízkosti prvního vývrtu.
U jednotlivých měření přípustná hodnota 94%
Hodnota v závorce se týká dodržení minimální tloušťky vrstvy RMOZS 40 mm dle čl. 3.5

7.4.3 Pro přejímací zkoušky se způsob zjištění orientační míry zhutnění provedené vrstvy z
RMOZS dohodne mezi zhotovitelem a objednatelem například aplikací některé z přímých
nebo nepřímých metod podle ČSN 72 1006. Zhotovitel vrstvy RMOZS nabídne jemu do
stupnou vhodnou metodu objednateli ve svém TePř současně s uvedením postupu její
ho provádění a vyhodnocování. Odsouhlasením TePř objednatelem vzniká mezi jiným i
dohoda o provádění kontroly míry zhutnění v nich uvedenou metodou. Vývrty (výseky)
určené pro zjištění orientační míry zhutnění lze odebírat nejdříve 16 dnů od provedení
vrstvy RMOZS.

8

Výpočtové charakteristiky pro navrhování netuhých vozovek

8.1

Při návrhu vozovky lze pro vrstvy z RMOZS I použít charakteristické hodnoty vlastností
konstrukčních vrstev OK II uvedené v tabulce 7b TP 77. Pro vrstvy z RMOZS II se mo-
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duly pružnosti OK II vynásobí koeficientem 0,9. Je možno postupovat i výběrem vhodné
katalogové vozovky s vrstvami OK II podle TP 78 a nahradit je vrstvami RMOZS.
8.2

Při navrhování oprav netuhých vozovek je možno využít:
-

TP 87 za předpokladu, že metoda výpočtu tloušťky zesílení umožňuje zahrnout ma
teriálové charakteristiky zesilovací vrstvy z RMOZS dle čl. 8.1 těchto TP, tj. přímým
zadáním modulů pružnosti do výpočtu nebo převodem vypočtené ekvivalentní tloušť
ky zesílení z definované vrstvy (např.AB II) na tloušťku zesilovací vrstvy z RMOZS.
Při volbě návrhové úrovně porušení se pro silnice nedoporučuje používat D3.

-

Návrh zesílení podle katalogových konstrukcí zesilovacích vrstev obsahujících
RMOZS. Předpokladem tohoto návrhu je znalost deformačních charakteristik - průhybů stávající vozovky měřených rázovým zatěžovacím zařízením a z nich odvoze
ných charakteristik únosnosti , a počtu těžkých nákladních vozidel TNV. Postupuje
se výběrem vhodné sestavy zesilovacích vrstev.
Poznámka :
Katalogové konstmkce zesilovacích vrstev budou předloženy po ověření programem DG_LAYMED (au
tor Ing. B.Novotný,DrSc.). Předpokládá se, že tento program bude na základě doporučení ŘSD ČR uve
den v průběhu roku 2000 rozhodnutím MDS OPK do užívání pro výpočet zesílení u rázových zatěžovacích zařízení, kterým bude uděleno oprávněni OPK MDS k měření vozovek na pozemních komunikacích
v České republice.
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Bezpečnost práce

Pracovníci jsou povinni dodržovat při práci všeobecná pravidla bezpečné práce, hygieny
při práci a používat předepsané ochranné pomůcky. Při práci za provozu a to i částečné
ho musí používat výstražné pracovní oděvy nebo vesty, či jiné k tomuto účelu určené
pomůcky. Všechna používaná nákladní vozidla a stavební mechanizmy musí mít při práci
za provozu v činnosti předepsané výstražné majáčky. Každý úsek pozemní komunikace,
na kterém se pracuje musí být řádně označen příkazovými a informačními dopravními
značkami. Všichni pracovníci musí být prokazatelně seznámeni se všeobecnými pravidly
bezpečné práce a hygieně při práci a s bezpečnostními předpisy pro práci na pozemních
komunikacích za současnosti, byť i omezeného, veřejného nebo místního provozu.
Obsluhy stavebních mechanizmů, silničních strojů a zařízení musí být prokazatelně se
známeny s jejich činností, obsluhou i údržbou a musí mít příslušné oprávnění k jejich ob
sluze tam, kde je to předepsáno. Bezpodmínečně musí být dodržovány návody k jejich
obsluze a bezpečnostní pokyny.
Při manipulaci s asfalty a asfaltovými výrobky musí být dodržována ustanovení vyhlášky
ČÚBP č. 324/90 Sb.
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Dodatek

