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Práce je věnována novým možnostem využití druhotných surovin a odpadu 

z kolejového lože s kombinací jak vhodných, tak nevhodných zemin. 

Cílem diplomové práce je vyvinout nový funkční vzorek vhodný pro obnovu tělesa 

železničního spodku na bázi druhotných surovin. Teoretická část řeší problematiku 

využití zemin a druhotných surovin jako podkladních vrstev železničních staveb, 

dále je zaměřena na možnosti úpravy či vylepšení zemin. Praktická část se zabývá 

analýzou a výběrem potencionálně vhodných surovin, návrhem nových 

surovinových směsí obsahující betonový recyklát, odpad z čištění autodomíchávače 

a odpad z čištění kolejového lože. Dále modifikací navržených směsí fluidním 

popílkem ze spalování biomasy pro dosažení vyšších pevností. Následně je 

provedeno jejich experimentální ověření a na základě výsledků je stanovena 

optimální receptura pro použití do tělesa železničního spodku. Výsledná optimální 

receptura dosahující základních požadovaných parametrů pro použití do aktivní 

zóny bez požadavku na mrazuvzdornost a ekologickou nezávadnost, je složena 

z 30% podílu F4–CS, 4 % portlandského směsného cementu CEM II-B/LL, 

3 % vápenného hydrátu, 70 % betonového recyklátu a 10 % fluidního popílku ze 

spalování biomasy. 

 

 

 

Obnova, železniční stavby, těleso železničního spodku, zeminy, pojiva, stabilizace, 

druhotné suroviny, kolejové lože…  

 



 

 

The work is devoted to new possibilities for the recovery of secondary raw materials 

and track bed waste with a combination of both suitable and unsuitable soils. The 

aim of the thesis is to develop a new functional sample suitable for the recovery of 

a substructure of railways based on secondary raw materials. The theoretical part 

addresses the issue of the use of soil and secondary raw materials as the base layers 

of railway structures, and is focused on the possibilities of soil adjustments or 

enhancement. The practical part is focused on the analysis and selection of 

potentially suitable raw materials, the design of new raw material mixtures 

containing concrete recyclables, waste from cleaning the auto mixer and waste from 

cleaning the rail bed. Further, to modify the mixtures designed with fluid ash from 

biomass combustion to achieve higher toughness. Then they will be experimentally 

verified and based on the results the optimal formula for use in the solid of the 

railway bottom will be determined. Final optimal recipe achieving basic required 

parameters for use in active zone without the requirement for frost resistance and 

ecology is composed of 30 % of F4-CS, 4 % of portland cement CEM II-B/LL, 

3 % of lime hydrate, 70 % of recycled concrete and 10 % of fluid ash from biomass 

combustion. 

Renovation, railway construction, recovery of a substructure of railways, soil, binder, 

stabilization, secondary raw material, track bed ...  
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Diplomová práce s názvem „Nové možnosti využití druhotných surovin pro obnovu 

tělesa železničního spodku“ se zabývá problematikou využití zemin či dalších materiálů 

jako podkladních vrstev železničních staveb a možnostmi úpravy nebo vylepšení zemin 

s využitím druhotných surovin.  

Z názvu diplomové práce je patrné, že bude zaměřena na železniční stavby, 

přičemž samostatná železnice je složena ze dvou částí. Jednou z nich je železniční 

svršek a druhou železniční spodek, který bude předmětem pro tuto práci. V rámci 

rekonstrukcí a renovací železničních tratí je produkováno velké množství odpadů. 

Jedná se jak o odpad z kolejového lože a konstrukčních vrstev, tak o odpad ve formě 

kontaminovaných zemin, případně dalších materiálů z tělesa železničního spodku 

a betonového recyklátu z nástupišť.  

S rostoucím tlakem na snížení ekologické náročnosti technologií v průmyslu 

a stavebnictví se nabízí využívání druhotných surovin a odpadů. Využití odpadů 

z kolejového lože, betonových pražců či odpadního betonu z autodomíchávačů by 

mohlo ulevit jak ekologické, tak ekonomické zátěži při výstavbách a rekonstrukcích 

železničních tratí. Proto je vhodné hledat různá řešení s využitím co největšího 

množství těchto surovin. Tato práce je zaměřena na vývoj optimální receptury splňující 

zejména fyzikálně-mechanické a ekologické požadavky na praktické využití pro obnovu 

tělesa železničního spodku. Je hledán optimální poměr surovin pro recepturu vykazující 

především dostatečné tlakové pevnosti.  
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V úvodu je zmíněno, že práce bude věnována problematice využití zemin či dalších 

materiálů jako podkladních vrstev železničních staveb. Na začátek celého procesu je 

potřeba si objasnit a vysvětlit pojmy úzce spjaty s železničními stavbami.  

 

Z Obr. 1 je evidentní, že železniční spodek je složen ze dvou částí. Horní vrstva je 

označována jako železniční svršek a spodní vrstva jako železniční spodek. 

Diplomová práce, jak už je z názvu patrné se bude věnovat pouze železničnímu spodku. 

Tento pojem bude v dalším odstavci vysvětlen a podrobněji popsán.  

 

Obr. 1 – Hlavní části železničního tělesa [1] 

 

Jak už bylo zmíněno, tak železniční spodek představuje spodní vrstvu železničního 

tělesa a tvoří jednu z hlavních částí trati. Je tvořen ze dvou částí, kterými je pláň tělesa 

železničního spodku a zemní pláň (Obr. 1). Těleso železničního spodku je složeno ze 

zemního tělesa, dále z konstrukčních vrstev tělesa, a nakonec z odvodňovacího 

zařízení. [2] Železniční spodek a jeho konstrukci je nutné navrhnout tak, aby vyhovoval 

především ustanovením z předpisu SŽDC S4 – Železniční spodek. [2] Pojem železniční 

spodek představuje zejména těleso a stavbu železničního spodku, dopravní plochy 

a komunikace, a nakonec drobné stavby a zařízení železničního spodku. [2] 
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Při návrhu konstrukce tělesa železničního spodku je jedním z nejdůležitějších 

parametrů stav a druh zeminy zemní pláně. U tělesa železničního spodku je dále 

zapotřebí, aby zajistilo přenesení zatížení železničních vozidel. [2] 

Železniční spodek je potřeba navrhnout tak, aby byla zemní pláň ochráněna před 

vlivem mrazu. Pokud je zemní pláň složena ze zeminy, která je nenamrzavá v tom 

případě není nutné posuzování. V opačné situaci, kdy by se jednalo o namrzavou 

zeminu či dokonce nebezpečně namrzavou, je nutné zajistit a navrhnout ochranu 

zemní pláně, která může být provedena pomocí podkladních vrstev. Tyto vrstvy mají 

několik funkcí díky čemuž jsou označovány za víceúčelové. Splňují zejména funkci 

nosnou, filtrační či odvodňovací. Většinou nastává ochrana proti mrazu pouze 

částečná, úplná ochrana je prováděna v situaci kdy zemní pláň je tvořena zeminou 

nebezpečně namrzavou. Konstrukční vrstvy jsou následně zhotoveny tak, aby hloubka 

promrzání nezasahovala pod úroveň zemní pláně. Jakmile dojde k tomu, že mráz 

působí na zeminu, nastávají poruchy či nepříznivé změny polohy koleje. Účinky mrazu 

mohou vytvořit uvnitř zeminy ledová zrna, která způsobují snížení únosnosti zemní 

pláně v době tání a může dojít k nadměrnému zdvižení nivelety. [2] 

 

Konstrukčními vrstvami jsou označovány vrstvy, které jsou tvořeny z materiálu 

nacházejícího se mezi zemní plání a plání tělesa železničního spodku. Co se týče úloh 

těchto vrstev, tak jedna z podstatných je právě ochrana zemní pláně před účinky mrazu 

a zabezpečení odtoku vody do příslušných odvodňovacích zařízení. Jednou z jejich 

nejdůležitějších úloh je zejména zvýšení únosnosti tělesa železničního spodku, z čehož 

plyne, že jejich schopnost je přenášení a snižování účinků zatížení působících na zemní 

pláň. [4] Reakce na zatížení konstrukčních vrstev je posuzována na základě druhu 

zatížení a reologických vlastností. Podloží, které je často označováno jako aktivní zóna 

a má funkci jako horní část zemního tělesa, kde právě působí zatížení, tak má podstatně 

výrazný vliv na funkci tratě. [2] 
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V pražcovém podloží představují konstrukční vrstvy několik dalších vrstev, 

jako jsou stmelené a nestmelené vrstvy a konstrukční prvky. Pod pojmem stmelené 

vrstvy je možné si představit stabilizaci zemin a živičné úpravy. Nestmelené vrstvy jsou 

většinou tvořeny z materiálu jako je umělé kamenivo (struska), přírodní kamenivo 

(písek, štěrkopísek, štěrkodrť) anebo další možností mohou být materiály, které byly už 

použity. Nejvyšší procento použitelnosti má drcený materiál, především tedy štěrkodrť, 

dále je také hojně využíván recyklovaný materiál, a to přímo z kolejového lože. 

Drcené kamenivo je využíváno především díky tvaru a ostrohrannosti zrn. Proto také 

tvoří vrstvu, která má poměrně vysokou únosnost. Z těchto poznatků plyne, že těžené 

kamenivo (např. štěrkopísek), které má naopak zaoblená zrna dosahuje mnohem nižší 

únosnosti a z tohoto hlediska je méně vhodné. Nejdůležitějším požadavkem, který je 

na tyto vrstvy kladen je zrnitostní složení, a to především z důvodu zaručení 

nenamrzavosti, nestejnozrnitosti a propustnosti. Další potřebné požadavky jsou 

stanoveny a podrobně popsány v předpisu SŽDC S4 – Železniční spodek. [2][3] 

Jak už bylo řečeno, tak dalším vhodným materiálem pro tvorbu nestmelené vrstvy je 

upravený recyklát. Konstrukční vrstvy, které jsou tvořeny z tohoto materiálu jsou 

následně nenamrzavé, s modulem přetvárnosti až E=95 MPa a podle množství 

doplňkového materiálu jsou potom buď propustné či málo propustné. Co se týče 

konstrukčních prvků, tak se jedná zejména o geosyntetiku (geomřížky, geotextilie), 

antivibrační rohože, betonové desky atd. Těmto prvkům nebude dále věnována 

pozornost, jelikož nejsou stěžejní pro tuto práci. [3][4] 
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Následující kapitola bude pojednávat o primárních surovinách, které je možné 

využít pro obnovu tělesa železničního spodku. Do této skupiny řadíme kamenivo, 

zeminy a pojiva. V následujících odstavcích budou řešeny pouze zeminy. Pojiva a jejich 

účinky budou popsány v další kapitole a kamenivo není pro řešení diplomové práce 

podstatné. Bude uvedena krátká charakteristika jílových zemin, dále bude řešena 

vhodnost použití zemin a vlastnosti podstatné následně při výběru.  

Zemina je definována jako sypká nebo slabě zpevněná hornina, vzniklá z pevných 

hornin působením zvětrávání či rozpadem. K těmto úkazům může docházet buď na 

místě anebo přemístěním (vodou, větrem) a zároveň vznikají nánosy – sprašovitá hlína, 

spraš. Různé cesty vedoucí ke vzniku nánosů dokazuje rozdílné chemické složení 

a mechanické vlastnosti. [5] 

 

V případě, že v železničních stavbách je zemina použita jako základní surovina je 

nutné, aby splňovala technické parametry. Využití zemin pro zakládání staveb je 

založeno na splnění požadovaných kritérií. Pro hodnocení vhodnosti použití do 

železničního tělesa jsou základním kritériem jejich fyzikální a mechanické vlastnosti. [2] 

Na začátku je navíc potřeba provést klasifikaci zemin, a to dle ČSN 72 1002 [6], 

určenou pro dopravní stavby. Klasifikace základních typů zemin pro potřebu 

železničního spodku je založena na vyhodnocení jejich zrnitosti a plasticity. 

Základní klasifikace potřebná pro účely této práce je uvedena v Tab. 2 a 3. 

Zeminy s ohledem na soudržnost je možné rozdělit na tři typy. Rozdělujeme je na 

zeminy soudržné, sypké nesoudržné a organické neúnosné základové půdy. 

Do kategorie zemin, které jsou označovány za soudržné řadíme jíly, spraše, zeminy 

písčité a jílovitopísčité. Jak už z názvu kategorie vyplývá, tak jednou ze schopností 

těchto zemin je právě soudržnost, která je dána obsahem jílovitých částic. 

Pokud zemina obsahuje vyšší množství vody, tak v případě spraše dochází 
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k rozbřednutí, naopak u jílů nastává bobtnání. Obráceně, pokud je zemina v suchém 

stavu, tak jak spraše, tak i jíly se smršťují a jsou velmi tuhé. Při použití soudržných zemin 

je nutné dbát na jejich vlastnosti, které jsou relativně proměnlivé. Jedná se totiž 

o zeminy poměrně dost pohyblivé a tím pádem náchylné k sesouvání. Zeminy, které 

jsou vhodné pro zakládání staveb jsou označovány za nesoudržné. A to především 

z důvodu, že únosnost základové půdy závisí na zrnitosti a taktéž na ulehlosti. 

Řadíme sem písky, štěrky, písčité zvětraliny či kamenopísčité suti. Co se týče vlastností, 

tak se vyznačují především tím, že nezadržují vodu, a to zejména díky velkým pórům, 

které mají mezi zrny. Poslední kategorií jsou organické neúnosné základové půdy, 

což jsou zeminy, které nejsou vhodné pro zakládání staveb. Jejich hlavní negativní 

vlastností je velký podíl vody, díky čemuž dochází k velké stlačitelnosti. Z důvodu 

rozkladu organických částic dokáží zmenšovat svůj objem. Patří sem zejména rašeliny, 

slatiny a bahnité náplavy. [7] 

 

Jílovité zeminy jsou zde zařazeny především z důvodu, že se jimi bude zabývat 

experimentální část. Je tedy nutné uvést alespoň jejich základní charakteristiku.  

Jedná se o klastické sedimenty, které se vyskytují v sypké nebo zpevněné formě. 

Jsou tvořeny z minerálů s různými velikostmi zrn s maximální velikostí zrna do 2 mm. 

Textura těchto zemin je poměrně hodně masivní. Jelikož jde o surovinu plastickou, 

tak její charakteristickou vlastností je, že má schopnost se rozplavovat ve vodě, 

díky čemuž dochází k následnému tvarování. Minimálně z poloviny jsou tyto zeminy 

složeny z částic s jemnou jílovou frakcí a podle velikosti zrn jsou následně rozděleny na 

pískovinu, prachovinu a jílovinu. Konkrétně jílovina je tvořena zejména jílovými nerosty, 

kam patří především illit, kaolinit a montmorillonit. Do kategorie jílovitých zemin se řadí 

hlíny a jíly, které jsme schopni rozlišit dle obsahu jíloviny. Hlíny obsahují kolem 20-50 % 

jíloviny a u jílů je tomu více jak 50 %. [8] 
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Aby bylo možné určit, zda daná zemina je nebo není vhodná pro těleso 

železničního spodku je potřeba znát její fyzikálně mechanické vlastnosti, které jsou 

stanoveny na základě laboratorních zkoušek. Existuje celá řada vlastností, kterými jsou 

zeminy charakterizovány. Byly vybrány pouze ty, které jsou podstatné z hlediska 

stanovení vhodnosti dané zeminy. Ze základních vlastností je v krátkosti popsána 

zrnitost, objemová hmotnost, konzistenční meze a plasticita. Větší pozornost je 

věnována zhutnitelnosti a namrzavosti zemin. Tyto dva parametry budou dále 

v praktické části posuzovány a dle nich bude stanoveno, zda zemina vyhovuje 

použitelnosti pro těleso železničního spodku.  

 

V následujících odstavcích jsou vypsány základní vlastnosti zemin a u každé z nich 

je uvedena příslušná platná norma na základě, které je provedena laboratorní zkouška 

stanovující danou vlastnost.  

Zrnitost zemin 

Laboratorní postup stanovení zrnitosti zemin je uveden v ČSN EN ISO 17892-4 

Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 4: Stanovení 

zrnitosti. [9] 

Objemová hmotnost 

Pro stanovení objemové hmotnosti je používána norma ČSN 72 1010 – Stanovení 

objemové hmotnosti zemin. [10] 

Konzistenční meze 

Konzistenční meze jsou laboratorně zkoušeny dle ČSN EN ISO 17892-12. [11] 

Plasticita 

Jedná se o pojem, který udává, jakým způsobem je materiál podléhající vnějšímu 

silovému účinku schopný měnit neustále svůj tvar, přičemž klade nepřetržitě stejný 

odpor. O plastické zemině je možné říci, že se chová jako plastelína. [12] 
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Zhutnitelnost zemin je důležitou vlastností v případě jejich použití do tělesa 

železničního spodku. Před zabudováním zeminy do tělesa je nutné ji vždy důkladně 

zhutnit. Zhutňovány mohou být všechny druhy zemin společně s dalšími materiály 

(popílek, hlušina, druhotné suroviny atd.) zabudovaných v železničním tělese. Jedná se 

o vlastnost, která závisí na granulometrické složení, tvaru a pevnosti zrn, a především 

na vlhkosti. Zhutnění představuje odstranění vzduchových pórů, které jsou obsaženy 

v zemině (Obr. 2) mechanickým způsobem pomocí zhutňovacích prostředků. 

Tato technologie je využívána zejména pro zvýšení únosnosti a pevnosti zeminy. 

Zhutnitelnost je možné použít i ke snížení sedání, zabránění působení mrazu, zlepšení 

stability zeminy anebo k omezení propustnosti vody. [3][12] 

 

Obr. 2 – Nezhutněná a zhutněná zemina [12] 

Zeminy s největším zrnem 31,5 mm neboli nestejnozrnné materiály jsou hutněny 

pomocí zkoušky Proctor standard. V případě, že je zemina do jisté míry stejnozrnná 

a není možné ji touto zkouškou zhutnit, je používána zkouška relativní ulehlosti. 

Obr. 3 představuje závislost suché objemové hmotnosti na vlhkosti hutnění. V případě, 

kdy je ve směsi menší množství vody, dochází k ulehčení zhutnění. Naopak tomu je při 

velkém množství vody, které značně komplikuje hutnění. Optimální vlhkost s rostoucí 

hutnící energií klesá. [13] 

 

Obr. 3 – Závislost hutnění [13] 
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Jedná se o vlastnost, která představuje postupné zvětšování objemu, a to při 

teplotách pod bodem mrazu a stálém přísunu vody díky kapilárnímu vzlínání. [14] 

Voda, která je obsažena v pórech je schopna zvětšit svůj objem až o 9 %, což má za 

následek snížení únosnosti nebo dochází k nadzvednutí podloží. Zeminy, které jsou 

uloženy v aktivní zóně je potřeba posoudit z hlediska namrzavosti. Nenamrzavé jsou 

zeminy zatříděné jako GW, GP, SW, SP, G-F, S-F. Tuto vlastnost je možné posoudit 

dvěma způsoby. Jedním z nich je na základě jejich zrnitosti podle Scheibleho kritéria, 

kterým jsou posuzovány ostatní neupravené zeminy nespadající do kategorie 

nenamrzavých zemin. Druhým způsobem, který je využíván pro upravené zeminy 

pomocí pojiv, je posouzení namrzavosti dle ČSN 72 1191. [15][16] Obr. 4 znázorňuje 

namrzavost jednotlivých zemin podle jejich zrnitosti. 

