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Průzkumné metody v geotechnice, 1 ročník magisterského studia  

• Vlastnosti a zkušební metody ČSN EN 12591 

• Penetrační index  

• Stanovení penetrace jehlou ČSN EN 1426 

• Stanovení bodu měknutí ČSN EN 1427 

Asfalty a asfaltová pojiva 
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-druhy musí odpovídat typům v tabulce 

-stárnutí zkouška RTFOT a v rotující baňce RFT 

-vzplanutí metoda uzavřeného kelímku podle Pensky-Martense 

-zvláštní národní podmínky (viz tabulka A.1.) 
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- vhodné vlastnosti pro danou zemi (jsou povinné) 

-slouží pro různé klimatické, dopravní a jiné podmínky 

-odolnost ke stárnutí: každá země má jednu (podle sklonu k deformaci 

vyjížděním kolejí a tvorbě trhlin 
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-druhy musí odpovídat typům v tabulce 

-hustota není specifikována (jinak EN ISO 3838) 

ČR  a ostatní – tabulka 1 

Fi – tabulka 2. 



    Penetrační index 
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- příloha B 

- specifikace ke stárnutí pro asfalty s penetrací 20-330 

penetrační index (penetration index) Ip – ukazatel teplotní citlivosti asfaltového pojiva 

 - podle penetrace (25°C, 100g, 5 sec) a měknutí 

 - předpoklady PFEIFFER a Van DOOMAEL 

a) při bodu měknutí je penetrace 800 mm x 0,1 mm 

b) závislost log penetrace a teploty je přímková (Ip = 0 při 25°C 200mm x 0,1 mm s 

bodem měknutí 40°C) 

 

tRaB – bod měknutí ve °C 

P  - penetrace při 25°C v 0,1 mm 
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    Penetrace jehlou 1426 
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- měření průniku normalizované jehly do vytemperovaného vzorku 

-podmínky pro asfalty do 330 x 0,1 mm: 25°C, 100 g, 5 sec. 

-nad 330 x 0,1 mm: 15°C, 100 g, 5 sec. 
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Postup: 

 - příprava držáku jehly a penetračních jehel 

 - lázeň s příslušnou teplotou (přenesení vzorku v přenášecí misce) 

 - obraz jehly a vzorku se dotýká (osvětlení) 

 - nulová pozice jehly, její uvolnění a časový interval pronikání 

 - opakovaná stanovení (3x, 10 mm od okraje a od sebe, pokud větší než 

100 mm, jehly se ponechávají ve vzorku) 

 - rozdíly viz. tab.2. 
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Shodnost: 

 - překročení hodnot v tabulce č.3 pouze 1 vzorek ze 20ti 
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  Práce s nebezpečnými materiály BOPZ! 

 

 

Podstata: 

- zaznamenáme průměr teplot, při kterých ocelová kulička překoná vzdálenost 

25 0,4 mm průnikem kotoučky asfaltového pojiva. 
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Postup: 

a) měknutí mezi 28° až 80°C – destilovaná voda; počáteční teplota 50,1 °C 

b) měknutí mezi 80° až 150°C – glycerin; počáteční teplota 300,1 °C 

c) rychlost: 5°C/minutu 

d) opakování – rozdíl teplot 1°C pod 80°C, 2°C nad 80°C 
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