10.1

Citované a souvisící normy a předpisy
ČSN 65 7060 Ropné asfalty. Stanovení bodu měknutí kroužkem a kuličkou
ČSN 65 7062 Asfalty ropné. Stanovení penetrace
ČSN 65 7201 Asfalty cestné ropné
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ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN

72
72
72
72
72
72

1006
1012
1015
1174
1183
1185

ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN

72
72
73
73
73

1511
1512
6100
6114
6120

Kontrola zhutnění zemin a sypanin
Laboratorní stanovení vlhkosti zemin
Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin
Stanovení vlhkosti a nasákavosti kameniva
Stanovení zrnitosti kameniva
Zkoušení kameniva pro stavební účely. Všeobecné požadavky na odběr a
přípravu vzorků
Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení
Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky
Názvosloví silničních komunikací
Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
Štěrkové vozovky, schválená 29.9.1955 (nahrazena v celém rozsahu ČSN 73
6127/1994)

ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ON

Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy
Stavba vozovek. Lité asfalty
Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickým pojivém
Stavba vozovek. Stabilizované podklady
Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy
Stavba vozovek. Prolévané vrstvy
Stavba vozovek. Vtlačované vrstvy
Stavba vozovek. Postřiky a nátěry
Stavba vozovek. Emulzní kalové vrstvy
Provádění vibrocemových vozovek, schválená 15.2.19974 s účinností
od 1.11.1976 (problematika zahrnuta v ČSN 73 6127/1994)
ČSN 73 6141 Postřiky vozovek, schválená 23.4.1980 s účinností od 1.5.1981 (nahrazena
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73

6121
6122
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6135

i/ celém rozsahu ČSN 73 6129/1994)

ČSN 73 6142 Nátěry vozovek, schválená 4. 4. 1973 (nahrazena v celém rozsahu ČSN 73
6129/1994)

ČSN 73 6145 Penetrační makadam pro podklady vozovek z 12.1.1954, revidována s
účinností od 1.4.1968 (nahrazena v celém rozsahu ČSN 73 6127/1994)
ČSN 73 6146 Koberec otevřené zrnitosti pro kryty vozovek, schválená 15.11.1967 (na
hrazena v celém rozsahu ČSN 73 6121/1994)

ČSN 73 6147 Koberec zavřené zrnitosti pro kryty vozovek, schválená 15.11.1967 (nahra
zena s účinností od 1.1.1986 ČSN 73 6149)

ČSN 73 6148 Asfaltový beton pro kryty vozovek, schválená 15.11.1967 (nahrazena s
účinností od 1.1.1986 ČSN 73 6149)