 

Obr. 4 – Namrzavost podle zrnitosti zeminy [14]  
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V předchozích odstavcích bylo řečeno, že při posuzování vhodnosti zemin pro 

zemní těleso je nutné splnit požadované technické parametry, které jsou dány na 

základě fyzikálně mechanických vlastnostech. Krom toho je navíc potřeba zohlednit: 

- Polohu hladiny podzemní vody a možnost jejího vzlínání,  

- Polohu a reliéf území, 

- Možnost odvedení povrchové vody. [2] 

Pro železniční těleso jsou za nevhodné zeminy považovány antropogenní zeminy 

(umělé uloženiny vzniklé činností člověka – haldy, násypy atd.), dále zeminy s extrémně 

vysokou plasticitou a zvláštní zeminy, jejichž přesný popis je uveden v předpise 

SŽDC S4 – Železniční spodek, příloha 10 čl. 12. [2] 

Pro stanovení, zda jsou dané zeminy vhodné nebo nevhodné pro těleso 

železničního spodku, je důležité zatřídění podle jejich vhodnosti použití. V následující 

Tab. 1 je uvedena použitelnost zemin pro stavbu zemního tělesa a jejich podmínky 

použití vycházející z normy ČSN 73 6133, která zeminy rozděluje do čtyř kategorií. [14] 

Tab. 1 – Použitelnost zemin pro stavbu zemního tělesa a jejich úpravy [14] 

Podmínky 

použití 

NEPOUŽITELNÉ a) 

k jakémukoli 

použití 

NEVHODNÉ 

k přímému použití 

bez úpravy 

PODMÍNEČNĚ 

VHODNÉ 

k přímému použití 

bez úpravy 

VHODNÉ 

k přímému použití 

bez úpravy 

Nelze upravit 

běžnými 

technologiemi, 

použití se zpravidla 

vylučuje 

Musí se vždy 

upravit c) 

Podle dalších 

vlastností se 

rozhodne, zda lze 

použít přímo bez 

úpravy nebo zda se 

musí upravit 

Lze použít přímo 

bez úpravy 

Aktivní 

zóna 
Organické zeminy 

s obsahem větším 

než 

6 % b), bahna, 

rašelina, humus, 

ornice, 

CE, ME 

ML, MI, CL, CI S-F  
 MG, CG, MS, CS, SP, 

SM, SC, GP, GM, GC 

SW, GW, 

G-F MH, MV, CH, CV 

Násyp 

MH, MV, CH, CV MG, CG, MS, CS, SP, 

SM, SC, GP, GM, GC 

SW, GW, 

G-F 

  
ML, MI, CL, CI S-F 

a) Netýká se podloží násypu a svahů zářezu 

b) Obsah 6 % je hranice pro středně organické zeminy dle ČSN EN ISO 14688-2 

c) Neplatí pro poddajnou vrstvu vrstevnatého násypu 
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V případě, že je dán požadavek, aby byla zemina opět použita, je nutné stanovit 

posouzení dle skutečných vlastností na základě čehož je určeno, zda je potřeba úprava 

nebo nikoliv. Zeminy jsou upravovány v případě že: 

- Stupeň konzistence Ic ≤ 0,5, 

- Mez tekutosti wl > 50 %, 

- Objemová hmotnost zeminy pro násyp ρd,max PS < 1500 kg/m3, 

- Objemová hmotnost zeminy pro aktivní zónu ρdmax.PS < 1 600 kg/m3, 

- Jsou objemově nestálé. [14] 

Podle hlediska účelu použití je možné rozhodnout, zda zemina bude nebo nebude 

upravována. Když je předpoklad, že zemina bude použita pro násyp, je posuzována dle 

indexu únosnosti IBI. V případě, že je hodnota IBI=10 % pro násyp a IBI=5 % pro podloží, 

není úprava potřeba. Jestliže bude zemina využívána pro aktivní zóna je posuzována na 

základě CBR a pokud je hodnota CBR min. 15 % není potřeba zeminu upravovat. [14] 

V tabulkách níže (Tab. 2 a 3) jsou uvedeny hodnoty geotechnických vlastností na 

základě, kterých následně probíhá stanovení vhodnosti dané zeminy za účelem použití 

do tělesa železničního spodku. Za málo vhodné jsou považovány jemnozrnné zeminy 

s nízkou, střední až vysokou plasticitou.  Jejich použití není zcela vyloučené, a to za 

předpokladu odpovídajícím opatřením, kterými mohou být například:  

- Úprava (stabilizace) vlastnosti zeminy,  

- Vyztužení pomocí geosyntetiky, 

- Zabudování do vrstevnatého náspu sendvičového typu, 

- Použití do jádra náspů, 

- Úpravy, zpevnění a zabezpečení svahů. [2] 

 



22 

 

Tab. 2 – Orientační hodnoty geotechnický vlastností a vhodnost zemin do zemního tělesa [2] 

Název zeminy Symbol 

 

 

Jemné částice 

 

f [%] 

 

Mez 

tekutosti 

 

wL [%] 

Zkouška zhutnitelnosti      

Proctor Standard Propustnost 

 

Namrzavost 

Vhodnost do 

zemního tělesa 
Max. objemová 

hmotnost 

[kg/m3] 

Optimální 

vlhkost 

[%] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Organické zeminy (organické bahno, bahnité 

náplavy, hniloby, humus, rašelina)  
0 - - - - - Nevhodné 

Jíl s extrémně vysokou plasticitou 

 

Jíl s velmi vysokou plasticitou 

 

Hlína s extrémně vysokou plasticitou 

 

Hlína s velmi vysokou plasticitou  

F8 CE 

 

F8 CV 

 

F7 ME 

 

F7 MV 

Nad 65 

 

Nad 65 

 

Nad 65 

 

Nad 65 

Nad 90 

 

70–90 

 

Nad 90 

 

70–90 

1330–1500 

 

1360–1650 

 

1350–1550 

 

1380–1650 

20–40 

 

19–39 

 

2–38 

 

20–35 

Nepropustné, 

vysoce až 

nebezpečně 

namrzavé 

Nevhodné 

Jíl s vysokou plasticitou 

 

Hlína s vysokou plasticitou 

 

Jíl se střední plasticitou 

 

Hlína se střední plasticitou 

 

Jíl s nízkou plasticitou 

 

Hlína s nízkou plasticitou 

 

Jíl písčitý 

 

 

Hlína písčitá 

 

Jíl štěrkovitý 

Hlína štěrkovitá 

F8 CH 

 

F7 MH 

 

F6 CI 

 

F5 MI 

 

F6 CL 

 

F5 ML 

 

F4 CS 

F4 CS 

 

F3 MS 

F3 MS 

F2 CG 

F1 MG 

Nad 65 

 

Nad 65 

 

Nad 65 

 

Nad 65 

 

Nad 65 

 

Nad 65 

 

50–65 

35–50 

 

50–65 

35–50 

35–65 

35–65 

50–70 

 

50–70 

 

35–50 

 

35–50 

 

Do 35 

 

Do 30 

 

Nad 60 

Do 60 

 

Nad 60 

Do 60 

Do 60 

Do 60 

1380–1700 

 

1400–1700 

 

1550–1900 

 

1500–1750 

 

1600–1950 

 

1600–1800 

 

1550–1850 

1650–2000 

 

1600–1950 

1750–2000 

1550–2000 

1550–1900 

17–37 

 

15–33 

 

15–35 

 

15–25 

 

10–30 

 

12–20 

 

15–35 

12–30 

 

12–30 

10–25 

12–30 

10–25 

 

 

 

 

 

 

Nepropustné až 

velmi málo 

propustné, 

nebezpečné 

 

 

 

 

Namrzavé 

Málo vhodné – při 

použití vyžadují 

opatření podle čl. 

17 této přílohy 
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Tab. 3 – Orientační hodnoty geotechnický vlastností a vhodnost zemin do zemního tělesa (pokračování) [2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Písek s příměsí jemnozrnné zeminy 

 

Písek hlinitý 

 

Písek jílovitý 

 

Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy 

 

Štěrk hlinitý 

 

Štěrk jílovitý 

Písek dobře zrněný 

Písek špatně zrněný 

Štěrk dobře zrněný 

Štěrk špatně zrněný  

S3 S-F 

 

S4 SM 

 

S5 SC 

 

G3 G-F 

 

G4 GM 

 

G5 GC 

S1 SW 

S2 SP 

G1 GW 

G2 GP 

5–15 

 

14–35 

 

15–35 

 

5–15 

 

15–35 

 

15–35 

Do 5 

Do 5 

Do 5 

Do 5 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

– 

– 

– 

– 

1700–2100 

 

1730–2500 

 

1760–2000 

 

1800–2150 

 

1750–2100 

 

1700–2000 

– 

– 

– 

– 

8–16 

 

8–16 

 

8–20 

 

6–16 

 

8–19 

 

10–23 

– 

– 

– 

– 

Málo propustné 

 

 

Namrzavé, mírně 

namrzavé až 

nenamrzavé 

 

 

 

 

 

Propustné 

 

Nenamrzavé 

Vhodné  

 

 

 

 

 

 

 

Vhodné 
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Práce se bude v praktické části zabývat zeminami, které jsou podmínečně 

vhodné pro železniční stavby. Z toho důvodu je potřeba uvést možnosti jejich 

úpravy, aby byly následně použitelné, čemuž se bude věnovat první část kapitoly. 

Nejprve budou shrnuty obecné informace k úpravě zemin a čím může být tento 

proces ovlivněn. Následně bude definován pojem úprava neboli stabilizace zemin. 

Dále bude uvedeno, čím je stabilizace prováděna, jaké typy známe, a především 

z jakého důvodu je používána. Druhá část bude zaměřena na pojiva, která jsou hojně 

využívána ke stabilizaci. Bude uvedena charakteristika konkrétních druhů 

pojivových složek a jejich účinky působící na upravovanou zeminu. Konec kapitoly 

bude věnován využití fluidních popílků potencionálně vhodných pro zlepšení zemin. 

 

Na základě informací z TP 94 [16] je dáno, že jakoukoli zeminu lze upravit či 

vylepšit příslušným způsobem. Neexistují pro ně žádné fyzikálně mechanické 

vlastnosti na základě, kterých by nebylo možné úpravu provést. Tento proces je 

používán v případě, že se jedná o ekonomicky výhodnou možnost v porovnání 

s jinými existujícími opatřeními. Hlavním cílem při úpravě zemin je dosažení 

návrhových parametrů. Jakým způsobem bude zemina upravena závisí primárně na 

jejím chemickém složení a fyzikálně mechanických vlastnostech. Úprava zemin je 

z obecného hlediska dělena do dvou skupin. Jedná se o mechanickou a chemickou 

úpravu. Jelikož v experimentální části závěrečné práce bude využívána chemická 

úprava, budou se následující odstavce věnovat právě tomuto typu, z nichž je nejvíce 

známá a používána právě stabilizace. [17] 

Jedním z důležitých parametrů u tohoto procesu je vlhkost upravené zeminy. 

Její hodnota by se měla pohybovat v takovém intervalu, při kterém je možné 

upravovanou zeminu zhutnit na požadovanou míru zhutnění. Je nutné vycházet 

z Proctorovy křivky po úpravě. Vlhkost upravené zeminy těsně před zhutněním by 

neměla mít odlišnou hodnotu od optimální vlhkosti danou standardní Proctorovou 
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zkouškou, která byla provedena na již upravené zemině, o více než jsou dány meze 

vlhkostí odpovídající požadované míře zhutnění. Zároveň musí být splněn 

požadavek, že po zhutnění nesmí zemina obsahovat více než 12 % vzduchových pórů 

(viz. Obr 5). [16] Tento požadavek je dán normou ČSN 72 1006 [18]. V případě 

vyššího obsahu vzduchových pórů může být zemina více náchylná k prosedání nebo 

může po dodatečném zvlhčení zeminy nastat pozdější reakce pojiva. 

Pro minimalizaci obsahu vzduchových pórů je možné využít vyšší hutnící energii, 

tak aby byl daný požadavek splněn. [16] 

 

Obr. 5 – Závislost objemové hmotnosti suché zemina na vlhkost zeminy [16] 
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Vliv chemického složení zemin na jejich úpravu 

Zeminy jsou složeny z různých chemických látek, jejichž účinek může mít 

negativní vliv na vlastnosti úpravy pomocí pojiv. Před začátkem procesu je vhodné 

znát obsah chemických látek dané zeminy, jelikož může dojít k jejich reakci s pojivy, 

čímž mohou být ovlivněny výsledky úpravy. V případě obsahu organických látek 

v zemině dochází k využití přídavku pojiva k procesu neutralizace, čímž je následně 

zvýšeno množství pojiva. Další chemickou látku, kterou mohou zeminy obsahovat 

jsou chloridy. Zpravidla způsobují urychlení zpevnění zeminy, přičemž zároveň 

zapříčiní bobtnání vznikajícími chloro-alumináty. Obsah sulfátů (SO4
2-) a sulfidů (S-) 

urychluje reakci tuhnutí. Dle TP 94 [16] by obsah sulfidů neměl být vyšší než 1,5 %. 

Pokud je v zemině vyšší procento síranů a siřičitanů, tak v kombinaci s vodou může 

nastat vznik etringitu a mohou nastat objemové změny. [16] 

 

Pojem stabilizace představuje způsob úpravy jemnozrnných zemin nebo směsí 

zemin za pomoci přídavku pojivové složky či chemického stabilizátoru. Díky reakcím 

mezi zeminou a stabilizující složkou dojde ke stabilizaci podkladu na požadovanou 

pevnost. Tento způsob úpravy je vhodné využívat jak z ekologického, 

tak ekonomického hlediska. Především z důvodu využití podmínečně vhodných či 

neúnosných zemin nacházejících se v tělese železničního spodku. Tím je dosaženo 

úspory materiálu, jelikož nevhodná zemina nemusí být nahrazena nebo odvezena 

na skládku. Výsledkem stabilizace je následně změna nevhodné zeminy na zeminu 

vhodnou. Úpravou zemin je zvyšována trvanlivost, smyková pevnost a poměr 

únosnosti půdy. Opačný účinek má na vlhkost zeminy namrzavost či index plasticity 

(Ip). U těchto parametrů dochází k jejich poklesu. [19] 

Jak již bylo v kapitole 3.1 zmíněno existují dva typy úpravy neboli stabilizace. 

Mechanická úprava je založena na smísení zeminy s granulometricky nevhodnou 

zeminou, čímž dojde ke změně zrnitosti. Změny fyzikálních vlastností zemin jsou 

způsobeny hutněním či vibracemi. V případě chemické úpravy dochází ke smísení 

zeminy s vhodným pojivem a nejčastěji je využívána pro jemnozrnné zeminy. 

Pokud je zemina upravena pomocí jednoho druhu pojiva jedná se o jednofázovou 
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chemickou úpravu. Nebo může proběhnou kombinací dvou druhů pojiv, mísených 

se zeminou ve dvou fázích, v tom případě hovoříme o dvoufázové úpravě. 

V chemické stabilizaci jde především o chemickou reakci, ke které dochází mezi 

minerálními látkami v zemině a pojivem. Tento druh stabilizace přispívá zejména 

k nárustu pevnosti, snížení deformace a propustnosti či zlepšení namrzavosti. 

Celkově je možné říci že zlepšuje únosnost upravované zeminy. [20] 

Podle typu použitého pojiva je možné stabilizaci rozdělit na několik druhů. 

V Tab. 4 je seznam pojiv, kterými lze stabilizovat zeminu a k nim je následně 

přiřazený druh stabilizace s jeho označením. [2] 

Tab. 4 – Druhy stabilizací a jejich označení [2] 

Pojivo / příměs Druh stabilizace Označení stabilizace 

Cement  Cementová SC 

Vápno  Vápenná SV 

Vápno s cementem  Vápenocementová SVC 

Popílek  - SP 

Struska  - SS 

Chemický stabilizátor  Chemická SCh 

Odprašky  - SO 

Zeminy s vhodnějšími 

geotechnickými vlastnostmi  
Mechanická SM 

Podle Bella [21] jsou ke stabilizaci zemin nejvíce používány tyto druhy pojiv:  

- Vápno (CaO), vápenná kaše (Ca (OH)2),  

- Vápno nehašené – hydroxid vápenatý (Ca (OH)2), 

- Cement, 

- Ostatní pojiva – živičné pojivo, enzymy. [21] 
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Tab. 5 – Vhodnost použití pojiva dle druhu zeminy [22] 

Pojivo pro úpravu 

zeminy 

Druhy zemin dle ČSN 72 1002 

Štěrkovité 

(hrubozrnné) 

zeminy 

Písčité (smíšené) 

zeminy 
Jemnozrnné zeminy 

GC GM G-F SC SM SP F1-F8 CG + CS MG + MS 

Cement  • • • - - • - • • 

Vápno  • - - • - - • • • 

Vápno s 

cementem  
• • - • • - • • • 

Popílek  • - • - - - • • • 

Struska  - - • • • • - - - 

Chemické  - - - - - - • • • 

Odprašky  - - • • • • - - - 

Mechanické  • • • • • • • • • 

Pro každou zeminu není možné použít jakýkoliv typ pojiva, což dokazuje i Tab. 5, 

kterou je dána vhodnost použití pojiva dle druhu zeminy. Před použitím pojiva je 

nezbytné provést laboratorní zkoušky, při kterých dojde ke smíchání upravované 

zeminy s použitým pojivem. Na základě výsledků bude dále rozhodnuto o vhodnosti 

pojiva pro danou zeminu. I přes to, že je možné v literatuře najít mnoho postupů, 

jak laboratorní zkoušky provádět, existují i technické či normové předpisy, 

dle kterých je možné se řídit. Nejčastěji bývá využíván TP 94 [16] a ČSN 73 6133 [14]. 

Při výběru pojiva je potřeba brát ohled na vlhkost, index plasticity a obsah jemných 

částic obsažených v zemině. [23] 

Na základě kritérií uvedených výše a dle Bella [21] je možné použít:  

- 3–9 % vápna k zemině, pokud Ip > 10 a obsah částic f > 10 %,  

- 3–10 % cementu k zemině, pokud Ip ≤ 10 a f < 20 %, 

- Kombinace vápna a cementu, pokud 10 < Ip < 20 a f < 10 %. [21] 

Jílové zeminy jsou nejčastěji stabilizovány pomocí vápna, díky jehož účinkům 

jsou zaručeny dlouhodobé změny vlastností zeminy. Při procesu nastává kationtová 

výměna mezi volnými ionty vápníku Ca2+, ionty sodíku Na+ a draslíku K+. Díky výměně 

následně v jílové struktuře dochází k přeměně na zrnitou strukturu místo 

vrstevnaté. Přídavek vápna zlepšuje zpracovatelnost nikoliv nenapomáhá ke zvýšení 

pevnosti. Svými účinky je vápno schopné ovlivňovat množství vody obsažené 

v zemině, či její viskozitu. Vápno je pojivo, které je schopné reagovat pouze s jílovými 
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zeminami, a proto není vyhovující pro písčité zeminy. Pro stabilizaci těchto zemin je 

výhodnější použít cement, který díky svým účinkům je využíván především pro 

zpevnění struktury zeminy. Dávka cementu se odvíjí od typu zeminy, kterou je 

potřeba stabilizovat. Množství se pohybuje kolem 2–15 % z celkové hmotnosti 

zeminy. [24] Níže uvedená Tab. 6 znázorňuje jakým způsobem daný typ pojiva 

ovlivňuje vlastnosti zemin.  

Tab. 6 – Orientační hodnoty změn vlastností zemin vztažené na 1 % pojiva [16] 

Vlastnost zemin Působení 
Příměs páleného 

vápna 

Příměs 

cementu 

Vlhkost Snižuje 1–2 % 0,2–0,4 % 

Max. objemová hmotnost Snižuje 5–100 kg/m3 6–20 kg/m3 

Optimální vlhkost Zvyšuje 0,5–2 % Beze změny 

Poměr únosnosti CBR na vzorku 

zhutněném při zkušební vlhkosti 
Zvyšuje 5–50 % CBR 5–15 % CBR 

Na vzorku po zrání a následné saturaci Zvyšuje 5–50 % CBR 10–50 % CBR 

Po dokončení stabilizačního procesu, je potřeba provést zkoušky a zhodnotit, 

zda vyhovuje předepsaným hodnotám pevnosti v tlaku a odolnosti proti účinkům 

mrazu a vody, které jsou stanoveny v Tab. 7. [2] 

Tab. 7 – Pevnosti a odolnosti proti mrazu a vodě [2] 

Vrstva 
Pevnost v prostém tlaku 

[MPa] 

Odolnost proti mrazu a 

vodě [MPa] 

Aktivní zóna min. 2,5 min. 3,5 

Podloží, zemní těleso min. 1,0 min. 1,2 

 

Vlastnosti zemin s přídavkem pojiv je možné zlepšovat dvěma způsoby. 

Jedním z nich je technologie na místě neboli technologie in situ. Je to více využívaná 

varianta, a to především kvůli tomu, že je schopna pracovat s místními materiály. 