ČSN 73 6149 Asfaltový betón na kryty vozoviek, schválená 16.9.1983 s účinností od
1.1.1986 (nahrazena v celém rozsahu ČSN 73 6121/1994)
ČSN 73 6150 Litý asfalt pro vozovky a zpevnění, schválená 27.3.1974 s účinností od
1.6.1975 (nahrazena v celém rozsahu ČSN 73 6122/1994)
ČSN 73 6151 Vsypný makadam pro podklady vozovek, schválená 15.11.1967 s účin
ností od 1.4.1968 (nahrazena v celém rozsahu ČSN 73 6128/1994)
ON 73 6156 Kalové zákryty typu slurry-seal, schválená 23.4.1980 s účinností od
1.5.1981 (nahrazena v celém rozsahu ČSN 73 6130/1994)
ČSN 73 6160 Zkoušení silničních živičných směsí
ČSN 73 6175 Měření nerovnosti povrchů vozovek
ON 73 6181 Stabilizace zemin (nahrazena zcela ČSN 73 6125/1994)
ON 73 6183 Zlepšení soudržných zemin vápnem (nahrazena částečně ČSN 736125/1994)
ON 73 6186 Spevňovanie zemín cementom (nahrazena zcela ČSN 73 6125/1994)
ON 73 6188 Cestný podklad z obalovaného kameniva, schválená 1.2.1982 s účinností
od 1.6.1983 (nahrazena ČSN 73 6121/1994)
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ČSN 73 6189 Podklady vozoviek z kameniva spevneného cementom. Účinnost od 13.
6.1989 (nahrazena v plném rozsahu ČSN 73 6124/1994)
TKP 7
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola
7, Praha, duben 1999.
TP 77
Navrhování vozovek pozemních komunikací
TP 78
Katalog vozovek PK
TP 87
Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek
TP 102
Asfaltové emulze
TP 105
Nakládání s odpady vznikajícími při technologiích používajících asfaltové
emulze bez obsahu dehtu
TP 111
Přímé zpracování recyklovatelného asfaltového materiálu do vozovek
TP 115
Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem
- Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
- Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
- Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých dalších zákonů
- Nařízení vlády č. 25/1999Sb., kterým se stanoví postup při hodnocení nebezpečnosti
chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a
vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 26/1999 Sb., o způsobu provedení a
označování obalů nebezpečných chemických látek a přípravků
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 27/1999 Sb., o formě a obsahu bez
pečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku
- Metodický pokyn Ekologie při údržbě a opravách komunikací, schválen MDS-ORK čj.
23509/99-120 ze dne 28.5.1999 s účinností od 1. července 1999
Evidence vozovek silnic s dehtovými pojivý - IMOS Brno, a.s, závěrečná zpráva
09/99
- Metodický pokyn Evidence vozovek silnic s dehtovými pojivý, schválen MDS-ORK čj.
30011/99-120 ze dne 20.12.1999 s účinností od 1.1.2000
- Metodický pokyn k RSJ-PK v oblasti 2.2.1 - zkušebnictví, č.j.: 19160/95-230, změna
č.j. 29 693/98-120 ( Věstník dopravy č. 25/98)
- Metodický pokyn k RSJ-PK v oblasti 2.3.2 - ostatní výrobky, č.j. 23 621/98-120
- Úkol TR ŘSD ČR „Zjišťování dehtových pojiv v konstrukčních vrstvách vozovek PK”,
(SoD č. 917301/DSV), realizační výstup: technické podmínky, zhotovitel IMOS Brno,
a.s., divize silniční vývoj, čas plnění 30.9.2000
- Projekt TR ŘSD ČR „Údržba a opravy vozovek silnic s dehtovými pojivý“, (SoD č.
9056/DSV), realizační výstup: technické podmínky, zhotovitel IMOS Brno, a.s., divize
silniční vývoj, čas plnění 30.6.2000
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Závěrečné ustanovení

Vzhledem k povaze těchto TP (předběžné) mohou jejich uživatelé zaslat nejpozději do
29. prosince 2000 připomínky, návrhy doplňků a změn a sdělit získané zkušenosti a po
znatky z realizace zpracovateli na adresu : IMOS Brno, a.s., divize silniční vývoj, Olo
moucká 174, 627 00 Brno; tel:05/48129342, e-mail:meluzinp@imos.as, fax:05/48129392.
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TP 134

Príloha 1

Návrh směsi RMOZS (doporučená metodika)

Postup
1.1

Navrhování směsi RMOZS lze provádět níže uvedeným postupem, pro jehož jednotlivé
fáze je platný dále uvedený sled, s tím, že při odběru a přípravě vzorků RM a RsLA a
kameniva se postupuje podle čl. 1.3 přílohy 2.

1.2

Ověření vlastností RM.RsLA se provádí zjištěním:
■ jejich kusové zrnitosti,
■ zda RM neobsahuje dehet nebo jiné pojivo zatěžující životní prostředí1),
■ obsahu asfaltu a určením jeho bodu měknutí KK dle ČSN 65 7060, případně pene
trace dle ČSN 65 7062,
■ zrnitosti kameniva v RM.RsLA po extrakci
Poznámka:1> při zjištění obsahu dehtu v RM (metody zjišťování viz čl.
RM vyřazuje z použití dle těchto TP.