Tím odpadá těžení a odvážení nevhodné zeminy na skládku a materiál je maximálně 

využit. Výhodou technologie je její efektivita, jelikož urychluje výstavbu, a navíc 

snižuje náklady. Druhý způsobem je technologie v míchacím centru, používána 

v případě, že je potřeba pro mísení dovést zeminu a není možné využití původní 

zeminy. V mísícím centru je smíchána nová zemina s vhodným pojivem a následně 

je výsledná směs odvezena na stavbu. [23] 
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Pojiva jsou označována jako primární suroviny, která jsou hojně využívána pro 

úpravu zemin. Při procesu zlepšování mohou do reakce vniknout jemné frakce, 

představující například jíly, čímž se stanou součástí pojiva. V případě zemin, 

které nemohly být použity z důvodu vysoké vlhkosti se rázem stávají zeminy 

použitelné pro zemní objekty. Pojiva představují velkou skupinu surovin, do které 

patří zejména vápno, cement, vedlejší energetické produkty či silniční hydraulická 

pojiva. Nejvíce využívanými je především vápno a cement. I přesto, že mají pozitivní 

účinky na vlastnosti zemin, mají i své nevýhody. Z ekologického hlediska se jedná o 

negativní vliv na životní prostředí, což je způsobeno na základě velké produkce emisí 

CO2. Další nevýhodou je velké množství síranů, díky kterým může dojít k expanzi 

upravené zeminy. Jedná se o energeticky náročná pojiva, která jsou zároveň 

nákladná. [20] 

 

Vápno představuje nejrozšířenější druh pojiva použitelného pro stabilizaci 

zemin. Kvůli jeho okamžitému účinku na zeminu je velmi oblíbené. Je vhodné pro 

úpravu jemnozrnných soudržných zemin se střední až vysokou plasticitou, jelikož 

velmi dobře reaguje s jílovými minerály. Dále je možné vápno využít i pro spraše 

či sprašové hlíny. Pro zlepšení zeminy může být použito vápno vyhovující normě 

ČSN EN 459-1 [26]. Existuje několik druhů vápna, a to ve formě hašeného 

či nehašeného vápna nebo vápenného mléka, přičemž v České republice je nejvíce 

využívané nehašené vápno. Velmi nevhodným zástupcem je označován vápenec, 

jelikož je inertní při stabilizačním procesu. K úpravě není vyžadováno extra kvalitní 

vápno. Co se týče dávkování postačí malé množství, které se pohybuje v rozmezí       

1–3 %. Dávka se samozřejmě odvíjí od druhu zlepšované zeminy. V případě přidání 

vysokého množství, může nastat opačný účinek a dojde k poklesu výsledných 

pevností. Vápno způsobuje v jemnozrnné zemině změny, které mohou nastat 

s okamžitými účinky zlepšující zpracovatelnost anebo s dlouhodobými účinky, které 

naopak přispívají ke zlepšení pevnosti. [3][21] 
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Okamžité účinky vápna na zeminu  

1. Vysoušení zeminy 

Tento účinek je pojen se snížením vlhkosti zeminy, což je způsobeno 

kombinací procesů a vzniká především díky hydrataci páleného vápna. Jde o 

exotermickou reakci, při které je teplem vypařována voda ze směsi. Účinek je 

zapříčiněn přídavkem pojiva (vápna), díky čemuž dochází ke snížení poměru 

hmotnosti vody k hmotnosti pevné části směsi. [16][20] 

2. Zvýšení meze plasticity 

Po smísení nastává okamžité zvýšení meze plasticity wp. Mez tekutosti wL 

zůstává beze změn, z čehož plyne, že dojde ke snížení indexu plasticity Ip. 

Tímto účinkem je dosaženo u upravené zeminy nižší výsledné konzistence, 

než tomu bylo u původní zeminy. Jelikož je ovlivněno i chování zeminy, 

nastává přeměna plastické zeminy na pevnou, čímž je dosaženo lepší 

zpracovatelnosti. [16][20] 

3. Zvýšení optimální vlhkosti 

Jestliže je do jemnozrnné zeminy přidáno vápno nastává pokles optimální 

vlhkosti, čímž se Proctorova křivka stane plošší a zároveň dojde k poklesu 

maximální objemové hmotnosti suché zeminy. Reakcí vápna společně 

s jílovými minerály dochází ke kationtové výměně. Jedná se o nahrazení 

volných iontů vápníku Ca2+ v krystalové struktuře jílů ionty sodíku Na+ 

a draslíku K+. Vlivem této výměny nastává tzv. flokulace (Obr. 6) neboli 

vločkování jílovitých částic. Na základě flokulace nastává přeměna vrstevnaté 

struktury na strukturu zrnitou. [16][20] 

 

Obr. 6 – Vlevo: proces flokulace (neupravená zemina); vpravo – proces flokulace (zemina 

upravená) [20] 

4. Zvýšení pevnosti zeminy a snížení namrzavosti 
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Dlouhodobé účinky vápna na zeminu 

1. Pucolánová reakce 

Dlouhodobý proces, při kterém krystalizuje gel vzniklý díky reakci vápna 

s jílovými minerály. Postupnou krystalizací vznikne pevný stmelený materiál. 

Díky účinkům vápna jsou uvolněny hydroxylové ionty OH-, které vytvářejí 

zásadité prostředí, což umožní rozpuštění Al2O3 a SiO2 z jílových minerálů. 

Rozpuštěné oxidy reagují s vodou, čímž vytvoří hydrogely. Ty poté krystalizují 

a tím dokážou navzájem spojit strukturu. Na tento proces má značný vliv 

teplota. Pucolánová reakce při teplotě vyšší než 5 °C probíhá rychleji. 

V případě, že je teplota po 5 °C reakce neprobíhá. [20][21]  

2. Růst kalifornského poměru únosnosti CBR 

 

Tento typ pojiva je nejvhodnější pro použití úpravy jemnozrnných zemin 

s nízkou plasticitou, a naopak není vhodné pro zeminy, které mají index plasticity 

Ip > 30. V případě, že je nutné provést korekci zeminy s tak to vysokým indexem 

plasticity pomocí cementu, je nezbytné provést úpravu nejprve vápnem, 

které dokáže snížit index plasticity pod hodnotu 30. [3] [14] V zemině dochází 

k hydratačnímu procesu, což je reakce cementu s vodou. Po cementové reakci 

následuje společná reakce s dalšími obsaženými složkami a je zahájen proces 

tuhnutí. Zeminy stabilizovány cementem nejčastěji vykazují sníženou plasticitu, 

objemovou hmotnost a stlačitelnost. [27] 

Na základě typu upravované zeminy je volen druh cementu. Nejčastěji je 

používán portlandský CEM I a portlandský cement směsný CEM II. Na hydrataci, 

která u cementu nastává mají hlavní vliv čtyři slínkové minerály. Dva z nich jsou na 

bázi křemičitanů – C2S, C3S a další dva na bázi hlinitanů – C3A, C4AF. Jako první 

hydratuje trikalcium silikát neboli alit (C3S), jehož hydratace a vytvrzování nastává 

během 3 hod–14 dní od zamíchání zeminy s cementem. Díky přítomnosti C3S 

nastává počáteční nárůst pevnosti. Jako druhý hydratuje dikalcium silikát (belit, C2S), 

jehož hydratační a vytvrzovací proces je na rozdíl od C3S pomalý. I tento slínkový 

minerál přispívá k nárustu pevnosti, ale ne počátečních. Jedná se spíše o 7–14denní 
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pevnosti. Velmi rychlá hydratace nastává u tetrakalciumaluminát ferritu 

(brownmillerit, C4AF), jehož přítomnost neslouží k navyšování pevnosti. 

Posledním a zároveň nejúčinnějším slínkovým minerálem, který hydratuje je 

trikalcium aluminát (C3A). Stejně jako C3S pomáhá ke značnému nárustu pevností. 

Z výše uvedeného textu je patrné, že se jedná o podstatné cementové složky, 

jejichž úkolem je přispívání nárustu pevnosti zeminy. [21][23] 

Částice cementu jsou díky vytvrzování schopny vytvořit vazby mezi sousedními 

zrny cementu a zeminy. Nově vzniklé vazby jsou postupně vytvrzeny, čímž je 

dosaženo pevnější struktury (Obr. 7). Tato skutečnost je založena především na 

složení cementu. Proto pokud je požadována účinná stabilizace je důležité použité 

množství a typ cementu. Nejnižší možnou dávkou cementu jsou 2 %. Zpravidla se 

množství pohybuje v rozmezí 2–8 %. [21][23] 

 

Obr. 7 – Zemina smíchaná s cementem a) před hydratací, b) po několika týdnech zrání [23] 
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Podle technický podmínek TP 94 [16] 1 % cementu způsobuje v zemině, 

krom nárustu pevnosti následující změny: 

- Snížení vlhkosti o 0,2–0,4 %, 

- Snížení objemové hmotnosti o 6–20 kg/m3, 

- Zvýšení poměru únosnosti CBR o 5–15 % (na zhutněném vzorku), 

- Zvýšení CBR o 10–50 % po zrání a následné saturaci, 

- Optimální vlhkost zůstává beze změny. [16] 

Jako tomu bylo u vápna, tak i v případě použití cementu nastávají v upravené 

zemině změny s okamžitými nebo dlouhodobými účinky. Zde navíc přibyly změny se 

střednědobými účinky. [20] 

Okamžité účinky cementu na zeminu 

1. Vysoušení zeminy  

I u cementu dochází přidáním pojiva ke snížení optimální vlhkosti zeminy. 

Pokles závisí na množství přidaného pojiva. Na 1 % hydraulického pojiva 

připadá pokles kolem 0,3–0,5 %. [20] 

2. Modifikace vlastností jílovité frakce zeminy  

Při tomto účinků dochází k procesu flokulace (Obr. 6). [20] 

Střednědobé a dlouhodobé účinky cementu na zeminu 

Tyto účinky úpravy představují výsledky zpevňujících reakcí probíhajících ve 

třech etapách.  

1. Etapa = latentní fáze 

Představuje dobu, po kterou je možné se směsí pracovat. Trvání etapy se 

pohybuje kolem 2–24 hod, maximálně 48 hod. Dochází zde k rozpuštění 

a vysrážení gelu. [20] 

2. Etapa  

V této etapě nastává krystalizace gelu a následně dochází ke zpevnění 

směsi. Průběh etapy trvá v řádech několika týdnů. [20] 

3. Etapa = zpevňující fáze 

Pevnost zeminy se zvyšuje na základě tvorby všech Fe–Si aluminátů. 

Doba trvání záleží na druhu použitého pojiva. Pohybuje se v rozmezí 

několika týdnů až měsíců. [20] 
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Vlastnosti zemin je možné zlepšit pomocí směsných pojiv, která představují 

kombinaci vápna a cementu. Jelikož každé z nich je vhodné pro specifickou zeminu, 

je ideální tento typ pojiv využívat v upravovaném úseku zeminy, ve kterém došlo 

k nehomogenitě podloží. Jde o podloží, které je složeno z více různých druhů zemin. 

V tom případě je vhodné v některé části použít cement a v jiné části úseku naopak 

vápno. [13] Hlavními cíli při úpravě zemin směsnými pojivy je zejména pomalejší 

nárust pevnosti, vyloučení vzniku trhlin, získání trvanlivosti vůči síranům, dosažení 

cenové výhodnosti, a dosáhnutí úpravy nehomogenních úseků podloží. [20] 

Cementová část má za úkol zvýšit pevnost a odolnost proti mrazu, kdežto část 

s vápnem upravuje vlastnosti zeminy. Především se jedná o zpracovatelnost 

a snížení plasticity zeminy. Směsná pojiva mohou být tvořena i dalšími pojivy jako je 

například popílek, struska nebo odprašky.  

 

Dalším velmi účinným a využívaným stabilizačním činidlem je popílek. 

Jeho příměs je schopna ovlivnit jak reologické vlastnosti zemin, tak pevnost. 

Částečné nahrazení zeminy popílkem je výhodné zejména z ekonomického hlediska.  

Popílky patří do skupiny vedlejších energetických produktů, které jsou 

označovány zkratkou VEP. Tento typ odpadů vzniká při výrobě elektrické energie, 

tepla v tepelných elektrárnách a ve výrobnách kde jsou spalována pevná paliva, jako 

je biomasa nebo uhlí. Jedná se o produkty, které už nejde ve výrobnách dále využít, 

a proto jsou ukládána na skládku. Krom popílku fluidního a vysokoteplotního 

do skupiny VEP dále patří struska, škvára nebo energosádrovec. [28] VEP představují 

odpady, které jsou nebezpečné pro životní prostředí, a to z několika důvodů. 

Jednak z hlediska jejich radioaktivity a z hlediska obsahu toxických a karcinogenních 

prvků. [29] Na druhou stranu jsou schopni mít i pozitivní účinek na životní prostředí. 

Toho je dosaženo v případě, kdy jsou jimi nahrazeny primární suroviny 

(vápenec, slínek atd.), čímž zároveň dojde ke snížení emisí CO2. [30] 
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Představuje odpad označovaný za nerostný houževnatý zbytek vzniklý při 

spalování tuhých paliv v kotlích a je zachycen v odlučovačích. Vlastnosti popílku jsou 

závislé na kvalitě spalovacího uhlí a také na spalovací technologii procesu. Popílek je 

složen z 50 % oxidu křemičitého, 25–30 % oxidu hlinitého a 3–8 % FeO a v nízkém 

množství je možný výskyt oxidů Ti, Ca, Na, SO3. Ty především ovlivňují vlastnosti 

popílků, což je uvedeno v Tab. 8. Podle toho, jakým způsobem je popílek spalován, 

rozlišujeme buď vysokoteplotní nebo fluidní popílek. [29][31]  

Tab. 8 – Vliv oxidů na vlastnosti popílků [29] 

Oxid Vliv oxidu na vlastnosti popílku 

SiO2 Dodává pucolánové vlastnosti 

Al2O3 Vzbuzuje hydrauličnost 

Fe2O3 Způsobuje nízkou slínavost a snadné spékání popílků 

CaO Vzbuzuje hydrauličnost, ve formě vápna je však nežádoucí 

Na2O, K2O Nejsou žádoucí, mohou zapříčinit objemovou nestálost 

SO3 Kontrolovaný parametr, nemá být vyšší než 3 hm. % 

Vysokoteplotní popílek vzniká spalováním paliva při teplotách 1200–1600 °C. 

Spalováním vznikne jemnozrnný prach s obsahem kulovitých zrn. Podíl zrn je vyšší 

než 50 %, čímž je ovlivněna reaktivita popílku s cementem či vápnem. Z důvodu vyšší 

jemnosti a reaktivitě se nejčastěji využíván do stavebních materiálů spojovaných 

cement. Slouží jako náhrada pojiva a zlepšuje technické vlastnosti. Jsou dány 

základní parametry, které musí vysokoteplotní popílek splňovat. Mezi ně patří:  

- Obsah síry do 3 %, 

- Chloridů do 0,1 %, 

- Minimální obsah SiO2 40 %, 

- Ztráta sušením pod 1 %, 

- Ztráta žíháním do 4 %.  [31][32] 

Fluidní popílek je produkován většinou tepelných elektráren, jelikož je pro ně 

z ekonomického hlediska výhodnější. Hlavní rozdílem mezi vysokoteplotním 

a fluidním popílkem je teplota spalování. U fluidní technologie je teplota výpalu 

pouze kolem 850 °C, oproti 1200–1600 °C u vysokoteplotního popílku. 
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Konečným produktem z fluidního spalování je směs popela, odsiřovacího činidla, 

síranu vápenatého a nespáleného paliva. Díky nízké teplotě výpalu je omezen vznik 

oxidů dusíků, což má následně pozitivní vliv na životní prostředí. Fluidní popílky mají 

schopnost pojímat vysoký obsah SO3 (7–18 %), jehož přítomnost zapříčiní následně 

v pojivu vznik ettringitu. Proto u vypalovacího procesu je navíc přítomen vápenec 

zejména z důvodu pohlcení právě vznikajícího oxidu siřičitého.  Ze zbytků sorbentu 

dojde ke vzniku volného vápna. [31][32] 

 

Kapitola 3.1.2 byla zaměřena na stabilizaci vápnem a cementem, která jsou 

podle Makusy [27] označována jako tzv. primární pojiva. Z již dosavadních 

teoretických poznatků je známo, že v praxi jsou zeminy stabilizovány i pomocí 

tzv. sekundárních pojiv. Dle TP 93 [33] do této skupiny patří popílek a popel 

(PP – nestabilizovaný), fluidní popel a popílek (FPP), struska/škvára z granulačních 

nebo roštových kotlů a popílkový stabilizát (PSt– stabilizovaný popílek). [33] 

Nejvíce využívaným sekundárním pojivem pro stabilizaci zemin z této skupiny je již 

zmiňovaný popílek. Hlavním důvodem je dostupnost suroviny, její nízká cena 

a příznivý vliv na životní prostředí. [23] 

V předchozí kapitole bylo uvedeno, že popílky jsou rozděleny na vysokoteplotní 

a fluidní. Klasický popílek nemá schopnost reagovat s vodou, proto při stabilizaci je 

k němu přidáván aktivátor, kterým může být vápno nebo cement. Fluidní popílek na 

rozdíl od vysokoteplotního obsahuje CaO, a to konkrétně v nezreagované formě 

(měkce pálené vápno). Pro stabilizaci zemin je výskyt reaktivního CaO v popílku 

značnou výhodou. [23] 

Při stabilizačním procesu popílkem dochází dle Makusy [27] především 

k mechanickému spojování, než k iontové výměně mezi jílovými minerály 

a popílkem. V případě, že je požadováno vzniku podobných reakcí, jaké nastávají při 

hydrataci cementu, stačí k popílku přidat malé množství aktivátoru. Aplikací popílku 

je dosaženo lepších technických vlastností upravovaných zemin, kterými je zejména 

zpracovatelnost, pevnost v tlaku či nižší objemové změny. [23][27] 
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I v případě použití popílku je možný výskyt nevýhod či omezení, která mohou 

nastat v průběhu stabilizace. Jedná se například o přítomnost síry ve směsi zeminy 

a popílku, což způsobuje vznik expanzivních reakcí vedoucích ke snížení dlouhodobé 

pevnosti a trvanlivosti. Zemina určena pro stabilizaci, musí mít nižší obsah vlhkosti, 

díky čemuž může být vyžadováno její odvodnění. Směs zeminy s popílkem 

vytvrzované pod bodem mrazu a následným stykem s vodou, je velmi náchylná ke 

ztrátě pevnosti a popraskání. [23] 

 

Biomasa je označení pro organickou hmotu rostlinného nebo živočišného 

původu, která se používá jako palivo za účelem využití jejího energetického obsahu. 

Získává se jako odpad ze zemědělské činnosti, průmyslové činnosti, nebo jako 

komunální odpad. Z energetického hlediska je biomasa využívána pro výrobu tepla 

přímým spalováním, pro výrobu elektrické energie a kvalitnějších paliv 

(pelety, brikety, bioplyn). Co se týče vlastností biomasy, tak má hned několik, kterými 

se odlišuje od běžně používaných paliv. Velmi zásadní je proměnný a vysoký obsah 

vody, což je pro účinné energetické využití biomasy velmi negativní. S rostoucí 

vlhkostí dochází totiž ke snižování výhřevnosti. Při spalování vlhkého paliva se 

výrazně snižuje účinnost spalovacího zařízení a tím se zároveň zkracuje jeho 

životnost. Typickým znakem biomasy je její prvkové složení. Obecně obsahuje cca 

50 % uhlíku, 43 % oxidu, 6 % vodíku a 1 % tvoří další prvky (N, S, Cl atd.) [34] 

Ke spalování biomasy se nejčastěji používá roštový nebo fluidní kotel, a právě 

tímto typem kotle se bude zabývat tato kapitola. Proces je založen na principu 

spalování paliva ve fluidní vrstvě neboli ve vznosu. Pomocí vzduchu, který je vháněn 

do spalovacího motoru se dostanou částice paliva do vznosu, čímž vytvoří disperzní 

systém.  Díky vysoké měrné ploše částic je palivo intenzivněji okysličováno a tím je 

dosaženo vyšší účinnosti spalování. Nevýhodou procesu jsou vysoké požadavky na 

velikost částic a jejich strukturu. Z toho navíc plynou vyšší nároky na úpravu paliva, 

které bývají energeticky náročné. Proto tento typ spalování biomasy je více využíván 

u zdrojů s vyšším výkonem. [35] 
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V rámci rekonstrukcí a renovací železničních tratí je vyprodukováno velké 

množství odpadů. Jedná se například o odpad z čištění kolejového lože, odpad 

z konstrukčních vrstev či recyklát z betonových výrobků a konstrukcí. Proto bude 

kapitola zaměřena zejména na obecný popis druhotných surovin vzniklých 

z recyklace železničních staveb.  

Použití tohoto druhu surovin je záměrné. Na základě teoretických poznatků z již 

zpracované bakalářské práce bylo zjištěno, že druhotné suroviny mají pozitivní 

účinky při stabilizaci podloží. Dalším důvodem použití druhotných surovin bylo 

ekologické hledisko. Jak v České republice, tak celosvětově je neustálým problémem 

likvidace velkého množství odpadu, především toho stavebního. 

Recyklace stavebního odpadu patří legislativně pod ochranu životního prostředí, 

a proto je řešena zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. [36] I v dnešní době je 

neustále pohlíženo na stavební recyklát velmi nedůvěřivě, proto je důležité vyrábět 

kvalitní recyklát. [37] 

Na základě charakteristiky a vlastností bude stanoven soubor potencionálně 

vhodných druhotných surovin využitelných pro obnovu tělesa železničního spodku. 

Pomocí výběru bude navržen funkční vzorek s obsahem právě druhotných surovin, 

čímž bude dosaženo jejich nové využití.  

Definice druhotné suroviny 

Představuje vedlejší produkt z výrobního procesu, popřípadě rozrušený 

stavební materiál, který vznikl fyzickou likvidací stavebních konstrukcí. 

Druhotnou surovinu je možné využít jako sypaninu v původním či upraveném stavu. 