2.2.1

těchto TP) se tento

1.3

Porovnání zjištěné kusové zrnitosti RM, RsLA s obory kusové zrnitosti základní směsi
uvedenými pro jednotlivé druhy směsí RMOZS v tabulce 1, resp. v grafech (příloha 4).

1.4

Případná úprava kusové zrnitosti RM, RsLA na výslednou kusovou zrnitost základní
směsi odpovídající oboru požadovaného druhu směsi RMOZS, přidáním vhodných
frakcí
■ přírodního těženého nebo těženého předrceného kameniva, nebo
■ drceného přírodního či umělého kameniva,
které musí kvalitativně splňovat parametry uvedené v ČSN 73 6121, tabulka 4, pro OK
II, nebo
■ RM, RsLA, které splňují parametry dané těmito TP.
Výsledná kusová zrnitost základní směsi se porovná shodně dle čl. 1.3.

1.5

Stanovení zhutnitelnosti základní směsi Proctorovou modifikovanou zkouškou podle
ČSN 72 1015 ( metoda D, resp. H ), s výjimkou postupu při vysoušení připravovaného
vzorku, které probíhá při laboratorní teplotě.
Provedením zkoušky se zjistí maximální objemová hmotnost pmax při optimální vlhkosti
coopt, která je rozhodujícím vstupem pro výpočet nejmenšího množství přidávané vody
cú2 podle rovnice :
co2 = (©opt ■ a) - cot - ©e - 0,5 A + 0,05 C , kde je
cú2

množství přidávané vody (% hmot.)
coopt
uvedená optimální vlhkost (% hmot.)
a
konstanta; její obvyklá hodnota a = 2;
hodnotách ©opt 5-6% a = 1, při 8-9,5% a =
cot
vstupní vlhkost základní směsi
coE
podíl vody v asfaltové emulzi přidávané
základní směsi (% hmot.)
0,5 A polovina podílu asfaltu v emulzi přidané
základní směsi (% hmot.)
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při
3
do
do

0,05 C podíl vody připadající na násobek 0,05
množství cementu přidaného do základní
směsi (% hmot.)
Pro základní směsi u nichž nelze zhutnitelnost Proctorovou zkouškou stanovit lze pou
žít ©opt zjištěné na základní směsi upravené na obor zrnitosti se 100% propadem zrn na
sítě s menší velikosti ok odpovídající jemnozrnnějšímu druhu vrstvy dle tabulky 1 těchto
TP. Takto zjištěné ©0pt se upraví koeficientem 0,9.
1.6

Navrhne se směs RMOZS požadovaného druhu (zrnitost základní směsi -viz čl. 1.3 a
1.4) vždy ve dvou variantách při různém obsahu RM v základní směsi.
■

Pro základní směs s obsahem RM > 90%.
varianta a)
dávkování1*: cement 2,0%, asfaltová emulze2* 2,0%
varianta b)
dávkování1*: cement 2,5%, asfaltová emulze2* 2,0%

■

Pro základní směs s obsahem RM od 70 do 90 %
varianta c)
dávkování1*: cement 3,0%, asfaltová emulze2* 2,5%
varianta d)
dávkování1*: cement 3,5%, asfaltová emulze2* 3,0%

Poznámky: 1> v hmot. % základní směsi
2> obsah asfaltu v asfaltové emulzi 60%. Případný rozdíl obsahu asfaltu v emulzi
se vyrovná úpravou dávkování emulze

1.7

Určí se vstupní vlhkost základní směsi ©t a ověří se podíl asfaltu a vodní fáze v asfal
tové emulzi.

1.8

Pro každou z variant (viz čl. 1.6) se podle rovnice uvedené v čl. 1.5 vypočte množství
přidávané vody ©2.