Příkladem je například hlušina, popílek, struska, materiál vybouraný při opravách 

vozovek nebo konstrukcí. [14] 
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Existuje velké množství druhotných surovin. Tato kapitola bude zaměřena na 

takové druhy, které by dále mohly být využity pro obnovu tělesa železničního 

spodku. Především zde budou uvedeny druhotné suroviny, které mohou vzniknout 

při recyklaci železničních staveb. U jednotlivých druhů bude uveden jejich popis 

a základní vlastnosti, kterými se vyznačují a následně by mohly být podstatné při 

výběru potencionálně vhodných druhotných surovin použitelných pro návrh nového 

funkčního vzorku.  

 

Jedná se o jeden z nejvíce žádaných recyklátů, a to zejména kvůli jeho vysoké 

kvalitě, způsobené obsahem přírodního kameniva a cementového tmelu. 

Betonovým recyklátem můžeme označit recyklát obsahující alespoň 90 % drceného 

betonu. Tento materiál je získáván především z demolic železničních pražců nebo 

betonových dálnic a silnic. Jeho největší uplatnění se nachází při stavbě železnic či 

silničních komunikací jako materiál pro podkladní vrstvy. Dále se hojně využívá jako 

materiál pro zpevnění zemin. [38] Mezi nevýhody betonového recyklátu patří 

heterogennost a vyšší nasákavost pohybující se kolem 5–10 %. Druhotnou surovinu 

lze roztřídit do několik frakcí. Frakce 0/4 mm je vhodná pro výrobu cementu. 

Její nevýhodou je špatná trvanlivost a nasákavost překračující hodnotu 10 %. 

Podstatnou frakcí pro diplomovou práci je 0/16 mm, kterou je možné využít pro 

aktivní zónu. Výhodou této frakce je především dobrá zhutnitelnost, únosnost, 

nasákavost a mrazuvzdornost. Střední frakci 0/32 mm je možné využít jako náhradu 

štěrku pro podkladní vrstvy vozovek a frakce 16/32 mm je vhodná jako plnivo do 

betonu. Za náhradu kameniva do podkladních vrstev komunikací lze použít široké 

frakce betonového recyklátu 0/63 mm a 32/63 mm. [39] 

 

Základní částí železničního svršku je kolejové lože, které je tvořeno z kameniva 

frakce 31,5/63 mm. Jeho hlavní funkcí je přenášení silových účinků železničního 

provozu na pláň tělesa železničního spodku. Kamenivo, ze kterého je kolejové lože 
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tvořeno musí splňovat vlastnosti dané Obecnými technickými podmínkami 

„Kamenivo pro kolejové lože“. [40] a musí odpovídat ČSN EN 13450 [41]. 

Podle původu a jakosti je kamenivo pro kolejové lože rozděleno na přírodní, umělé 

a recyklované kamenivo. Tato kapitola bude věnována pouze recyklovanému 

kamenivu, které vzniká z dříve použitého kameniva vytěženého z kolejové lože 

železničních drah a následně je upraveno v recyklačních zařízení. 

U kolejového lože dochází velmi často k ekologickému znečištění vzniklého 

zejména v místech delšího stání kolejových vozidel. Jedná se o depa, odstavné koleje 

a koleje ve vlakových stanicích. Kolejové lože může být náhodně znečištěno, což je 

většinou způsobeno při převozu nebezpečných látek nebo v případě mimořádných 

situací na trati. Tím nejčastějším způsobem bývá samovolný únik olejů a provozních 

kapalin. K odtěžení štěrkového lože, případně i vrstev pod ním, dochází v případě 

velkého znečištění či ekologickou havárií. Tímto způsobem vzniká odpad z čištění 

kolejové lože. [42] 

Recyklace kameniva představuje úpravu výzisku z kolejového lože, což je 

materiál získaný odtěžením nebo strojním čištěním kolejového lože. 

Recyklací dochází k úpravě křivky zrnitosti, oddělení cizorodých částic a ohranění 

zrn. Existuje několik postupů, kterými je možné recyklovat výzisk z kolejového lože. 

Pokud zrnitost a tvar zrn vyhovuje zadaným podmínkám, kamenivo je zbaveno 

podsítného, jemných částic a lze ho znovu ve frakci 31,5/63 mm použít pro 

kolejového lože. Častějším postupem je drcení kameniva na menší frakci, která je 

následně využita pro stavbu konstrukčních vrstev železničního spodku, 

pro podkladní vrstvu silničních staveb nebo jako obsyp při uzavírání skládek či 

rekultivaci území. Po provedení recyklace kamenivo musí splňovat technické 

požadavky na: zrnitost, obsah drobných částic, obsah jemných částic, tvar zrn, 

zaoblenost hran, obsah cizorodých částic a obsah vysokopecní strusky. 

Recyklačním procesem je ušetřeno místo na skládkách s čím jsou spojeny i náklady 

na uložení odpadu. [42] 
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Cílem práce je vyvinout nový materiál pro obnovu tělesa železničního spodku 

na bázi druhotných surovin.  

Aby bylo dosaženo hlavního cíle, je práce rozdělena na cíle dílčí. Prvním z nich je 

nalezení druhotných surovin, využitelných pro obnovu tělesa železničního spodku. 

Metodickým postupem bude stanoven návrh základních směsí, které se následně 

experimentálně ověří pro nalezení základní optimální dávky druhotných surovin 

k další experimentální činnosti. Následujícím dílčím cílem bude prokázání vlivu 

fluidního popílku na zvýšení pevností vybraných surovinových směsí. Nakonec bude 

na základě výsledků pokročilého testování navržen funkční vzorek pro obnovu tělesa 

železničního spodku. Využití vhodné kombinace těchto materiálů s dalšími 

druhotnými surovinami by tak mohlo přinést pozitivní efekt pro životní prostředí 

a rozpočet stavebního díla, což je podstatou práce a její hlavní myšlenkou. 

  



43 

 

Praktická část diplomové práce je členěna na čtyři dílčí etapy. V úvodu této části 

je přehledně znázorněna metodika řešení, kde jsou jednotlivé etapy představeny 

a podrobněji popsány. Pro experimenty byly použity dva druhy zemin za účelem 

obnovy tělesa železničního spodku společně s pojivy, a především druhotnými 

surovinami. Vyhodnocení a jednotlivé výsledky etap jsou uvedeny v příslušných 

tabulkách a grafech. Všechny typy zkoušek, které byly v praktické části použity, byly 

provedeny dle náležitých norem a předpisů. Na konci této části je provedeno 

zhodnocení výsledků všech etap na základě čehož je stanoven závěr práce. 

 

Praktická část diplomové práce je členěna do čtyř na sebe navazujících etap, 

které jsou v následujících odstavcích podrobně rozepsány.  

Etapa I – Výběr a analýza surovin pro vývoj nového materiálu 

Hlavním úkolem etapy I bude především vybrat a následně analyzovat primární 

a zejména druhotné suroviny, vhodné pro obnovu tělesa železničního spodku. 

Na základě poznatků z teoretické části, kde byly podrobně popsány různé typy 

druhotných surovin, bude stanoven užší soubor surovin, který bude zaměřen hlavně 

na betonový recyklát, odpad z čištění autodomíchávače, odpad z čištění kolejového 

lože, či fluidní popílek. V užším souboru surovin jsou uvedeny i pojivé složky 

(cement, vápno). Na základně zkušeností a informací z bakalářské práce je známo, 

že z ekonomického hlediska bude vhodné použít konkrétně směsný cement 

a vápenný hydrát. Dále proběhne základní analýza vybraných surovin, díky čemuž 

budou získány technické parametry. Jedná se o křivku zrnitosti, nasákavost 

a chemickým rozborem bude dáno množství jednotlivých látek obsažených 

v surovinách. Následně bude provedena doplňující charakteristika. U zemin bude 

doplněn Proctor standard a druhotné suroviny budou podrobeny ekologii. 

Nakonec budou vybrány nejvhodnější druhotné suroviny, ze kterých v další etapě 

budou navrženy směsi pro experimentální ověření. 
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Užší soubor surovin 

Betonový recyklát 

Odpad z kolejového lože 

Odpad z autodomíchávače 

Fluidní popílek 

 

Základní charakteristika surovin

Sítový rozbor  

Nasákavost 

Chemický rozbor 

Výběr vhodných surovin pro následné 

experimentální ověření 

 

Cement 

Vápno 

Doplňující charakteristika surovin

Proctor standard 

Ekologie 

Analýza zemin pro experimentální činnost

Jíl písčitý F4–CS Jíl s vysokou plasticitou F8–CH 
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Etapa II – Ověření základních směsí 

Prvním krokem II. etapy bude stanovit si dávky pojiv (cement, vápno), které se 

budou přidávat k vybraným typům zemin. Dále bude následovat návrh surovinových 

směsí s potenciálem využití druhotných surovin. Pro návrh byl vybrán písčitý jíl       

F4–CS a jíl s vysokou plasticitou F8–CH. Ke každé z nich bude následně přidána 

druhotná surovina z etapy I. Budou vybrány dvě varianty směsí s podílem 

druhotných surovin. A to konkrétně tak, že postupně bude zemina nahrazena 

30 a 70 % druhotnou surovinou. Následně bude provedeno experimentální ověření 

vhodnosti pro obnovu tělesa železničního spodku navržených směsí. Vybrané směsi 

budou zkoušeny jak v čerstvém, tak i zatvrdlém stavu. Na závěr této etapy bude 

provedeno zhodnocení výsledků. Výsledkem etapy II bude výběr optimálních směsí, 

které budou následně použity pro etapu III. 

  

 

Návrh surovinových směsí  

Ověření vhodnosti navržených směsí  

Zhodnocení výsledků 

Výběr optimálních směsí pro etapu III 

Zkoušení v čerstvém stavu Zkoušení v zatvrdlém stavu

Proctor standard 

➢ Optimální vlhkost 

➢ Maximální objemová hmotnost 

Objemová hmotnost 

Pevnost v tlaku – 28 dní 

 

Surovinové směsi na základě ověření vybraných druhotných surovin 

F4–CS 

+ druhotná surovina (30, 70 %) 

+ pojiva (4 % CEM, 3 % váp. hydrát) 

F8–CH 

+ druhotná surovina (30, 70 %) 

+ pojiva (4 % CEM, 4,5 % váp. hydrát) 

Nastavení dávky pojiva
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Etapa III – Optimalizace surovinových směsí  

Třetí etapa bude zaměřena nejprve na návrh surovinových směsí s kombinací 

druhotných surovin s potenciálem jejich maximálního využití pro obnovu tělesa 

železničního spodku a následně na jejich experimentální ověření. Tato etapa se 

bude lišit od etapy II tím, že zde se budou navrženy směsi s kombinací druhotné 

suroviny a fluidního popílku jako potencionálně vhodné suroviny pro úpravu zemin. 

Navrhnou se dvě varianty směsí. Základem bude vždy zemina a ke každé z nich bude 

přidán fluidní popílek a k tomu budou přidány vhodné druhotné suroviny a pojivové 

složky. Bude následovat stejné experimentální ověření navržených směsí, jako tomu 

bylo v předešlé etapě. Na závěr budou zhodnoceny výsledky experimentálních 

zkoušek a provede se výběr optimální směsi s jedním i druhým typem zeminy pro 

pokročilé zkoušení vybraných surovinových směsí. 

 
  

 

Návrh surovinových směsí pro ověření kombinace druhotných surovin 

Surovinové směsi na základě ověření vybraných kombinací druhotných surovin 

Ověření vhodnosti navržených směsí  

Výběr optimální směsi s jedním i druhým 

typem zeminy pro pokročilé testování 

F4–CS 

+ 70 % druhotná surovina 

+ pojiva (4 % CEM, 3 % váp. hydrát) 

+ 10 % fluidní popílek z biomasy 

F8–CH 

+ 70 % druhotná surovina 

+ pojiva (4 % CEM, 4,5 % váp. hydrát) 

+ 10 % fluidní popílek z biomasy 

 

Zkoušení v čerstvém stavu Zkoušení v zatvrdlém stavu

Proctor standard 

➢ Optimální vlhkost 

➢ Maximální objemová hmotnost 

Objemová hmotnost 

Pevnost v tlaku – 28 dní 
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Etapa IV – Pokročilé zkoušení vybraných surovinových směsí  

Závěrečná etapa bude zaměřena na pokročilé zkoušení vybraných surovinových 

směsí z etapy III.  Jejich vhodnost bude experimentálně ověřena na základě 

pokročilejšího testování. Na závěr budou zhodnoceny výsledky a bude vybrána 

optimální varianta s jedním a druhým typem zeminy pro obnovu tělesa železničního 

spodku.  Výsledkem diplomové práce bude experimentálně ověřený funkční vzorek 

materiálu pro obnovu tělesa železničního spodku. 

 

 

V dalších odstavcích je popsána metodika zkoušení, která obsahuje výčet 

a popis jednotlivých zkoušek. Metodika zahrnuje soubor zkoušek, kterým byly 

podrobeny vstupní suroviny a následně soubor zkoušek, které byly použity pro 

experimentální ověření vhodnosti navržených směsí. Všechny zde uvedené zkoušky 

byly provedeny dle stanovených postupů a platných norem.  

 

Před samotným začátkem celého procesu, bylo potřeba zjistit základní 

technické parametry všech vstupních surovin pomocí níže uvedených zkoušek.  

 

Vybrané směsi z etapy III

Pokročilé ověřování vhodnosti vybraných směsí  

Odolnost proti mrazu a vodě 

Ekologie 

Zhodnocení výsledků 

Výběr optimální směsi s jedním i druhým typem 

zeminy pro obnovu tělesa železničního spodku 
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Zrnitost vstupních surovin byla zkoušena dle platné normy ČSN EN 933–1 

Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 1: Stanovení zrnitosti – Sítový 

rozbor [43]. Podstatou zkoušky je roztřídit a oddělit od sebe materiál za pomoci sady 

sít s různou velikostí ok, a to na několik zrnitostních podílů. Dle typu zkoušeného 

materiálu je volena velikost otvorů jednotlivých sít. Ty jsou poskládána tak, že dole 

je nejjemnější a nahoře nejhrubší síto, které je na konci uzavřeno víkem a následně 

je spuštěn vibrační podstavec. Když skončí prosévací proces, tak se každé síto zváží 

a zaznamená se hmotnostní zůstatek. Výsledkem je grafické znázornění pomocí 

křivky zrnitosti, která je složena z procentuálních propadů jednotlivými oky sít. [43] 

 

Stanovení nasákavosti bylo provedeno dle ČSN EN 1097–6: Zkoušení 

mechanických a fyzikálních vlastností kameniva – Část 6: Stanovení objemové 

hmotnosti zrn a nasákavosti. [44] 

 

Slouží ke zjištění, z jakých chemických látek je daná surovina složena. 

Před zahájením samotného rozboru je nutné si připravit zkušební vzorek. Ten by 

měl obsahovat především jemné částice, protože v další části přípravy je vzorek 

pomocí kyseliny rozpuštěn a převeden na roztok. Nejčastěji jsou využívané ke 

stanovení množství prvků vážkové analytické metody nebo titrační metody.  

 

Pro posouzení vlivu na životní prostředí jsou stanoveny limitní hodnoty 

jednotlivých parametrů, které mohou mít negativní ekologický dopad. 

Tyto parametry s jejich limitními hodnotami jsou uvedeny v Tab. 9 danou obecně 

technickými podmínkami (OPT) č.j. 25 640/06 – OP. [45] 
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Tab. 9 – Nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin v recyklátech pro konstrukční vrstvy [45] 

Parametr Limitní hodnota 

Ve vodném výluhu 

pH 5,5 až 11 

Vodivost v mS·m-1 200 

Fenolový index v mg·l-1 0,1 

Zápach Po chemických nebo ropných látkách 

CHSK-Cr v mg·l-1 40 

NEL1) v mg·l-1 0,2 

Cu v mg·l-1 1 

Zn v mg·l-1 3 

V pevné hmotě 

NEL1) v mg·kg-1 500 

EOX2) (Cl) v mg·kg-1 8 

PAU3) v mg·kg-1 40 

Cu v mg·kg-1 190 

Zn v mg·kg-1 720 

1) NEL – Nepolární extrahovatelné látky  

2) EOX – Extrahovatelné organicky vázané halogeny 

3) PAU – polycyklické aromatické uhlovodíky  

 

XRD (X-ray difraction) je nedestruktivní metodou stanovující kvalitativní 

i kvantitativní mineralogické složení látek. Metoda je založena na krystalografickém 

uspořádání látek a interakci rentgenového záření s částicemi. Ty vytváří krystalickou 

mřížku látek, na které dochází k difrakci záření. Před začátkem zkoušky je nutné 

vzorek pomlít a výsledkem je následně difraktogram, který je vyhodnocen pomocí 

softwaru. [46] 

 

V těchto odstavcích jsou uvedeny zkoušky, kterými byly experimentálně ověřeny 

navržené směsi v jednotlivých etapách. 

 

Objemová hmotnost čerstvých směsí byla stanovena dle ČSN EN 12350–6 [47] 

na zatvrdlých směsí dle ČSN EN 12390–7 [48]. Z názvu norem je patrné, že jsou 

určeny zejména pro stanovení objemové hmotnosti betonu. Výsledné hodnoty 

objemových hmotností se zaokrouhlí na nejbližších 10 kg/m3. 
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Zhutnitelnost je možné stanovit pomocí čtyř metod laboratorního zkoušení, díky 

kterému je stanovena optimální vlhkost wopt a maximální objemová hmotnost ρd.max, 

což je hlavním účelem zkoušky. [22] 

- Proctor standard – ČSN EN 13286–2, [49] 

- Proctor modifikovaný – ČSN EN 13286–2, [49] 

- Vibrokomprese – ČSN EN 13286–3, [50] 

- Vibrační pěch – ČSN EN 13286–4. [51] 

 

Zkouška byla provedena dle postupu uvedeného v normě ČSN EN 13286–2 

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 2: Zkušební metody 

pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti – Proctorova 

zkouška [49]. V následující Tab. 10 jsou uvedeny parametry zkoušky, 

jednotlivé rozměry, hmotnost zkušebního zařízení a typy forem. Pro diplomovou 

práci byla zvolena forma typu A, a to z důvodu toho, že tento typ je využívaný 

zejména pro zeminy obsahující maximální zrno 16 mm. 

Tab. 10 – Parametry Proctorovy standardní zkoušky [49] 

Zkouška 
Charakteristiky 

zkoušky 
Rozměry Symbol 

Proctorova forma 

A B C 

Proctor 

standard  

Hmotnost pěchu kg mR 2,5 2,5 15 

Průměr pěchu mm d2 50 50 125,5 

Výška dopadu mm h2 305 305 600 

Počet vrstev - - 3 3 3 

Počet úderů - - 25 56 22 

Postup laboratorní zkoušky Proctor standard je prováděn v souladu s normou 

ČSN EN 13286–2 [49]. Před zahájením zkoušky je potřeba si připravit zkušební směs. 

Jako první proběhne navážení 2 kg zeminy F4–CS a k tomu se následně přidá 12 % 

vody, která byla stanovena z celkové hmotnosti. Co se týče zeminy F8–CH, 

tak v tomto případě byla zemina již předem navlhčena 25 % vody, a to především 

proto, aby se mohla voda dostat i do nejmenšího zrna. Kdyby se tak neučinilo, voda 

by se nedostala všude a výsledky by nebyly relevantní. Následovalo smíchání zeminy 

s vodou a po vytvoření směsi s požadovanou konzistencí bylo naplněno zkušební 

těleso. Jedná se o těleso ve tvaru válce s výškou 120 mm, průměrem 100 mm 
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a hmotností 3 733 g. Takto sestavená forma se naplní směsí, a to ve třech vrstvách. 

Každá z vrstev se zhutní pomocí pěchu 25 údery. Po zhutnění poslední vrstvy se 

odebere horní nástavec, směs se zarovná, pomocí výtlačného zařízení se vzorek 

vytlačí z formy a zváží se. S dalším hutněním se k zemině přidává procentuální 

množství vody. Tento celý laboratorní postup je opakován do doby, kdy nastane 

zlom a směs dosáhne maximální objemové hmotnosti s optimální vlhkostí. Pro tuto 

zkoušku bylo použito automatické hutnící zařízení Proctor standard (Obr. 8), které 

bylo zapůjčeno pro účely diplomové práce z Ústavu geotechniky Fakulty stavební.  

 

Obr. 8 – Proctorovo hutnící zařízení 

 

Pevnost v tlaku byla stanovena v souladu s normou ČSN EN 13286–41[52]. 

Zkušební vzorky byly zkoušeny po 28 dnech zrání. Zkušební těleso ve tvaru válce je 

umístěno do zkušebního lisu, mezi dvě vodorovně umístěné tlačné desky. 