1.9

Pro každou z variant se vyrobí směs RMOZS v množství pro zhotovení 3 ks zkušebních
těles tak, že k základní směsi se přidá nejdříve cement, který se s ní intenzivně promí
chává po dobu 90 vteřin. V další fázi se přidá bez zbytečných průtahů vypočtené množ
ství vody s kterou se základní směs s cementem opět intenzivně promíchává po dobu
90 vteřin. K takto připravené záměsi se dodá asfaltová emulze a příprava směsi
RMOZS se ukončí intenzivním promícháváním po dobu 120 vteřin.

1.10

Odborný a zkušený pracovník posoudí vizuálně kompatibilitu směsi RMOZS připravené
dle čl. 1.9 a zjištěním soudržnosti hnětením v ruce odhadne její zpracovatelnost. V pří
padě nepříznivého výsledku lze buď:
■ přidat menší, přesně odměřené množství vody, s kterou se směs RMOZS znovu
intenzivně promíchává po dobu 120 vteřin, nebo
■ snížit vlhkost sušením při laboratorní teplotě s občasným promícháním.
Na takto upravené směsi RMOZS se znovu posoudí její kompatibilita a odhadne její
zpracovatelnost. Uvedené úkony lze provádět opakovaně až do získání přijatelného vý
sledku. Z něho se pak upraví množství přidávané vody vypočítané dle čl. 1.8.
Vlhkost směsi RMOZS ©3je dána vztahem : ©3 = ©t + ©2 + k + ©e+ 0,05C
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Poznámka:

1.11

co,, co2, coe

0.05C viz čl. 1.6; k je korelace o množství vody přidané dle tohoto či.

Ze směsí RMOZS jednotlivých variant připravených dle čl. 1.9 a 1.10 se zhotoví 3 ks
zkušebních těles postupem uvedeným v čl. 1.4 přílohy 2 těchto TP. Zkušební tělesa se
po zhotovení uloží po dobu 7 dnů při laboratorní teplotě a relativní vlhkosti vzduchu 50
až 60% na podložku (rošt) tak, aby se mohla volně vysoušet.
Devátý den od data výroby se tělesa očistí, změří se jejich výška s přesností 0,1 mm a
zváží. V souladu s přílohou 2 těchto TP se u jednotlivých vzorků vypočítá „suchá“ ob
jemová hmotnost zhutněné směsi pvzs ( pv2S). U každé z variant se stanoví fyzikálně
mechanické vlastnosti, tj. stabilita SM, přetvoření PM a mezerovitost M nebo M. Za
vyhovující směs RMOZS lze pro zkoušení dle přílohy 2 těchto TP považovat tu, jejíž
stabilita SM splňuje požadavky uvedené v tabulce 3 těchto TP nejméně na 80%. Meze
rovitost M nebo M musí splňovat požadavek uvedený v tabulce 3.

1.12

Nedosáhne-li se hodnota stability SM, přetvoření PM a mezerovitosti M nebo M dle čl.
1.11 zkoušky se opakují a navrhnou se nové varianty směsi RMOZS se zvýšeným
množstvím cementu a asfaltové emulze úměrně ke zjištěným fyzikálně mechanickým
vlastnostem předchozích zkoušek. Množství cementu a asfaltové emulze nesmí pře
kročit jejich horní meze uvedené v čl. 5.1.2 a 5.1.3_těchto TP. V případě negativního
výsledku, jakož i vždy při nezajištění mezerovitosti M nebo M je nutno upravit zrnitost
základní směsi a zkoušky opět opakovat podle čl. 1.11, resp. 1.12.

1.13

Po docílení kladného výsledku se dále postupuje podle přílohy 2 těchto TP.
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TP 134 Príloha 2

ZKUŠEBNÍ POSTUP

1

Účel a podstata zkoušky

1.1

Podstatou zkušebního postupu je prof. W.GIetem modifikovaná Marshallova zkouška
připouštějící navíc zkušební tělesa 0 150,0 ± 0,1 mm. Jejím účelem je stanovit fyzikálně
mechanické vlastnosti RMOZS v parametrech obecně užívaných pro hodnocení asfalto
vých směsí podle ČSN 73 6121.
Dále uvedený zkušební postup je zpracován pro zkušební tělesa průměru 101,60 ± 0,1
mm; v případě zkoušení na tělesech průměru 150,00 ±0,1 mm je nutno respektovat zá
věrečné ustanovení (čl. 2) této přílohy.