Následně je zatěžován potřebnou silou, která se plynulým způsobem navyšuje, a to 

tak aby k porušení došlo během 30–60 s. Z lisu je následně odečtena maximální síla, 

která na vzorek působila. Konečná pevnost daného vzorku je dána podílem 

maximální síly a plochou povrchu vzorku. Výsledná hodnota pevnosti se zaokrouhlí 

na nejbližších 0,1 MPa. [52] 
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Stanovení odolnosti proti mrazu a vodě je zkoušeno dle ČSN 73 6124–1 příloha A 

[53]. Pro zkoušku jsou vyrobena stejná válcová tělesa o rozměrech 100 x 120 mm, 

jako pro stanovení pevnosti v tlaku. Po 28 dnech zrání jsou vzorky umístěny na 

podložku, která je z části ponořena do vody. Vzorky za pomoci kapilárních sil jsou 

postupně nasycovány vodou do konstantní hmotnosti. Nasycená zkušební tělesa 

jsou umístěna do mrazícího boxu, a to na dobu (6 ± 0,5) hod s teplotou -15 °C. 

Po uplynutí stanovené doby jsou vzorky vyjmuty a uloženy na (18 ± 0,5) hod zpět na 

částečně ponořenou podložku, pro další nasycení vzorků při rozmrazování 

laboratorní teplotou. Zkouška pokračuje opět novým zmrazením a tento postup je 

opakován v předepsaných cyklech a provádí se nejméně na třech zkušebních 

tělesech. Po ukončení posledního cyklu se na tělesech stanovuje pevnost v tlaku dle 

ČSN EN 13286–41 [52] Vzorky podrobeny této zkoušce jsou odolné proti mrazu 

a vodě pouze v případě, když pevnost v tlaku vzorků vystavených mrazu a vodě není 

nižší než 85 % oproti pevnosti v tlaku vzorků nevystavených mrazu a vodě. [53]  

Tab. 11 – Teploty zmrazování a počty cyklů zmrazování [53] 

Vrstva vozovky 
Teplota zmrazování 

[°C] 

Počet cyklů návrhového indexu 

mrazu dané oblasti [°C x den]a 

do 350 350 až 600 nad 600 

horní podkladní vrstva -20 10 13 16 

spodní podkladní vrstvab -15 7 10 13 
a       Index mrazu podle ČSN 73 6114 
b       Platí i pro ochrannou vrstvu, je-li použita  
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První etapa je primárně zaměřena na výběr vhodných surovin použitelných pro 

obnovu tělesa železničního spodku. Co se týče primárních surovin, tak byly vybrány 

dva druhy, a to jíl písčitý a jíl s vysokou plasticitou. Dále bude uvedeno, jaké pojivové 

složky budou k primární surovině přidány a následně proběhne základní 

charakteristika druhotných surovin. Všechny druhy surovin použitých pro návrh 

receptur pro obnovu tělesa železničního spodku jsou vybrány na základě poznatků 

z teoretické části.  

 

V rámci řešení projektu pro firmu INFRAM a.s. byly dodány pro experimentální 

činnost diplomové práce dva typy zemin. Jedná se konkrétně o zeminy z oblasti 

Střelic. Pro potřebnou analýzu, a především pro zatřídění zemin bylo nutné provést 

granulometrický rozbor, který byl stanoven dle ČSN 73 6133 [14]. Tímto rozborem 

byly získány základní technické vlastnosti daných zemin. Konkrétně se jednalo 

o zrnitost, mez tekutosti, mez plasticity, index plasticity a vlhkost. V Tab. 12 je uveden 

procentuální propad jednotlivými oky pro každou zeminu a v Tab. 13 jsou uvedeny 

technické parametry. Dále jsou zde graficky znázorněny (Graf 1) křivky zrnitosti pro 

obě zeminy, které byly složeny na základě procentuálního propadu. Díky těmto 

parametrům, které byly stanoveny je možné zatřídit zeminy. Podle výsledků bylo 

určeno, že se jedná o jíl písčitý s označením F4–CS a druhou zeminou je jíl s vysokou 

plasticitou s označením F8–CH. Vzhledem k zatřídění zemin podle 

ČSN EN ISO 14 688-2 [54] se jedná o zeminy s označením fsaclSi – jemnozrnný 

písčitý jílovitý silt a druhá zemina byla klasifikována jako jíl s označením Cl.  
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Tab. 12 – Procentuální propad jednotlivými oky sít 

F4–CS F8–CH 

průměr propad hm. průměr propad hm. 

d [mm] [%] d [mm] [%] 

8,0000 100,000 4,0000 100,000 

4,0000 99,889 2,0000 99,350 

2,0000 99,299 1,0000 96,880 

1,0000 92,423 0,5000 95,346 

0,5000 84,625 0,2000 91,108 

0,2000 78,904 0,1000 89,054 

0,1000 66,417 0,0630 86,713 

0,0630 55,925 0,0247 74,168 

0,0379 48,597 0,0182 71,257 

0,0284 45,040 0,0120 67,931 

0,0218 39,110 0,0055 57,536 

0,0151 31,402 0,0041 52,547 

0,0070 17,764 0,0022 42,984 

0,0051 13,614 0,0010 29,114 

0,0026 10,946 
  

0,0011 6,202 

Tab. 13 – Technické vlastnosti zemin F4–CS a F8–CH 

Vlastnosti Jednotka F4–CS F8–CH 

Vlhkosti zemin % 10,80 22,70 

Mez tekutosti wL % 35,10 65,00 

Mez plasticity wP % 22,10 30,50 

Index plasticity IP - 13,00 34,50 

Stupeň konzistence Ic - 1,87 1,23 

Dle výsledků z Tab. 13 je možné určit další charakter zemin určených pro 

experimentální zkoušení. Už podle označení F4 a F8 je možné říci, že se jedná 

o jemnozrnné zeminy. U písčitého jílu F4–CS byla stanovena mez tekutosti 

wL 35,10 %, což znamená že se jedná o zeminu se střední plasticitou. Dalším znakem 

zemin je stupeň konzistence, kterým je určován stav, ve kterém se zemina nachází. 

U tohoto typu zeminy byl konzistenční stupeň Ic stanoven na 1,87, tím pádem se 

jedná o pevnou zeminu, do které lze vtisknout nehet. Druhý typ zeminy, který podle 

křivky zrnitosti byl zatříděn a označen jako jíl s vysokou plasticitou F8–CH, dosáhl 

meze tekutosti wL 65,00 %. V tomto případě se jedná o zeminu s vysokou plasticitou. 

Co se týče stupně konzistence, tak je na tom stejně jako F4–CS. 
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Graf 1 – Křivka zrnitosti pro zeminy F4–CS a F8–CH 

 Vysvětlivky pro Graf 1:  

- Modrá plná čára – Jíl písčitý F4–CS  

- Zelená čárkovaná čára – Jíl s vysokou plasticitou F8–CH  
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Graf 2 – Namrzavost vybraných zemin dle křivky zrnitosti 
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Namrzavost zemin je stanovena na základě Sheiblova kritéria namrzavosti. 

Z Grafu 2 je tedy patrné, že F4–CS spadá pod kritérium 2, které říká, že se jedná 

o zeminu, která je nebezpečně namrzavá. Druhý typ zeminy patří do skupiny vysoce 

namrzavých zemin, které jsou ale zároveň nepropustné.  

 

       Graf 3 – Proctor standard – 100 % F4–CS se znázorněním optima 

 

Graf 4 – Proctor standard – 100 % F8–CH se znázorněním optima 

Dalším parametrem, který bylo potřeba stanovit na zeminách byla zhutnitelnost 

pomocí zkoušky Proctor standard. Na základě výsledků bylo stanoveno, že optimální 

vlhkost pro zeminu s označením F4–CS je 12,8 % a maximální objemová hmotnost 

byla 2 070 kg/m3. Co se týče zeminy F8–CH, tak optimální vlhkost byla stanovena na 

27,3 % a maximální objemová hmotnost vyšla 1 920 kg/m3. Tyto výsledky byly dále 

využity při experimentálním ověřování základních směsí v kombinaci s pojivy 

a druhotnými surovinami.  
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Z teoretické části je známo, že zeminy, které nejsou dle požadavků vhodné pro 

železniční spodek je možné upravovat. Jednou z možností je právě použití 

pojivových složek. Nejčastěji je používán cement a vápno. V následujících odstavcích 

je více popsán přesný druh použitých surovin a jejich použité množství.  

 

Pro stabilizaci zemin jsou nejvíce využívány dva druhy cementu, jedná se 

o portlandský CEM I a portlandský směsný CEM II. Jelikož v tomto případě nejsou 

požadovány velké pevnosti, byl zvolen portlandský směsný cement CEM II/B – LL 

32,5 R, dodaný společností Českomoravský cement, a.s.  Dalším důvodem byla 

samozřejmě i cena, která je oproti portlandskému CEM I nižší. Co se týče složení, 

tak stejně jako portlandský cement, tak i směsný je z velké části složen ze slínku. 

Z označení (CEM II/B – LL) může být patrné, že u tohoto typu cementu je jisté 

procento slínku nahrazeno vápencem (LL).  

 

Pro úpravu jemnozrnných zemin, které mají střední až vysokou plasticitu je 

nejvíce využívané vápno. V rámci úpravy či stabilizace je možné zvolit jakoukoli 

variantu vápna. V případě zpracovávané diplomové práce byl vybrán vápenný 

hydrát konkrétně od společnosti Cemix. Na základě informací z teoretické části, 

kdy bylo zjištěno, že i poměrně malé množství dokáže zvýšit pevnosti a z důvodu, 

že tato surovina je relativně ekonomicky nákladná [3] bylo rozhodnuto, že přidání 

3 % (pro F4–CS) a 4,5 % (pro F8–CH) vápenného hydrátu bude uspokojivé. 

 

Před samotným použitím druhotných surovin bude provedena jejich základní 

charakteristika. Každá druhotná surovina bude krátce popsána a následně bude 

proveden sítový rozbor, nasákavost, chemický rozbor, a nakonec bude stanoven vliv 

na životní prostředí. Na základě teoretických poznatků byly vybrány tři zástupci. 

Jedná se o betonový recyklát, odpad z čištění autodomíchávače a odpad z čištění 

kolejového lože, kde byly použity dva zástupci z jiných lokalit.  
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Vzorek betonového recyklátu (BETR.) byl odebrán u firmy DUFONEV R.C., a.s. 

Jednalo se o frakci 0/32 mm, která není vhodná pro použití do aktivní zóny. 

Tím pádem bylo potřeba materiál přesít přes síto s velikostí ok 16 mm, čímž vznikla 

již použitelná frakce 0/16 mm pro experimentální činnost. Ve vzorku byly 

zastoupeny kromě drceného betonu i cihelné střepy. Vzorek dále v menší míře 

obsahoval kusy dřeva. 

 

   Obr. 9 – Betonový recyklát  

 

Tento typ druhotné suroviny je získán po vymývání autodomíchávačů při 

návratu do betonárky. Pro zpracování zbytkového betonu jsou v betonárkách 

využívány recyklační zařízení. Pomocí tohoto zařízení se zbytky betonové směsi 

rozplaví, následně vyperou a současně dojde k vytřídění kalové vody, která se 

odvede potrubím do kalové jímky, a kameniva. Z pracího zařízení je vyprané 

kamenivo umístěno do určeného prostoru. Tato surovina bude v dalším textu 

označována zkráceně jako odpad mix.  

 

Obr. 10 – Odpad z čištění autodomíchávače 
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V případě této druhotné suroviny (KL. ZŽO) byly zvoleny dva typy odpadů 

z čištění kolejového lože. Vzorek znázorněný na Obr. 11 byl odebrán z deponie po 

čištění kolejového lože na malém zkušebním železničním okruhu (ZŽO). 

Vzhledem k provozu na ZŽO nebyl vzorek v takové míře znečištěn přepravovanými 

substráty, ale pouze rozpadem vlastního materiálu a odpadem, resp. navátím 

nečistot z okolí.  

 

Obr. 11 – Odpad z čištění kolejového lože ZŽO 

Druhý odpadní materiál z čištění kolejového lože (KL. Žďár) byl použit z lokality 

Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru. Jedná se o odpad z čističky kolejového lože, 

z čištění traťové koleje č. 2. Po vizuální stránce lze konstatovat, že se jedná o výrazně 

hnědo-černý materiál, s velkým zastoupením nejmenších frakcí. Prach ze vzorku 

působil mastně a malé frakce vizuálně vypadaly jako uhelný prach. Ve vzorku 

(Obr. 12) byly nalezeny skleněné střepy, kovové vršky z nápojů, kousky dřeva, zbytky 

hřebíků a vrutů. Je tedy možné říci, že tento typ odpadního materiálu je více 

znečištěn než materiál z čištění kolejové lože malého ZŽO.  

 

      Obr. 12 – Odpad z čištění kolejového lože Žďár 
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Před přidáním vybraných druhotných surovin k oběma druhům zemin, bylo 

potřeba stanovit alespoň základní technické parametry. Jak už bylo zmíněno výše 

jednalo se o sítový rozbor, nasákavost, chemický rozbor a vliv na životní prostředí. 

Tab. 14 – Procentuální propad jednotlivých druhotných surovin oky sít 

Velikost síta BETR. Odpad mix KL. ZŽO KL. Žďár 

d [mm] propad hm. [%] propad hm. [%] propad hm. [%] propad hm. [%] 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,063 0,38 0,08 0,26 9,70 

0,125 1,25 0,25 0,77 12,40 

0,25 4,09 3,50 2,07 16,10 

0,5 12,12 14,95 6,42 21,00 

1 25,62 30,33 15,01 26,80 

2 42,85 43,80 27,07 33,50 

4 57,17 52,94 41,48 39,50 

8 78,63 65,72 58,96 46,70 

16 100,00 100,00 100,00 59,90 

31,5 100,00 100,00 100,00 88,30 

V Tab. 14 jsou uvedeny průměry jednotlivých ok sít a pro každou druhotnou 

surovinu je uveden procentuální propad oky. Z výsledných hodnot byly dále 

sestaveny křivky zrnitosti, které jsou graficky znázorněny v Grafu 5. 

 

Graf 5 – Křivka zrnitosti pro jednotlivé druhotné suroviny 

Z Grafu 5 je zřejmé, že křivka zrnitosti kolejového lože Žďár je odlišná oproti 

ostatním vzorkům. Jako u jediného materiálu došlo k získání procentuálního zbytku 

už na prvním sítě s velikostí ok 31,5 mm, z čeho plyne, že kolejové lože Žďár má 
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nejvyšší podíl hrubších frakcí ze všech surovin. U ostatních materiálů je křivka 

zrnitosti do frakce 0,25 mm víceméně stejná, pouze s malými procentuálními rozdíly.  

Tab. 15 – Nasákavost druhotných surovin frakce 0-16 mm 

  BETR. Odpad mix KL. ZŽO KL. Žďár 

Frakce 0-16 mm 21,9 % 21,6 % 10,4 % 11,2 % 

Nasákavost vstupních surovin je dalším důležitým parametrem. 

Ovlivňuje z velké části množství vody a pórovitost výsledného materiálu, což může 

mít negativní dopad na konečné pevnosti v tlaku. Z Tab. 15 je vidět, že nejvíce 

nasákavou druhotnou surovinou je podle očekávání betonový recyklát, který dosáhl 

až 21,9 %. O něco méně 21,6 % je nasákavý odpad z mixu. Je to dáno tím, že tyto dva 

recykláty jsou obecně známé tím, že mají poměrně vysokou nasákavost. 

Naopak nejnižší hodnotu 10,4 % dosáhlo kolejové lože ZŽO, což je o polovinu nižší 

nasákavost, než získal betonový recyklát a odpad z mixu.  

Tab. 16 – Chemický rozbor použitých druhotných surovin 

  Surovina 

Parametr Jednotka BETR. Odpad mix KL. ZŽO   KL. Žďár 

Sušina při 105 °C  [%] 99,6 99,8 99,8 99,7 

Chloridy  [mg/kg suš.] 126 253 158 151 

SiO2 [% suš.] 60,60 76,70 67,60 71,3 

Sírany jako SO4 [% suš.] 0,25 <0,10 0,15 0,21 

P2O5  [mg/kg suš.] 921 967 1 760 1820 

P  [mg/kg suš.] 402 422 767 762 

Al2O3 [% suš.] 8,30 9,88 10,80 10,90 

Fe2O3  [% suš.] 2,67 1,44 6,44 8,23 

MgO [% suš.] 1,48 0,743 1,98 1,45 

MnO [% suš.] 0,0552 0,0344 0,0771 0,0742 

K2O [% suš.] 2,39 4,72 2,70 3,10 

Na2O [% suš.] 1,40 1,89 1,98 1,12 

TiO2  [% suš.] 0,211 0,177 0,656 0,543 

Chemickému rozboru byly podrobeny všechny čtyři použité druhotné suroviny. 

V Tab. 16 je uveden seznam látek a jejich množství, které se nachází v daných 

surovinách. Většinu látek mají všechny druhotné suroviny v poměrně stejném 

množství, což může být dáno tím, že u každé z nich tvoří základ kamenivo. 

Nejčastěji jsou, ale vidět rozdíly u odpadu z mixu. Jedná se například o množství 

chloridů, kterých má až o 100 mg/kg suš. více než zbylé tři druhotné suroviny. Co se 

týče obsahu SiO2, tak v tomto případě obsahuje o 10 % sušiny více než betonový 
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recyklát a kolejové lože ZŽO. Za zmínku stojí ještě obsah K2O, kdy odpad z mixu má 

skoro dvojnásobné množství, než je tomu u betonového recyklátu a kolejového lože 

ZŽO. Chemický rozbor byl proveden ve zkušební laboratoři ALS Czech Rebublic, s.r.o. 

Tab. 17 – Ekologie vybraných druhotných surovin 

Parametr BETR. Odpad mix KL. ZŽO KL. Žďár 

Ve vodném výluhu   

pH VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE 

Vodivost v ms·m-1 VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE 

Fenolový index v mg·l-1 VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE 

Zápach Přijatelné pro odběratele TON 2 

CHSK–Cr v mg·l-1 VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE NEVYHOVUJE 

NEL1) v mg·l-1 VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE 

Cu v mg·l-1 VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE 

Zn v mg·l-1 VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE 

V pevné látce   

NEL1) v mg·kg-1 NEVYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE 

EOX2) (Cl) v mg·kg-1 VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE 

PAU3) v mg·kg-1 VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE 

Cu v mg·kg-1 VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE 

Zn v mg·kg-1 VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE 

1) NEL – nepolární extrahovatelné látky 

2) EOX – extrahovatelné organicky vázané halogeny 

3) PAU – polycyklické aromatické uhlovodíky  

Při nastavování kritérií pro potencionálně vhodné druhotné suroviny využitelné 

v experimentální činnosti bylo nutné se věnovat i otázce ekologické vhodnosti. 

Pro stanovení nebezpečných látek stavebních odpadů ve výluhu a v pevné látce jsou 

předepsány limity obecně technickými podmínkami (OPT) č.j. 25 640/06–OP. [45] 

Ve výše uvedené Tab. 17 je vyhodnocení jednotlivé druhotné suroviny, zda danému 

kritériu vyhovuje nebo nevyhovuje. Nejnižší dopad na životní prostředí dle výsledků 

měl odpad z mixu a kolejové lože ZŽO, které vyhověly všem limitním hodnotám. 

Betonový recyklát nesplnil požadovanou hodnotu pro nepolární extrahovatelné 

hodnoty v pevné látce. V případě kolejového lože z oblasti Žďár taktéž nebylo 

vyhověno všem limitním hodnotám. Nebyl splněn parametr CHSK–Cr ve vodném 

výluhu. Ekologie druhotných surovin byla provedena zkušební laboratoří ALS Czech 

Republic, s.r.o. 
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Zeminy mohou být stabilizovány primárními pojivy (cement, vápno) anebo 

sekundárními pojivy. Do této skupiny pojiv patří dle TP 93 [33] právě i fluidní popílek. 

Byl zvolen na základě teoretických poznatků a je to především dostupná a levná 

surovina, která je navíc šetrná k životnímu prostředí. Využití tohoto vedlejšího 

energetického produktu (VEP) by mělo mít kladné účinky v navržených směsí 

zejména v ohledu pevností, kdy by mělo dojít k nárustu výsledných hodnot. 

Chemickému rozboru byly podrobeny tři druhy popílků z elektrárny Poříčí. 

Tab. 18 – Chemický rozbor popílků 

  Surovina 

Parametr Jednotka 
Fluidní popílek ze 

spalování biomasy  

Fluidní popílek 

ze spalování uhlí 

Ložový popel ze 

spalování biomasy 

Sušina při 105 °C  [%] 99,80 99,70 99,70 

Chloridy  [mg/kg suš.] 552 362 <40 

SiO2 [% suš.] 55,20 36,30 77,40 

Sírany jako SO4 (-2) [% suš.] 1,05 5,92 <0,10 

P2O5  [mg/kg suš.] 10 300 4 120 4560 

P  [mg/kg suš.] 4 500 1 800 1990 

Al2O3 [% suš.] 7,48 17,70 6,00 

Fe2O3  [% suš.] 2,79 4,23 1,83 

MgO [% suš.] 1,72 1,47 1,25 

MnO [% suš.] 1,01 0,3 0,559 

K2O [% suš.] 4,53 1,90 3,07 

Na2O [% suš.] 1,04 0,435 0,838 

TiO2  [% suš.] 0,464 1,29 0,229 

Volné CaO [% suš.] 11,08 10,66 0,87 

Podstatným parametrem bylo množství volného CaO, které má pozitivní účinky 

při stabilizaci zemin. Dle Tab. 18 je viditelné, že nejnižší obsah CaO 0,87 % suš. 

obsahoval ložový popel ze spalování biomasy. Pro jeho nízkou hodnotu je zbytečné 

o tomto vzorku dále uvažovat jako o vhodném.  
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Graf 6 – Vyhodnocení XRD analýzy fluidních popílků 

    Vysvětlivky pro Graf 6:  

- Černá čára – Fluidní popílek ze spalování biomasy (uložen v barelu) 

- Modrá čára – Fluidní popílek ze spalování uhlí (uložen v pytli)
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Grafem 6 je vyhodnocena XRD analýza fluidního popílku ze spalování biomasy 

a ze spalování uhlí. U obou byl předpokládaný výskyt vápna a křemene, což bylo 

potvrzeno. Rozdíly nastaly pouze v množství, které je pak uvedeno chemickým 

rozborem (Tab. 18).  

Výběr fluidního popílku proběhl na základě chemického rozboru a XRD analýzy. 

Pro stabilizaci zemin byl rozhodujícím parametrem obsah CaO. Z toho důvodu byl 

vybrán fluidní popílek vzniklý ze spalování biomasy (FP. Biomasa) s nejvyšším 

obsahem CaO 11,08 %. Jedná se o poměrně nový materiál, který není v tak hojném 

množství využíván. To, že se jedná o popílek ze spalování biomasy dokazuje i vysoké 

množství SiO2 (55,20 %), jelikož je do kotle při spalování přidáván křemičitý písek 

a ložový popel obsahující značné množství SiO2. 

U vybraného fluidního popílku (Obr. 13) byl ze základních parametrů proveden 

sítový rozbor, jehož výsledkem je křivka zrnitosti (Graf 7). 

 

Obr. 13 – Fluidní popílek ze spalování biomasy 

 

Graf 7 – Křivka zrnitosti fluidního popílku ze spalování biomasy 

Fluidní popílek je velmi jemnozrnný materiál, což dokazuje i křivka zrnitosti, 

podle které je jeho frakce 0–0,125 mm. 
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Cílem etapy bylo vybrat a analyzovat primární a druhotné suroviny vhodné pro 

obnovu tělesa železničního spodku. V první části proběhla charakteristika 

primárních surovin. Ve spolupráci s firmou INFRAM a.s. byly poskytnuty dvě zeminy, 

a to konkrétně z oblasti Střelic. Dle ČSN 73 6133 [14] byl proveden granulometrický 

rozbor a na základě zjištěných parametrů bylo možné zeminy zatřídit. Jednalo se 

o písčitý jíl s označením F4–CS a druhou zeminou byl jíl s vysokou plasticitou F8–CH. 

Druhá část byla zaměřena na pojivové složky, které ve směsi budou použity 

z důvodu stabilizace použitých zemin. Byl vybrán portlandský směsný cement 

CEM II/B – LL 32,5 R v obou případech v množství 4 % a vápenný hydrát v množství 

3 % (pro F4–CS) a 4,5 % (pro F8–CH). Pro zušlechtění železničního spodku byl 

zkoumán i fluidní popílek jakožto sekundární pojivo. Byl vybrán popílek ze spalování 

biomasy obsahující 11,08 % volného CaO. 

Konec etapy byl věnován druhotným surovinám. Byla uvedena jejich krátká 

charakteristika a dle zkoušek byly určeny jejich základní technické parametry. 

Jednalo se o sítový rozbor, kterým byla dána křivka zrnitosti, dále nasákavost, 

chemický rozbor, a nakonec byl stanoven vliv na životní prostředí. Byl použit 

betonový recyklát, odpad z čištění autodomíchávače, odpad z čištění kolejové lože 

ZŽO a odpad z čištění kolejového lože Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru.  
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Hlavním cílem etapy je navrhnout a experimentálně ověřit základní surovinové 

směsi s potenciálem nových možností využití druhotných surovin a vybrat optimální 

směs pro etapu III. 

 

Navrhované směsi budou složeny z primární suroviny, kterou představuje 

zemina, dále z druhotné suroviny a pojivových složek. Co se týče zeminy, tak byly 

vybrány pro experimentální ověření dva typy. Jde o původní zeminy ze stávajícího 

tělesa železničního spodku a konkrétně byl použit písčitý jíl F4–CS a jíl s vysokou 

plasticitou F8–CH. Druhotnou surovinu představují zástupci, kteří byli vybráni 

v etapě I. Jedná se o betonový recyklát, odpad z mixu a dva druhy kolejového lože. 

Pojivové složky byly zvoleny na základě zkušeností a informací z bakalářské práce, 

kdy je známo, že z ekonomického hlediska bude nejvhodnější použít směsný cement 

CEM II/B – LL 32,5 R a vápenný hydrát.  

V následujících tabulkách (Tab. 19 a 20) jsou znázorněny navržené receptury. 

První receptura obsahovala 100 % dané zeminy. K druhé receptuře byly přidány 

pojivové složky a tato receptura bude následně sloužit jako tzv. referenční, aby bylo 

patrné, jak se chová zemina pouze s pojivy a následně i druhotnými surovinami. 

Poslední čtyři receptury jsou víceméně stejné. Změna nastává pouze v druhotné 

surovině.  U těchto směsí se jedná o 30% náhradu zeminy druhotnými surovinami.  

Tab. 19 – Návrh surovinových směsí s 30% náhradou zeminy (F4–CS) druhotnými surovinami 

Zemina F4–CS   

(30% náhrada) 

100 % F4–CS 

100 % F4–CS + 4 % CEM + 3 % váp. hydrát 

70 % F4–CS + 30 % betonový recyklát + 4 % CEM + 3 % váp. hydrát 

70 % F4–CS + 30 % odpad mix + 4 % CEM + 3 % váp. hydrát 

70 % F4–CS + 30 % kolejové lože ZŽO + 4 % CEM + 3 % váp. hydrát 

70 % F4–CS + 30 % kolejové lože Žďár + 4 % CEM + 3 % váp. hydrát 
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Tab. 20 – Návrh surovinových směsí s 30% náhradou zeminy (F8–CH) druhotnými surovinami 

Zemina F8–CH  

(30% náhrada) 

100 % F8–CH 

100 % F8–CH + 4 % CEM + 4,5 % váp. hydrát 

70 % F8–CH + 30 % betonový recyklát + 4 % CEM + 4,5 % váp. hydrát 

70 % F8–CH + 30 % odpad mix + 4 % CEM + 4,5 % váp. hydrát 

70 % F8–CH + 30 % kolejové lože ZŽO + 4 % CEM + 4,5 % váp. hydrát 

70 % F8–CH + 30 % kolejové lože Žďár + 4 % CEM + 4,5 % váp. hydrát 

Další receptury, které byly navrženy, byly skoro totožné, jako receptury v Tab. 19 

a 20. Rozdíl nastal v procentuální náhradě zeminy druhotnou surovinou. V tomto 

případě byly oba dva druhy zeminy nahrazeny ze 70 %. Zde byl použit betonový 

recyklát, odpad z mixu a odpad z čištění kolejového lože ZŽO. Konkrétní navržené 

surovinové směsi jsou uvedeny v následujících tabulkách (Tab. 21 a 22). 

Tab. 21 – Návrh surovinových směsí se 70% náhradou zeminy (F4–CS) druhotnými surovinami 

Zemina F4–CS    

(70% náhrada) 

30 % F4–CS + 70 % betonový recyklát + 4 % CEM + 3 % váp. hydrát 

30 % F4–CS + 70 % odpad mix + 4 % CEM + 3 % váp. hydrát 

30 % F4–CS + 70 % kolejové lože ZŽO + 4 % CEM + 3 % váp. hydrát 

Tab. 22 – Návrh surovinových směsí se 70% náhradou zeminy (F8–CH) druhotnými surovinami 

Zemina F8–CH 

(70% náhrada) 

30 % F8–CH + 70 % betonový recyklát + 4 % CEM + 4,5 % váp. hydrát 

30 % F8–CH + 70 % odpad mix + 4 % CEM + 4,5 % váp. hydrát 

30 % F8–CH + 70 % kolejové lože ZŽO + 4 % CEM + 4,5 % váp. hydrát 

 

 

Experimentální zkoušení navržených směsí proběhne pomocí ověřování 

vhodnosti. Zkoušení bude prováděno na zhotovených vzorcích jednotlivých 

receptur, a to jak v čerstvém stavu, tak i v zatvrdlém. Jsou zde prováděny pouze 

základní zkoušky, kterými budou stanoveny především rozměrové, 

objemové a pevnostní parametry. Jedná se konkrétně o tyto zkoušky:  

- Objemová hmotnost v čerstvém stavu,  

- Stanovení zhutnitelnosti – Proctor standard, 

- Objemová hmotnost v zatvrdlém stavu – 28 dní, 

- Pevnost v tlaku – 28 dní.  
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Jako první byla na navržených recepturách stanovována zhutnitelnost a jak už 

bylo řečeno, tak tento parametr je v tomto případě určován pomocí 

Proctor standard. Na následujících grafech je znázorněno vyhodnocení této 

zkoušky. V každém grafu je možné vidět oranžový bod, který je výsledkem neboli 

optimem dané směsi. Představuje maximální objemovou hmotnost ρdmax 

a optimální vlhkost wopt pro danou recepturu. Konkrétně u směsi, která obsahuje 

100 % zeminy F4–CS a pojivové složky – Graf 8, tak oranžový bod stanovuje, 

že maximální objemová hmotnost je 2 320 kg/m3 a optimální vlhkost je 14,0 %. 

Modrá plná čára znázorňuje polynomickou spojnici trendu druhého stupně, na které 

leží právě hledané optimum. Spojnicí trendu získáme i rovnici, díky které je možné 

vypočítat hodnoty wopt (x) a ρdmax (y). 

 

V Grafech 8–12 jsou znázorněny výsledky zkoušky zhutnitelnosti, a to konkrétně 

pro receptury jejichž základem je F4–CS, která byla z 30 % nahrazena druhotnou 

surovinou. Dále bude následovat vyhodnocení receptur, kde byla F4–CS nahrazena 

ze 70 % druhotnými surovinami.  

 

 Graf 8 – Proctor standard – 100 % F4–CS + pojivové složky s optimem 
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Graf 9 – Proctor standard – 70 % F4–CS + 30 % BETR. + pojivové složky se znázorněním optima 

 

Graf 10 – Proctor standard – 70 % F4–CS + 30 % Odpad mix + pojivové složky se znázorněním optima 

 

Graf 11 – Proctor standard – 70 % F4–CS + 30 % KL. ZŽO + pojivové složky se znázorněním optima 
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Graf 12 – Proctor standard – 70 % F4–CS + 30 % KL. Žďár + pojivové složky se znázorněním optima 

Podle výsledků je patrné, že maximální objemová hmotnost receptur, 

ve kterých byla obsažena druhotná surovina, byla velmi podobná až na směs 

s obsahem odpadu z čištění kolejového lože Žďár. Receptury s obsahem 

betonového recyklátu a odpadu z mixu dosáhly ρdmax 2 080 kg/m3 a u směsi 

s obsahem odpadu z čištění kolejového lože ZŽO došlo k poklesu o 10 kg/m3, 

zároveň tato směs měla stejnou výslednou hodnotu jako směs s obsahem 100 %  

F4–CS. Nejvyšší maximální objemové hmotnosti dosáhla směs zeminy s pojivovými 

složkami, kdy hodnota vystoupala na 2 320 kg/m3, především z důvodu, že pojivové 

složky zvedají objemovou hmotnost. Jsou sice obsaženy i u receptur s druhotnými 

surovinami, ale jelikož ty většinou nemají stálé vlastnosti, tak dochází k získání 

nižších objemových hmotností. Nejnižší hodnotu ρdmax 1 990 kg/m3 dosáhla podle 

očekávání směs s obsahem odpadu z čištění kolejového lože Žďár. Jedná se o odpad, 

který byl získán z velkého železničního okruhu, kde jezdí velké množství vlaků a tím 

pádem je znečištěn různým odpadem. 

V Grafech 13–15 jsou znázorněné výsledky jednotlivých receptur, kdy zemina 

byla ze 70 % nahrazena druhotnými surovinami.  
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Graf 13 – Proctor standard – 30 % F4–CS + 70 % BETR. + pojivové složky se znázorněním optima 

 

Graf 14 – Proctor standard – 30 % F4–CS + 70 % Odpad mix + pojivové složky se znázorněním optima 

 

Graf 15 – Proctor standard – 30 % F4–CS + 70 % KL. ZŽO + pojivové složky se znázorněním optima 
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V tomto případě už ρdmax nevycházela tak podobně jako tomu bylo u 30% 

náhrady. Nejvyšší maximální objemovou hmotnost dosáhla směs s obsahem 

odpadu z mixu - 2 230 kg/m3. U tohoto typu směsí bylo dosaženo větší maximální 

objemové hmotnosti než u směsí s 30% náhradou.  Jak u předchozích receptur s 30% 

náhradou, tak i v tomto případě získala nejvyšší maximální objemovou hmotnost 

receptura s obsahem zeminy F4–CS a pojivových složek.  Výsledná hodnota je 

o 100 kg/m3 vyšší než hodnota u směsi s obsahem odpadu z mixu. 

 

To samé hodnocení, které bylo provedeno u písčitého jílu F4–CS je provedeno 

i pro jíl s vysokou plasticitou F8–CH. V Grafech 16–20 jsou znázorněny výsledky 

zkoušky zhutnitelnosti, a to konkrétně pro receptury jejichž základem je F8–CH, 

který byl z 30 % nahrazen druhotnou surovinou. Dále bude následovat vyhodnocení 

receptur (Graf 21–23), kde bylo F8–CH nahrazeno ze 70 % druhotnými surovinami.  

 

Graf 16 – Proctor standard – 100 % F8–CH + pojivové složky se znázorněním optima 
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Graf 17 – Proctor standard – 70 % F8–CH + 30 % BETR. + pojivové složky se znázorněním optima 

 

Graf 18 – Proctor standard – 70 % F8–CH + 30 % Odpad mix + pojivové složky se znázorněním optima 

 

Graf 19 – Proctor standard – 70 % F8–CH + 30 % KL. ZŽO + pojivové složky se znázorněním optima 
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Graf 20 – Proctor standard – 70 % F8–CH + 30 % KL. Žďár + pojivové složky se znázorněním optima 

Jak je možné si povšimnou z předešlých grafů (Graf 16–20), tak u F8–CH jsou 

minimálně dvojnásobné vlhkosti směsí, a to především z toho důvodu, že se jedná 

o zeminu, která do sebe vsákne více vody. U receptur s obsahem betonového 

recyklátu a odpadu z mixu nebylo zapotřebí přidávat velké množství vody. Jsou to 

druhotné suroviny, které jsou sice vysoce nasákavé, ale během takto krátké chvíle, 

kdy byla receptura namíchána a následně zpracována, nestihl recyklát tak rychle 

vodu nasáknout. U receptur s množstvím odpadu z čištění kolejového lože ZŽO 

a kolejového lože Žďár bylo nutné přidat minimálně dalších 10 % vody.  

 

Graf 21 – Proctor standard – 30 % F8–CH + 70 % BETR. + pojivové složky se znázorněním optima 
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Graf 22 – Proctor standard – 30 % F8–CH + 70 % Odpad mix + pojivové složky se znázorněním optima 

 

Graf 23 – Proctor standard – 30 % F8–CH + 70 % KL. ZŽO + pojivové složky se znázorněním optima 

V případě 70% náhrady byla opět zemina předem navlhčena 25 % vody. U všech 

receptur s obsahem druhotné suroviny bylo potřeba přidat minimálně 10 % vody. 

Co se týče maximální objemové hmotnosti, tak nejvyšší hodnoty dosáhla směs 

s obsahem odpadu z mixu a to 2 165 kg/m3, naopak nejnižší maximální objemové 

hmotnosti směs s obsahem betonového recyklátu, kdy se hodnota pohybovala 

kolem 1 980 kg/m3. 
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Po stanovení maximální objemové hmotnosti a optimální vlhkosti, byla po 

28 dnech zrání stanovena objemová hmotnost v zatvrdlém stavu a pevnost v tlaku. 

V následujících tabulkách je vždy pro danou procentuální náhradu uvedena 

objemová hmotnost v čerstvém stavu, vlhkost v čerstvém stavu, objemová 

hmotnost v zatvrdlém stavu, objemová změna a pevnost v tlaku po 28 dnech.  

Tab. 23 obsahuje výsledné hodnoty směsí s obsahem F4–CS, pojivových složek 

a 30% náhrady danými druhotnými surovinami.  

Tab. 23 – Průměrné hodnoty objemových hmotností a pevností v tlaku po 28 dnech pro směsi s obsahem 

F4–CS a její 30% náhradou druhotnou surovinou 

Vzorek  

Objemová 

hmotnost čerstvé 

směsi ρm [kg/m³] 

Vlhkost 

v čerstvém 

stavu [%] 

Objemová 

hmotnost zatvrdlé 

směsi ρd [kg/m³] 

Objemová 

změna [%] 

Pevnost 

v tlaku 

[MPa] 

100 % F4–CS 2 010 12,8 1 980 - 7,94 3,4 

100 % F4–CS + 4 % CEM 

+ 3 % váp. hydrátu 
1 800 15,0 1 750 0,43 2,7 

70 % F4–CS + 30 % BETR. 

+ pojiva 
1 860 13,9 1 720 3,35 2,2 

70 % F4–CS + 30 % 

Odpad mix + pojiva 
1 890 16,0 1 780 0,64 1,5 

70 % F4–CS + 30 % KL. 

ZŽO + pojiva 
1 900 14,5 1 740 2,19 1,5 

70 % F4–CS + 30 % KL. 

Žďár + pojiva 
1 800 18,1 1 620 5,58 0,7 

 

Graf 24 – Porovnání objemové hmotnosti v čerstvém stavu a v zatvrdlém stavu po 28 dnech receptur 

s obsahem F4–CS s 30% náhradou druhotnou surovinou 
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Z Tab. 23 je možné vidět, že objemová hmotnost v zatvrdlém stavu po 28 dnech 

byla nejvyšší u směsi, která obsahovala 100 % F4–CS. Ze směsí s obsahem 

druhotných surovin dosáhla nejvyšší objemové hmotnosti směs s obsahem odpadu 

z mixu, a to konkrétně hodnoty 1 780 kg/m3. Podle předpokladu nejnižší hodnoty 

dosáhla směs obsahující kolejového lože Žďár. Jedná se o velmi znečištěnou 

druhotnou surovinu, která očividně nemá žádné příznivé účinky na zeminu a tím 

pádem objemová hmotnost není tak vysoká.  

 

Graf 25 – Objemové změny F4–CS s 30% náhradou  

Další vlastností, která byla na vyrobených směsích stanovena, byla objemová 

změna zkušebních vzorků. Graf 25 znázorňuje, že u všech receptur krom jedné 

nastala kladná objemová změna, což znamená, že došlo k nabobtnání a zvětšení 

objemu. Nejvyšší nabobtnání nastalo u směsi s obsahem kolejového lože Žďár, 

kdy hodnota objemové změny dosáhla 5,58 %.  Tento výsledek může být způsoben 

tím, že se jedná o poměrně hodně znečištěný materiál obsahující nečistoty, 

které jsou objemově nestálé. Druhého nejvyššího bobtnání dosáhl vzorek 

s obsahem betonového recyklátu, který zvětšil svůj objem o 3,35 %. Naopak záporné 

objemové změny neboli smrštění dosáhla receptura s obsahem 100 % F4–CS. 

Tento vzorek se smrštil o 7,94 %. Nejvíce objemově stálé zůstaly dvě receptury, a to 

konkrétně s obsahem pojiv a odpadem z mixu. Z těchto dvou vzorků dosáhla 

nejnižší hodnoty směs s obsahem pojiv – 0,43 %, což dokazuje, že stabilizace byla 

účinná, tak jak se předpokládalo.  
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Graf 26 – Závislost pevnosti v tlaku a objemové hmotnosti po 28 dnech na složení směsí s obsahem F4–CS 

s 30% náhradou druhotné suroviny 

Na Grafu 26 je znázorněna závislost pevnosti v tlaku a objemové hmotnosti 

v zatvrdlém stavu na složení směsi. Co se týče hodnot pevností v tlaku, tak podle 

předpisu SŽDC S4 [2] je požadavek na pevnost pro podloží a zemní těleso min. 