1.2

Zkušební zařízení a pomůcky
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
1.3

Lis schopný vyvinout sílu min. 100 kN s přesností měření síly min. 200 N
Lis laboratorní pro vytláčení těles z formy
Zkušební lis s konstantní rychlostí posuvu čelistí 50 ± 3 mm.min'1 , s tlačnou silou
min. 20 kN
Laboratorní míchačka asfaltových směsí
Silnostěnné válcové formy na výrobu zkušebních těles lisováním z oceli odolávající
korozi včetně kovového jádra a kovové podložky (vnitřní průměr válce 101,60 mm viz ČSN 73 6160 kap. VII ). Doporučený počet forem je 8 ks. Minimální počet forem
jsou 4 ks.
Váhy do 16 kg s přesností 0,1 g
Laboratorní sušárna s možností regulace v rozsahu + 100 až + 120 °C s přesností ±
5° C
Temperační vodní lázeň
Tlačné čelisti o vnitřním průměru 101,60 ± 0,1 mm a šířce 76,0 ± 0,1 mm
Elektrický dynamometr, elektrický snímač dráhy a dvoukanálový zapisovač
Teploměr o rozsahu 0 až 50 °C s přesností ± 0,5 °C
Teploměr o rozsahu 0 až 100 °C s přesností ± 0,2 °C
Stopky
Laboratorní pomůcky ( stěrky, lopatky, kovové plechy, kovová tyčinka, násypka, ko
vová forma na vytláčení, filtrační papír a dřevěné podkladní hranolky nebo podložky
pod plášť formy)
Posuvné měřítko s přesností měření ± 0,5 mm

Odběr a příprava vzorků
Odběr vzorků a kameniva se řídí ČSN 72 1185. K provedení komplexního rozboru RM,
RsLA je zapotřebí 45-50 kg podle velikosti max. zrna. RM, RsLA se před prováděním
zkoušek (kusová zrnitost, Proctor modifik.) vysušuje při laboratorní teplotě. Vzorky RM,
RsLA a kameniva musí být dodány v neprodyšně uzavřeném, nejlépe igelitovém obalu,
aby mohla být ihned po dodání stanovena vlhkost co0. Kusová zrnitost RM, RsLA se sta
noví po důkladné homogenizaci a vytřídění požadovaného množství zkoušky kvartací.
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Úprava kusové zrnitosti RM, RsLA se provádí přidáním dalších složek základní směsi
vhodné zrnitosti v souladu s čl. 1.4 přílohy 1 těchto TP (dále příloha 1).
v.
Množství cementu a asfaltové emulze je dáno výsledkem návrhu směsi podle přílohy 1.
Množství přidávané vody je dáno výpočtem podle rovnice uvedené v článku 1.5 a jeho
případnou úpravou dle čí. 1.10 přílohy 1.
1.4

Výroba zkušebních těles
Výroba a příprava směsi RMOZS probíhá při laboratorní teplotě. Pro jednu zkušební sérii
se vyrábí 8 zkušebních těles. Dle počtu forem které jsou k dispozici se připraví záměs
na všech 8 zkušebních těles nebo jen pro 4 zkušební tělesa a po jejich zhotovení a odformování pro zbývající 4 zkušební tělesa.
,
.
.
Pro 4 zkušební tělesa je zapotřebí cca 5 500 g záměsi. Nejprve se odváží základní směs
navržená dle přílohy 1 a přidá se k ní odvážené množství cementu stanovené taktéž dle
přílohy 1. Obě složky se intenzivně mísí po dobu 90 vteřin. Po přidání vypočteného resp.
korigovaného množství vody a stanoveného množství asfaltové emulze dle přílohy 1
těchto TP se postupuje dále v souladu s čl. 1.9 přílohy 1 těchto TP.
Po ukončeném míchání se směs RMOZS uloží na plech, přikryje polyetylénovou folii,
aby nedošlo k úbytku vlhkosti. Délka uložení je cca 0,5 h.
_
o v
Zkušební válce mají rozměry Marshallova tělesa podle ČSN 73 6160, čl. 172 (průměr
101,60 ±0,1 mm, výška 63,50 ± 8 mm). K výrobě 1 ks zkušebního válce je zapotřebí cca
1 100 až 1 250 g směsi o maximální velikosti zrna 22 mm.
Směs je hutněna statickým tlakem lisu silou 65 kN ve válcových formách. Nárůst zatížení
musí být postupný tak, že v průběhu 3 minut je dosaženo síly 65 kN a následně se zku
šební těleso zatěžuje touto silou po dobu 5 minut, aby se umožnil odtok přebytečné vody
ze směsi.
Forma se sestaví tak, že na její spodní straně je osazen hutnící kus. Na dno formy před
naplněním směsí jsou vložena kolečka filtračního papíru (2 až 3 ks). Směs se vsype do
formy pomocí násypky, kovovou tyčinkou propíchá 15x po obvodu a 10x uprostřed, srov
ná se povrch, na který se položí 1 kolečko filtračního papíru. Pak se osadí hutnící jádro a
lisuje se zkušební válec. Podložením pláště formy (např. dvěma dřevěnými hranolky) se
docílí oboustranného rovnoměrného zhutnění. Zkušební tělesa se vytlačí z formy po 24
hodinách od jejich výroby a odstraní se filtrační papír.

1.5

Ošetřování zkušebních těles a jejich zkoušení
Zkušební tělesa se po odformování uloží při laboratorní teplotě a relativní vlhkosti vzdu
chu 50 až 60 % na podložku (rošt) upravenou tak, aby se mohly volně vysoušet po dobu
7 dnů za přístupu vzduchu ze všech stran, chráněny před průvanem, slunečním svitem a
přímým sáláním tepla z topidel zkušebního tělesa.
Devátého dne od data výroby se zkušební tělesa očistí, změří se jejich výška s přesností
0,1 mm a zváží. Vážení pod vodou se provádí po ustálení hydrostatické váhy (max. 1
minutu pod vodou). Vypočítá se „ mokrá objemová hmotnost pvzm" jednotlivých těles. Vy
berou se zkušební tělesa přibližně stejné „ mokré objemové hmotnosti" , rozdělí do dvou
sad po 4 ks a označí.
Jedna sada zkušebních těles (4 ks) se uloží při laboratorní teplotě na rošt na dalších 7
dnů.
Další sada zkušebních těles (4 ks) umístěných na roštu se uloží na 7 dnů do nádoby s
vodou o teplotě 20 ± 5 °C. Šestnáctý den od data výroby se zkušební tělesa této sady
vyjmou z vody, lehce osuší a zváží. Z rozdílu váhy před uložením do vodní lázně a váhy
zjištěné po jejich vyjmutí lze orientačně usuzovat na nasákavost zhutněné směsi.
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Sada zkušebních válců uložených 15 dnů při laboratorní teplotě se 16. den od výroby
zváží v souladu s čl. 83 ČSN 73 6160 a podle ČI. 85 (114) ČSN 73 6160 se vypočítá „ su
chá objemová hmotnost zhutněné živičné směsi p Vzs ( P vzs)" tak, že do vzorce výpočtu
se místo hodnoty rm dosadí hodnota ms, tj. hmotnost zkušebního tělesa po vysušení, kte
rá se získá takto: Po provedení zkoušky stability se převedou jednotlivá zkušební tělesa
kvantitativně do označených misek, zváží (m4), potom rozdrobí a vysouší v sušárně při
105 ± 5° C do konstantní hmotnosti (ms). Konstantní hmotnosti je dosaženo, když rozdíl
hmotnosti zjištěný ze dvou vážení v časovém rozmezí dvou hodin je menší než 0,1%.
U všech zkušebních těles se stanoví (podle ČSN 73 6160):
■