1,0 MPa, což krom směsi s obsahem 30 % kolejového lože Žďár, ostatní směsi 

splňují. Požadavek směsí, které by měly být použity pro aktivní zónu, je už přísnější 

a je požadována minimální hodnota 2,5 MPa, což splňuje směs s obsahem 100 % 

F4–CS a 100 % F4–CS s pojivovými složkami. Žádná receptura s druhotnou surovinou 

bohužel tomuto požadavku nevyhověla. Jediná směs, která se k tomu blíží je 

s obsahem 30 % betonového recyklátu, kdy hodnota pevnosti v tlaku dosáhla 

2,2 MPa. Aby bylo na první pohled patrné, která receptura pevnostnímu požadavku 

vyhověla a která ne je v grafu navíc znázorněna červená čára, kterou je označena 

minimální požadovaná pevnost 2,5 MPa.  
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Tab. 24 – Průměrné hodnoty objemových hmotností a pevností v tlaku po 28 dnech pro směsi s obsahem 

F4–CS a její 70% náhrady druhotnou surovinou 

Vzorek  

Objemová 

hmotnost čerstvé 

směsi ρm [kg/m³] 

Vlhkost 

v čerstvém 

stavu [%] 

Objemová 

hmotnost zatvrdlé 

směsi ρd [kg/m³] 

Objemová 

změna [%] 

Pevnost 

v tlaku 

[MPa] 

100 % F4–CS 2 010 12,8 1 980 - 7,94 3,4 

100 % F4–CS + 4 % CEM 

+ 3 % váp. hydrátu 
1 800 15,0 1 750 0,43 2,7 

30 % F4–CS + 70 % BETR. 

+ pojiva 
2 050 13,5 1 870 2,14 2,3 

30 % F4–CS + 70 % 

Odpad mix + pojiva 
2 250 8,8 2 090 2,47 2,5 

30 % F4–CS + 70 % KL. 

ZŽO + pojiva 
2 150 11,7 1 940 1,76 1,1 

V Tab. 24 není již uvedena receptura s obsahem kolejového lože Žďár. 

Jelikož směs, která obsahovala 70 % F4–CS, pojivové složky a 30 % právě této 

druhotné suroviny nedosáhla ani základního požadavku 1,0 MPa pro podloží, bylo 

rozhodnuto, že pro další experimentální činnost nebude použita.  

 
Graf 27 – Porovnání objemové hmotnosti v čerstvém stavu a v zatvrdlém stavu po 28 dnech receptur 

s obsahem F4–CS se 70% náhradou druhotnou surovinou  

Z Grafu 27 je patrné, že objemové hmotnosti v zatvrdlém stavu se u všech směsí 

s obsahem druhotné suroviny zvýšily oproti směsím s 30% náhradou. Z čehož plyne, 

že čím vyšší procentuální náhrada zeminy druhotnou surovinou, tím lepší objemová 

hmotnost v zatvrdlém stavu. Jak tomu bylo už u receptur s 30% náhradou, tak i zde 

dosáhla směs s obsahem odpadu z mixu nejvyšší hodnoty a to 2 090 kg/m3. 
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Graf 28 – Objemové změny F4–CS se 70% náhradou  

Vyhodnocení objemových změn vzorků se 70% náhradou je velmi podobné jako 

tomu bylo u receptur s 30% náhradou druhotnými surovinami. Nejvyšší kladná 

objemová změna – bobtnání nastalo u směsi s obsahem odpadu z mixu a to 2,47 %, 

což je pravý opak než u 30% náhrady, kde byl vzorek nejvíce stabilní.  

 

Graf 29 – Závislost pevnosti v tlaku a objemové hmotnosti po 28 dnech na složení směsí s obsahem F4–CS 

se 70% náhradou druhotné suroviny 

Dle grafického znázornění (Graf 29) je možné říci, že požadavek z předpisu 

SŽDC S4 [2] 1,0 MPa pro podloží a zemní těleso splnily tentokrát všechny směsi. 

V tomto případě už i požadavku 2,5 MPa pro aktivní zónu vyhověla jedna ze tří směsí 

s obsahem druhotné suroviny, a to konkrétně s obsahem odpadu z mixu. Tato směs 

dosáhla přesně 2,5 MPa. Nejnižší hodnoty 1,1 MPa dosáhla směs s kolejovým ložem 

ZŽO, která sotva splnila požadavek pro pevnost v tlaku pro podloží a zemní těleso.  
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Tab. 25 – Průměrné hodnoty objemových hmotností a pevností v tlaku po 28 dnech pro směsi s obsahem 

F8–CH a její 30 % náhrady druhotnou surovinou 

Vzorek  

Objemová 

hmotnost čerstvé 

směsi ρm [kg/m³] 

Vlhkost 

v čerstvém 

stavu [%] 

Objemová 

hmotnost zatvrdlé 

směsi ρd [kg/m³] 

Objemová 

změna [%] 

Pevnost 

v tlaku 

[MPa] 

100 % F8–CH 1 930 27,3 1 950 - 12,70 1,4 

100 % F8–CH + 4 % 

CEM + 4,5 % váp. 

hydrátu 

1 900 30,5 1 820 - 3,11 2,2 

70 % F8–CH + 30 % 

BETR. + pojiva 
1 910 28,4 1 760 - 0,48 1,4 

70 % F8–CH + 30 % 

Odpad mix + pojiva 
1 970 25,4 1 810 - 1,40 1,5 

70 % F8–CH + 30 % KL. 

ZŽO + pojiva 
1 970 33,6 1 770 - 0,34 1,6 

70 % F8–CH + 70 % KL. 

Žďár + pojiva 
1 780 37,0 1 530 0,84 0,5 

 

Graf 30 – Porovnání objemové hmotnosti v čerstvém stavu a v zatvrdlém stavu po 28 dnech receptur 

s obsahem F8–CH s 30 % náhradou druhotnou surovinou 

Je známo, že by měla objemová hmotnost v čerstvém stavu dosáhnout vyšší 

hodnoty než objemová hmotnost v zatvrdlém stavu. Podle grafického znázornění 

(Graf 30) je patrné, že toto tvrzení všechny směsi splňují, krom samotné zeminy. 

Tam došlo k poklesu o 20 kg/m3 oproti objemové hmotnosti v zatvrdlém stavu. 

Nejnižší objemovou hmotnost v zatvrdlém stavu dosáhla směs s obsahem 

kolejového lože Žďár a to 1 530 kg/m3. V tomto případě nastal i největší pokles 

250 kg/m3 objemových hmotností mezi sebou. 
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Graf 31 – Objemové změny F8–CH s 30% náhradou  

Graf 31 znázorňuje objemové změny použitých směsí s obsahem F8–CH. 

V tomto případě vyšly výsledky naopak, než tomu bylo u F4–CS. Zde pouze jedna 

receptura, a to s obsahem kolejového lože Žďár, dosáhla kladných objemových 

změn s hodnotou 0,84 %. Nejvíce stálou recepturou byla ta s obsahem kolejového 

lože ZŽO, kde nastalo smrštění o 0,34 %. Ten samý případ nastal i u směsi 

s betonovým recyklátem, kde smrštění bylo o něco vyšší (0,48 %). K nejvyšší záporné 

objemové změně došlo u receptury složené ze 100 % F8–CH. Vzorek se smrštil 

o 12,7 %, což je způsobeno především vysokou mezí plasticity, jejíž hodnota pro 

zeminu F8–CH byla stanovena na 30,5 %.  

 

Graf 32 – Závislost pevnosti v tlaku a objemové hmotnosti po 28 dnech na složení směsí s obsahem F8–CH 

s 30 % náhradou druhotné suroviny 
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Co se týče stanovení pevností v tlaku po 28 dnech, tak je tomu velmi podobně 

jako tomu bylo u F4–CS při 30% náhradě druhotnými surovinami. I v tomto případě 

neobstála a nevyhověla ani požadavku 1,0 MPa směs s obsahem kolejového lože 

Žďár. Bylo dosaženo pouze 0,5 MPa. I v tomto případě nebude receptura v dalším 

experimentálním řešení použita. U těchto směsí s primární surovinou F8–CH a 30% 

zastoupením druhotných surovin, žádná nedosáhla požadované hodnoty 2,5 MPa 

pro aktivní zónu. Směsi s obsahem druhotných surovin měly průměrnou hodnotu 

pevnosti kolem 1,5 MPa.   

Tab. 26 – Průměrné hodnoty objemových hmotností a pevností v tlaku po 28 dnech pro směsi s obsahem 

F8–CH a její 70 % náhrady druhotnou surovinou 

Vzorek  

Objemová 

hmotnost čerstvé 

směsi ρm [kg/m³] 

Vlhkost 

v čerstvém 

stavu [%] 

Objemová 

hmotnost zatvrdlé 

směsi ρd [kg/m³] 

Objemová 

změna [%] 

Pevnost 

v tlaku 

[MPa] 

100 % F8–CH 1 930 27,3 1 950 - 12,70 1,4 

100 % F8–CH + 4 % CEM 

+ 4,5 % váp. hydrátu 
1 900 30,5 1 820 - 3,11 2,2 

30 % F8–CH + 70 % 

BETR. + pojiva 
1 980 39,3 1 770 3,08 1,4 

30 % F8–CH + 70 % 

Odpad mix + pojiva 
2 140 33,8 1 930 3,66 1,5 

30 % F8–CH + 70 % KL. 

ZŽO + pojiva 
2 310 35,0 1 890 2,47 1,2 

V Tab. 26 jsou uvedeny průměrné hodnoty směsí s obsahem F8–CH, která byla 

nahrazena ze 70 % druhotnými surovinami. Na rozdíl od objemových hmotností 

v čerstvém stavu u směsí s 30% náhradou (Tab. 25) jsou zde výsledné hodnoty 

poměrně vyšší. Čímž můžeme konstatovat, že i zde platí, že vyšší procentuální 

náhrada zeminy druhotnou surovinou zvyšuje objemovou hmotnost. Dalo by se říci, 

že jelikož F8–CH je považována za nevhodnou zeminu, která nesplňuje normové 

požadavky pro použití do tělesa železničního spodku, tak dle výsledků to vypadá, 

že druhotná surovina má příznivý vliv na zeminu a zlepšuje její vlastnosti, konkrétně 

objemovou hmotnost. Je možné si povšimnou, že v Tab. 26 není uvedena receptura 

s obsahem kolejového lože Žďár, což je zdůvodněno v předchozím textu.  
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Graf 33 – Porovnání objemové hmotnosti v čerstvém stavu a v zatvrdlém stavu po 28 dnech receptur 

s obsahem F8–CH s 70 % náhradou druhotnou surovinou 

Nejvyšší objemová hmotnost 2 140 kg/m3 v čerstvém stavu byla stanovena 

u směsi s odpadem z mixu. Z druhotných surovin dosáhla nejnižší objemové 

hmotnosti 1 770 kg/m3 směs s betonovým recyklátem. 

 

Graf 34 – Objemové změny F8–CH se 70% náhradou 

Objemové změny pro receptury se 70% náhradou druhotnými surovinami jsou 

znázorněny v Grafu 34. V tomto případě nejvíce nabobtnal vzorek s obsahem 

odpadu z mixu a to o 3,66 %. Velmi podobně na tom byl vzorek, který obsahoval 

betonový recyklát, jehož objem narostl o 3,08 %.  

Při porovnání Grafu 31 a 34 je patrné, že při vyšším obsahu druhotné suroviny, 

v tomto případě se jednalo o 70% náhradu, dochází k bobtnání a nárůstu objemu 

vzorků, než je tomu v případě 30% náhrady, kdy nastalo naopak smrštění. 
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Graf 35 – Závislost pevnosti v tlaku a objemové hmotnosti po 28 dnech na složení směsí s obsahem F8–CH 

se 70% náhradou druhotné suroviny 

Z Grafu 35 je vidět, že ani u 70% náhrady nebyly schopny receptury dosáhnou 

požadované hodnoty 2,5 MPa pro aktivní zónu. Z toho plyne, že tyto směsi není 

vhodné dle předpisu SŽDC S4 [2] využít pro aktivní zónu, ale pro podloží či zemní 

těleso splňují požadavek 1,0 MPa. V porovnání s hodnotami pevností v tlaku 

u receptur s 30% náhradou (viz. Graf 32) lze konstatovat, že nedošlo víceméně 

k žádné změně hodnot. Pouze u jediného vzorku (s kolejovým ložem ZŽO) došlo ke 

změně pevnosti v tlaku po 28 dnech. Nastal pokles z hodnoty 1,6 MPa na hodnotu 

1,2 MPa. U těchto receptur tedy nedošlo ke zlepšení vlastností s vyšším 

procentuálním podílem druhotné zeminy, účinek byl spíše opačný.  
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V prvním kroku etapy byla stanovena dávka pojivových složek. K F4–CS bylo 

přidáno 4 % portlandského směsného cementu CEM II/B – LL 32,5 R a 3 % 

vápenného hydrátu. U zeminy F8–CH bylo zanecháno stejného množství cementu, 

jen byla zvýšena dávka vápenného hydrátu na 4,5 %. Následoval návrh základních 

receptur potencionálně vhodných pro obnovu tělesa železničního spodku. 

Základem každé receptury byla zemina, dále byly přidány pojivové složky, a nakonec 

druhotné suroviny. Byly zvoleny dvě varianty směsí s různým podílem druhotných 

surovin. Každá ze zemin byla nahrazena nejdříve z 30 % a poté ze 70 %. 

Dalším krokem bylo experimentálně ověřit navržené směsi, a to jak v čerstvém 

stavu, tak v zatvrdlém stavu po 28 dnech zrání. Podle předpisu SŽDC S4 – Železniční 

spodek [2] je dáno, že pevnost v tlaku pro aktivní zónu železničního spodku by měla 

splňovat minimálně 2,5 MPa. U zeminy F4–CS tento požadavek splnila pouze směs 

složena z 30 % zeminy F4–CS, 4 % cementu, 3 % vápenného hydrátu a 70 % odpadu 

z mixu. Co se týče zeminy F8–CH, tak zde ani jedna ze směsí nevyhověla tomuto 

požadavku. Hodnoty pevností s obsahem druhotné suroviny se pohybovali 

v průměru kolem 1,3 MPa. V Tab. 2 je uvedeno, že pro F4–CS by se měla maximální 

objemová hmotnost pohybovat v rozmezí 1 550–1850 kg/m3 a optimální 

vlhkost     15–35 %. Požadavek na objemovou hmotnost nebyl splněn u žádné směsi 

a co se týče vlhkosti, tak vyhověly všechny receptury. Pro F8–CH je stanoveno, 

že maximální objemová hmotnost by měla být v rozmezí 1 380–1 700 kg/m3 

a optimální vlhkost 17–37 %. I v tomto případě požadavku na objemovou hmotnost 

nevyhověla žádná směs.  

Hlavním cílem této etapy bylo najít optimální směsi pro další experimentální 

činnost. Dle výsledků byly zvoleny dvě receptury od každé zeminy. Jedná se 

o recepturu složenou z 30 % F4–CS, 4 % CEM, 3 % vápenného hydrátu a 70 % 

betonového recyklátu a 30 % F4–CS, 4 % CEM, 3 % vápenného hydrátu a 70 % 

odpadu z mixu. V případě F8–CH byly zvoleny stejné směsi, pouze došlo k výměně 

zeminy. Jelikož tyto receptury vykazovaly nejlepší výsledky, byly na základě 

zhodnocení vybrány pro další experimentální činnost. 
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Cílem této etapy je experimentálně ověřit surovinové směsi vycházející 

z etapy II, ke kterým bude navíc přidán fluidní popílek ze spalování biomasy. 

Tato etapa je velmi podobná té předchozí s jediným rozdílem, a to je obsah fluidního 

popílku. Prvním krokem bude opět návrh surovinových směsí a dále bude 

následovat experimentální ověření jejich vhodnosti pro obnovu tělesa železničního 

spodku. Směsi budou zkoušeny jak v čerstvém stavu, tak následně i v zatvrdlém 

stavu po 28 dnech zrání. Zkoušené parametry budou stejné jako v etapě II. 

 

Z etapy II byly získány optimální směsi, které budou základem pro tuto etapu. 

Navržené směsi budou tvořeny z primární suroviny, kterou představuje zemina    

(F4–CS a F8–CH), dále z pojivových složek, druhotné suroviny, a navíc zde přibyde 

fluidní popílek ze spalování biomasy (FP. Biomasa). Množství pojivových složek bude 

zanecháno a co se týče druhotných surovin, tak budou použity pouze dva druhy 

s nejlepšími výsledky, a to betonový recyklát a odpad z mixu.  

V Tab. 27 a 28 je uvedeno konkrétní složení všech receptur pro zeminu F4–CS 

a F8–CH i s množstevním zastoupením jednotlivých surovin.  

Tab. 27 – Návrh surovinových směsí se 70% náhradou zeminy (F4–CS) druhotnými surovinami 

Zemina F4–CS  

(70% náhrada) 

70 % F4–CS + 30 % betonový recyklát + 4 % CEM + 3 % váp. hydrát +                          

10 % FP. Biomasa  

70 % F4–CS + 30 % odpad mix + 4 % CEM + 3 % váp. hydrát +                                          

10 % FP. Biomasa 

 

Tab. 28 – Návrh surovinových směsí se 70% náhradou zeminy (F4–CS) druhotnými surovinami 

Zemina F8–CH  

(70% náhrada) 

70 % F8–CH + 30 % betonový recyklát + 4 % CEM + 4,5 % váp. hydrát +           

10 % FP. Biomasa  

70 % F8–CH + 30 % odpad mix + 4 % CEM + 4,5 % váp. hydrát +                             

10 % FP. Biomasa  
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Ověření vhodnosti navržených směsí pro obnovu tělesa železničního spodku 

bylo provedeno na základě experimentálního ověření. Jednotlivé zkoušky byly 

provedeny v čerstvém stavu a poté i v zatvrdlém stavu po 28 dnech. I v tomto 

případě byly použity pouze základní zkoušky, které byly aplikovány v etapě II. 

 

Nejprve bylo potřeba stanovit na požadovaných směsích jejich zhutnitelnost, 

která byla dána na základě zkoušky Proctor standard jejíž vyhodnocení znázorňují 

následující grafy. Na každém z nich je vyznačen oranžový bod, který představuje 

optimum dané směsi. Právě toto optimum je výsledkem a reprezentuje maximální 

objemovou hmotnost a optimální vlhkost pro danou recepturu.  

 

Graf 36 – Proctor standard – 30 % F4–CS + 70 % BETR. + pojivové složky + 10 % FP. Biomasa se 

znázorněním optima 
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Graf 37 – Proctor standard – 30 % F4–CS + 70 % Odpad mix + pojivové složky + 10 % FP. Biomasa se 

znázorněním optima 

 

Graf 38 – Proctor standard – 30 % F8–CH + 70 % BETR. + pojivové složky + 10 % FP. Biomasa se 

znázorněním optima 

 

Graf 39 – Proctor standard – 30 % F8–CH + 70 % Odpad mix + pojivové složky + 10 % FP. Biomasa se 

znázorněním optima 

10,8; 2 182

y = -4x2 + 86x + 1720

2 040

2 060

2 080

2 100

2 120

2 140

2 160

2 180

2 200

4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

O
b

je
m

o
vá

 h
m

o
tn

o
st

 [
k

g
/m

³]

Obsah vody [%]

30 % F4-CS + 70 % Odpad mix. + 4 % CEM + 3 % váp. hydrát + 10 % FP. Biomasa

OPT

Polyn. (30 % F4-CS + 70 % Odpad mix. + 4 % CEM + 3 % váp. hydrát + 10 % FP. Biomasa)

36,7; 1 929

y = -1,75x2 + 128,5x - 430

1 840

1 850

1 860

1 870

1 880

1 890

1 900

1 910

1 920

1 930

1 940

28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0

O
b

je
m

o
vá

 h
m

o
tn

o
st

 [
k

g
/m

³]

Obsah vody [%]

30 % F8-CH + 70 % BETR. + 4 % CEM + 3 % váp. hydrát + 10 % FP. Biomasa

OPT

Polyn. (30 % F8-CH + 70 % BETR. + 4 % CEM + 3 % váp. hydrát + 10 % FP. Biomasa)

37,4; 2 137

y = -2,2241x2 + 166,56x - 981,2

2 000

2 020

2 040

2 060

2 080

2 100

2 120

2 140

2 160

28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0

O
b

je
m

o
vá

 h
m

o
tn

o
st

 [
k

g
/m

³]

Obsah vody [%]

30 % F8-CH + 70 % Odpad mix + 4 % CEM + 3 % váp. hydrát + 10 % FP. Biomasa

OPT

Polyn. (30 % F8-CH + 70 % Odpad mix + 4 % CEM + 3 % váp. hydrát + 10 % FP. Biomasa)



92 

 

Jak je z Grafu 38 a 39 patrné, tak optimální vlhkost směsí s obsahem F8–CH je 

více jak o 20 % vyšší, než je tomu u F4–CS. Jak už bylo zmíněno, je to způsobeno 

hlavně tím, že F8–CH je více nasákavá zemina než F4–CS. 