Stabilita SM - čl. ČSN 73 6160: 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171 ad b), c), d), e), f),
h), 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189. Stabilita se u vzorků uložených 15 dnů při
laboratorní teplotě na suchu označí SM u vzorků uložených 7 dnů na suchu a 7 dnů
ve vodě SMn

■

Přetvoření PM - čl. ČSN 73 6160: shodně jako v předchozí odrážce

«

Mezerovitost zhutněné směsi ve vodě M , nebo v rozpouštědle M - čl. ČSN 73 6160:
74-78, 83, 85, 86, 871), 109, 110, 111, 112, 113, 114, 1191)
Poznámka 1) ve vzorcích pro výpočet mezerovitosti se

2

a p ^ nahradí p vzs a p vzs.

Závěrečné ustanovení
Pro směsi RMOZS s maximální kusovou zrnitostí 32 mm a větší je nutno použít velká
zkušební tělesa 0 150 mm a výšky 63,5 mm. Ta se připravují a ošetřují podobným způ
sobem jako malá zkušební tělesa (viz čl. 1.4) s tím, že při lisování má být za 3 minuty
dosažena síla 142 kN, která je pak udržována po dobu 5 minut. Velká zkušební tělesa
lze použít i při zkoušení směsi RMOZS s maximální kusovou zrnitostí 22 mm. Tuto sku
tečnost je však nutno u výsledků zkoušek uvést.
Zkouškám směsí RMOZS na velkých zkušebních tělesech musí odpovídat zkušební za
řízení a pomůcky z nichž některé z uvedených v čl. 1.2 pro tuto metodiku zkoušení ne
vyhovují, jiné je nutno pořídit.
Metodiku zkoušení uvede zhotovitel v TePř.
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Příloha 3

ZJIŠŤOVÁNÍ MÍSITELNOSTI ASFALTOVÉ EMULZE S CEMENTEM

1

Účel
Účelem je ověření použitelnosti cementu v kombinaci s asfaltovou emulzí a vodou jedno
duchou a rychlou zkouškou prováděnou při laboratorní teplotě níže uvedeným postupem.

2
2.1

Postup zkoušky
Zkušební zařízení a pomůcky
■
■
■
■

2.2

Laboratorní váhy s přesností 0,01 g
Vhodná skleněná nádobka objemu 300 - 400 ml ( 2 ks )
Skleněná tyčinka se zaoblenými konci, tl. 5 - 6 mm, dl. 150 - 180 mm
Stopky

Vlastní postup
a) do jedné, vodou vypláchnuté a osušené skleněné nádobky se naváží (100 ±0,1) g
připravené asfaltové emulze,
b) do druhé, vodou vypláchnuté a osušené skleněné nádobky se naváží (100 ±0,1) g
připraveného cementu. K němu se přidá pitná voda v množství (50 ±0,1) g (poměr
vody k cementu v.c1 = 0,5) a zamícháním skleněnou tyčinkou se vytvoří suspenze,
která nesmí obsahovat nerozmíchané zbytky cementu,
c) cementová suspenze se bezprostředně po vytvoření přidá do skleněné nádobky s
asfaltovou emulzí a vzniklá směs se stále ručně míchá pomocí skleněné tyčinky,
d) doba od počátku míchání směsi až k okamžiku kdy dochází ke štěpení emulze se
měří stopkami,
e) pro možnost vyhodnocení se provádí shodným postupem tři zkoušky.

2.3

Vyhodnocení
Asfaltová emulze je hodnocena jako vyhovující, když průměrná doba štěpení ad d) ze tří
zkoušek je větší než 4 minuty.
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Příloha 4

GRAFY ORIENTAČNÍCH MEZÍ KUSOVÉ ZRNITOSTI ZÁKLADNÍCH SMĚSÍ RMOZS
RMOZS 1
RMOZS 2
RMOZS 3
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Orientační meze kusové zrnitosti
základní směsi RMOZS 1

veltost ok s la (mm)

Orientační meze kusové zrnitosti
základní směsi RMOZS 2

velkost ok sta ( nrm)
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Orientační meze kusové zrnitosti
základní směsi RMOZS 3

velikost ok síta ( nm)
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