 

Dalšími zkouškami, které byly stanovovány byla objemová hmotnost 

v zatvrdlém stavu a pevnost v tlaku po 28 dnech. V níže znázorněných tabulkách jsou 

uvedeny hodnoty objemových hmotností v čerstvém stavu a v zatvrdlém stavu dále 

procentuální objemové změny a pevnost v tlaku. Tab. 29 obsahuje výsledné hodnoty 

receptur obsahující jako základ F4–CS. Dále jsou graficky znázorněny výsledky 

jednotlivých zkoušek a jejich vyhodnocení. 

Tab. 29 – Průměrné hodnoty objemových hmotností a pevností v tlaku po 28 dnech pro směsi s obsahem 

F4–CS, 70 % náhrady druhotnou surovinou a obsahem FP. Biomasa 

Vzorek  

Objemová 

hmotnost čerstvé 

směsi ρm [kg/m³] 

Vlhkost 

v čerstvém 

stavu [%] 

Objemová 

hmotnost zatvrdlé 

směsi ρd [kg/m³] 

Objemová 

změna [%] 

Pevnost 

v tlaku 

[MPa] 

100 % F4–CS 2 010 12,8 1 980 - 7,94 3,4 

100 % F4–CS + 4 % CEM 

+ 3 % váp. hydrátu 
1 800 15,0 1 750 0,43 2,7 

70 % F4–CS + 30 % BETR. 

+ pojiva + 10 % FP. 

Biomasa 

2 040 13,4 1 790 2,48 2,8 

70 % F4–CS + 30 % 

Odpad mix + pojiva + 

10 % FP. Biomasa 

2 160 10,8 1 960 1,17 2,6 
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Graf 40 – Porovnání objemové hmotnosti v čerstvém stavu a v zatvrdlém stavu po 28 dnech receptur 

s obsahem F4–CS se 70% náhradou druhotnou surovinou a obsahem FP. Biomasa 

Z grafického znázornění (Graf 40) je patrné, že nejvyšší objemovou hmotnost 

v zatvrdlém stavu získala směs s obsahem pouze zeminy F4–CS. Z receptur 

obsahující druhotnou surovinu a FP. Biomasa, dosáhla nejvyšší objemové hmotnosti 

1 960 kg/m3 v zatvrdlém stavu směs s obsahem odpadu z mixu. 

Receptura s betonovým recyklátem vykazovala hodnotu o 40 kg/m3 vyšší než směs 

se zeminou a pojivovými složkami.  

 

Graf 41 – Objemové změny F4–CS se 70% náhradou a obsahem FP. Biomasa 

Při porovnání objemových změn směsí se 70% náhradou bez obsahu 

FP. Biomasa a s jeho obsahem došlo především u směsi s odpadem z mixu 

k výraznější změně. Bobtnání se snížilo v případě přidání 10 % FP. Biomasa o 1,3 %. 

Naopak u směsi s betonovým recyklátem došlo k nárustu bobtnání o 0,3 %. 
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Graf 42 – Závislost pevnosti v tlaku a objemové hmotnosti po 28 dnech na složení směsí s obsahem F4–CS 

se 70 % náhradou druhotné suroviny a obsahem FP. Biomasa 

Dle předpisu SŽDC S4 – Železniční spodek [2] by měly směsi splňovat požadavek 

na pevnost v tlaku 2,5 MPa pro aktivní zónu. Jak je z Grafu 42 patrné, tak obě 

receptury s obsahem druhotné suroviny tento požadavek splnily. Směs s obsahem 

betonového recyklátu dosáhla pevnosti v tlaku 2,8 MPa. U vzorku s odpadem z mixu 

byla dosažená pevnost o 0,2 MPa nižší, než tomu bylo u betonového recyklátu. 

Tab. 30 – Průměrné hodnoty objemových hmotností a pevností v tlaku po 28 dnech pro směsi s obsahem 

F8–CH, 70 % náhrady druhotnou surovinou a obsahem FP. Biomasa 

Vzorek  

Objemová 

hmotnost čerstvé 

směsi ρm [kg/m³] 

Vlhkost 

v čerstvém 

stavu [%] 

Objemová 

hmotnost zatvrdlé 

směsi ρd [kg/m³] 

Objemová 

změna [%] 

Pevnost 

v tlaku 

[MPa] 

100 % F8–CH 1 930 27,3 1 950 - 12,70 1,4 

100 % F8–CH + 4 % CEM 

+ 3 % váp. hydrátu 
1 900 30,5 1 820 - 3,11 2,2 

70 % F8–CH + 30 % BETR. 

+ pojiva + 10 % FP. 

Biomasa 

1 940 36,7 1 640 2,30 1,7 

70 % F8–CH + 30 % 

Odpad mix + pojiva + 

10 % FP. Biomasa 

2 120 37,4 1 860 2,96 1,6 
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Graf 43 – Porovnání objemové hmotnosti v čerstvém stavu a v zatvrdlém stavu po 28 dnech receptur 

s obsahem F8–CH se 70% náhradou druhotnou surovinou a obsahem FP. Biomasa 

Z Grafu 43 je vidět, že směs s obsahem odpadu z mixu dosáhla objemové 

hmotnosti v zatvrdlém stavu 1 860 kg/m3, což je o 220 kg/m3 více než měla směs 

s betonovým recyklátem. Receptury, které obsahovaly příměs fluidního popílku ze 

spalování biomasy v množství 10 % vykázaly o cca 100 kg/m3 nižší hodnoty, než tomu 

bylo u receptur bez obsahu jeho obsahu.  

 

Graf 44 – Objemové změny F8–CH se 70% náhradou a obsahem FP. Biomasa 

Objemové změny receptur s obsahem 10 % FP. Biomasa dosáhly zlepšení. 

U obou směsí s druhotnou surovinou došlo k poklesu bobtnání s obsahem 

betonového recyklátu nastal pokles z 3,08 % na 2,30 % a u odpadu z mixu z hodnoty 

3,66 % na 2,96 %. Zde má přídavek FP. Biomasa i v poměrně malém množství kladný 

vliv na objemové změny směsí.  
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Graf 45 – Závislost pevnosti v tlaku a objemové hmotnosti po 28 dnech na složení směsí s obsahem F8–CH 

se 70 % náhradou druhotné suroviny a obsahem FP. Biomasa 

Přidání 10 % FP. Biomasa nebylo dostačující, aby zkušební receptury dosáhly 

minimální požadované hodnoty pevnosti v tlaku pro aktivní zónu. Výraznější vliv to 

přineslo u objemové hmotnosti v zatvrdlém stavu, kdy došlo v obou případech 

receptur s druhotnými surovinami k poklesu výsledné hodnoty v průměru 

o 100 kg/m3, než tomu bylo v případě směsí bez obsahu FP. Biomasa. 

Přídavkem popílku nedošlo k výraznému zlepšení požadovaných vlastností. 

 

První část etapy byla zaměřena na návrh dalších surovinových směsí 

vycházejících z etapy II. Recepturu tvořila zemina (F4–CS a F8–CH), pojivové složky, 

druhotná surovina a oproti předešlým recepturám byl zde přidán navíc fluidní 

popílek, jako sekundární pojivo. Množství pojivových složek bylo ponecháno stejné. 

Z druhotných surovin byl použit betonový recyklát a odpad z mixu. 

Jejich procentuální zastoupení bylo v tomto případě 70 %. Jako příměs byl použit 

fluidní popílek ze spalování biomasy (FP. Biomasa) z elektrárny Poříčí v množství 

10 %. Ve druhé části bylo provedeno experimentální testování navržených receptur, 

zkoušených v čerstvém i zatvrdlém stavu po 28 dnech. Zkoušené parametry byly 

stejné jako v předešlé etapě. Pro maximální objemovou hmotnost, která byla 

stanovena na základě Proctor standard je v Tab. 2 uveden požadavek pro F4–CS, 

že hodnota by měla být v rozmezí 1 550–1850 kg/m3. Dle grafického znázornění 

(Graf 36–37) je patrné, že ani jedna receptura tento požadavek nesplnila. 
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Optimální vlhkost by se měla pohybovat kolem 15–35 %. U směsi s obsahem 

betonového recyklátu bylo dosaženo optimální vlhkosti 13,4 % a u odpadu z mixu 

10,8 %, z čehož plyne, že ani tento požadavek nebyl splněn. Pro směsi s obsahem 

F8–CH je dána maximální objemová hmotnost 1 380–1 700 kg/m3. Ani v tomto 

případě žádný z výsledků Proctor standard nezapadá do požadovaného rozmezí. 

Co se týče optimální vlhkosti, tak pro F8–CH je stanovena hranice 17–37 %. 

Tento předpoklad s hodnotou 36,7 % splňuje směs s obsahem betonového 

recyklátu. Dalším stanoveným parametrem byla pevnost v tlaku po 28 dnech zrání. 

Proběhlo zde porovnání s recepturami z etapy II, které měly stejné složení akorát 

neobsahovaly 10 % FP. Biomasa. Porovnání výsledných hodnot je znázorněno 

v Grafu 46 pro F4–CS a Grafu 47 pro F8–CH.  

 

Graf 46 – Porovnání pevností v tlaku po 28 dnech směsí F4–CS BEZ a S obsahem 10 % FP. Biomasa 

Při porovnání hodnot pevností v tlaku po 28 dnech u směsí bez obsahu FP. 

Biomasa a s jeho přídavkem bylo v případě betonového recyklátu dosaženo 

výrazného zlepšení pevnosti v tlaku. Nastal nárůst o 0,5 MPa z hodnoty 2,3 MPa na 

2,8 MPa. U receptury s obsahem odpadu z mixu nenastal velký nárůst. 

Pevnost v tlaku po 28 dech zrání vzrostla o 0,1 MPa na výslednou hodnotu 2,6 MPa. 

Dle Grafu 46, kde je červenou čárou zvýrazněna minimální hodnota pevnosti 

2,5 MPa, lze konstatovat, že obě vybrané receptury splnily pevnostní požadavek pro 

aktivní zónu. I přesto, že vyhověly obě směsi, byla za optimální směs pro pokročilejší 

testování zvolena receptura složena z 30 % F4–CS, pojivových složek, 70 % 

betonového recyklátu a 10 % FP. Biomasa.  
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Graf 47 – Porovnání pevností v tlaku po 28 dnech směsí F8–CH BEZ a S obsahem 10 % FP. Biomasa 

U F8–CH nenastal, tak velký nárůst pevností jako tomu bylo u předchozí zeminy. 

Fluidní popílek ze spalování biomasy měl lepší účinky u receptury s obsahem 

betonového recyklátu, kde pevnost narostla z 1,4 MPa na 1,7 MPa. V tomto případě 

nedošlo ani u jedné varianty ke splnění minimální pevnostní hodnoty 2,5 MPa. 

Z čehož plyne, že jíl s vysokou plasticitou F8–CH není vhodné použít do aktivní zóny. 

Ale jelikož splňují pevnostní požadavek 1,0 MPa pro podloží a zemní těleso, tak je 

možné receptury využít právě tam. 
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Závěrečná etapa se bude zabývat, a především jejím hlavním cílem bude pomocí 

pokročilého testování vybrat optimální variantu s jedním a druhým typem zeminy 

pro obnovu tělesa železničního spodku. Na základě výsledků ze všech etap nakonec 

vzejde výsledný návrh funkčního vzorku. 

 

Pro pokročilé testování byly použity surovinové směsi vyrobené již v etapě III. 

Pro tuto etapu byly vybrány pouze směsi s obsahem betonového recyklátu. 

Konkrétní složení je uvedené v Tab. 31. Směsi s obsahem betonového recyklátu byly 

zvoleny z toho důvodu, že v předešlé etapě vykazovaly nejlepší výsledky. 

Výsledkem této etapy bude optimální receptura, která na základě vyhodnocení bude 

moc být použita pro obnovu tělesa železničního spodku. Receptury z etapy III budou 

podrobeny pokročilým zkouškám jako je odolnost proti mrazu a vodě a stanovení 

vlivu na životní prostředí.  

Tab. 31 – Surovinové směsi pro pokročilé testování   

30 % F4–CS + 70 % betonový recyklát + 4 % CEM + 3 % váp. hydrát + 10 % FP. Biomasa 

30 % F8–CH + 70 % betonový recyklát + 4 % CEM + 4,5 % váp. hydrát + 10 % FP. Biomasa 

 

Jak už bylo v předešlém textu řečeno, tak na vybraných směsích z etapy III byla 

stanovena odolnost proti mrazu a vodě. Tato zkouška byla provedena dle platné 

normy ČSN 73 6124–1 příloha A [53]. Zkoušení probíhalo na zhotovených vzorcích 

jednotlivých receptur a to po 28 dnech zrání. Byla vyrobena od každé receptury tři 

zkušební tělesa válcového tvaru o rozměrech 100 x 120 mm. Podrobný popis 

a laboratorní postup zkoušky je uveden v kapitole 6.1.2.  

Před samotným zahájením zkoušky bylo potřeba určit počet zmrazovacích cyklů 

stanovených na základě Tab. 11. Jelikož se jedná o stmelené směsi spodních 

podkladních vrstev, tak byl vybrán cyklus, kdy jedno zmrazování trvá 24 hodin. Co se 

týče indexu mrazu těchto spodních vrstev, tak je stanoven na 350–600 °C za den. 
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Dva vzorky od každé receptury byly podrobeny 7 zmrazovacím cyklům a jeden 

vzorek 10 zmrazovacím cyklům. Po ukončení posledního cyklu byla ještě na 

zkušebních tělesech stanovena pevnost v tlaku pro určení, zda vzorky odolávají 

mrazu a vodě či ne. Výsledné pevnosti poškozených vzorků mrazem byly porovnány 

s pevnostmi vzorků nepoškozených. Aby vybrané směsi vyhověly je potřeba, 

aby výsledné pevnosti vzorků vystavených mrazu a vodě dosáhly alespoň 85 % 

pevnosti v tlaku vzorků nevystavených mrazu a vodě. [53] 

 

Obr. 14 – Vlevo: Vzorek F4–CS před zmrazováním, vpravo: Vzorek F8–CH před zmrazováním 

Na Obr. 14 je zobrazen od každého typu zeminy jeden vzorek. Jedná se 

o zkušební tělesa ještě před zmrazovacími cykly a před nasycením vodou. Jejich 

struktura je hladká a zatím žádným způsobem poškozená. 

 

Obr. 15 – Zkušební tělesa před zmrazovacími cykly  

Obr. 15 znázorňuje zkušební tělesa položena na podložce, kde byly postupně 

nasycovány vodou.  Jedná se o vzorky, které byly před prvním zmrazovacím cyklem. 
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Na níže uvedených obrázcích je zobrazen vždy od každého typu zeminy jeden 

vzorek. Nejprve je možné vidět zkušební tělesa ještě před zmrazovacími cykly a před 

nasycením vodou (Obr. 14).  Vzorky na Obr. 16 jsou po 7 cyklech zmrazování a na 

Obr. 17 jsou po 10 cyklech zmrazování. Postupně je tedy vidět, jak zmrazovací cykly 

působily na zkušební tělesa a do jaké míry byly poškozeny.  

Tab. 32 – Pevnosti v tlaku po 7 cyklech zmrazování a procentuální pokles pevností 

Vzorek 

Pevnost v 

tlaku 

[MPa] 

Průměr 

[MPa] 

Pevnost v 

tlaku po 7 

cyklech 

[MPa] 

Průměr 

[MPa] 

Procentuální 

pokles pevnosti 

v tlaku [%] 

30 % F4–CS + 70 % BETR. 

+ 4 % CEM + 3 % váp. 

hydrát + 10 % FP. 

Biomasa 

2,75 

2,8 

1,49 

1,5 46,4  
2,82 1,43 

30 % F8–CH + 70 % BETR. 

+ 4 % CEM + 4,5 % váp. 

hydrát + 10 % FP. 

Biomasa 

1,54 

1,7 

0,54 

0,6 64,7 

1,81 0,60 

Tab. 32 byl stanoven procentuální pokles pevnosti v tlaku u zkoušených směsí 

který, aby bylo splněno požadavku z normy ČSN 73 6124–1 příloha A [53], musel vyjít 

maximálně 15 %. Jak je patrné, tak ani z poloviny tento požadavek nebyl splněn 

žádnou recepturou.  

 

Obr. 16 – Vlevo: F4–CS po 7 cyklech zmrazování, vpravo: F8–CH po 7 cyklech zmrazování 

Snímky (Obr. 16) znázorňují vzorky obou zemin, které byly podrobeny 

7 zmrazovacím cyklům.  Oproti předchozím snímkům je zde vidět, že nastalo 

porušení struktury. Na první pohled je více poničené zkušební těleso zeminy F8–CH.
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Tab. 33 – Pevnosti v tlaku po 10 cyklech zmrazování a procentuální pokles 

Vzorek 
Pevnost v tlaku 

[MPa] 

Pevnost v tlaku 

po 10 cyklech 

[MPa] 

Procentuální 

pokles pevnosti v 

tlaku [%] 

30 % F4–CS + 70 % BETR. + 4 % 

CEM + 3 % váp. hydrát + 10 % FP. 

Biomasa 

2,8 1,1 60,7 

30 % F8–CH + 70 % BETR. + 4 % 

CEM + 4,5 % váp. hydrát + 10 % 

FP. Biomasa 

1,7 0,4 76,5 

Po 10 zmrazovacích cyklech bylo předpokládáno, že nastane ještě vyšší pokles 

pevnosti, což na základě výsledků v Tab. 34 je možné potvrdit. Z výsledných pevností 

v tlaku po 7 cyklech se hodnota u F4–CS po 10 cyklech ještě o 0,4 MPa snížila. 

V případě F8–CH nastal poloviční pokles a to o 0,2 MPa. 

 

Obr. 17 – Vlevo: F4–CS po 10 cyklech zmrazování, vpravo: Vzorek F8–CH po 10 cyklech zmrazování 

Při porovnání Obr. 14, 16 a 17 je patrné, že došlo k poměrně značné změně 

struktury vzorků.  Se zvyšujícím se počtem zmrazovacích cyklů je na vzorcích vidět 

více prasklin, které byly způsobeny kapilárním sycením vodou a opětovným 

zrazováním. Dle obrázků je možné si povšimnou, že po 10 zmrazovacích cyklech 

dochází až k postupnému rozpadnutí zkušebních těles. Tím, jak se vzorky nasytí 

vodou a následně dojde ke zmrazení, tak objem vody se zvětší až 9krát, což má 

výrazný vliv i na pevnost v tlaku, která se mnohonásobně zmenší. Můžeme tedy říci, 

že takové směsi mohou být uloženy do aktivní zóny, ale bez zatížení mrazem.  
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Poslední částí této etapy bylo stanovit vliv vybraných směsí na životní prostředí. 

Ekologie byla posuzována dle obecně technických podmínek č.j. 25 640/06 – OP. [45] 

V následující tabulce Tab. 34 je uvedeno, zda daná směs vyhovuje nebo nevyhovuje 

danému parametru. Stanovení ekologického dopadu na životní prostředí provedla 

zkušební laboratoří ALS Czech Rebublic, s.r.o. 

Tab. 34 – Vyhodnocení škodlivin dle OPT ve vodném výluhu a pevné látce 

Parametr 
F4–CS + BETR. + pojiva 

+ FL. Biomasa 

F8–CH + BETR. + pojiva 

+ FL. Biomasa 

Ve vodném výluhu  

pH NEVYHOVUJE NEVYHOVUJE 

Vodivost v mS·m-1 NEVYHOVUJE NEVYHOVUJE 

Fenolový index v mg·l-1 VYHOVUJE VYHOVUJE 

Zápach Přijatelné pro odběratele TON 2 

CHSK-Cr v mg·l-1 VYHOVUJE VYHOVUJE 

Nepolární extrahovatelné látky 

(NEL) v mg·l-1 
VYHOVUJE VYHOVUJE 

Cu v mg·l-1 VYHOVUJE VYHOVUJE 

Zn v mg·l-1 VYHOVUJE VYHOVUJE 

V pevné látce  

Nepolární extrahovatelné látky 

(NEL) v mg·kg-1 
VYHOVUJE VYHOVUJE 

EOX (Cl) v mg·kg-1 VYHOVUJE VYHOVUJE 

PAU v mg·kg-1 VYHOVUJE VYHOVUJE 

Cu v mg·kg-1 VYHOVUJE VYHOVUJE 

Zn v mg·kg-1 VYHOVUJE VYHOVUJE 

1) NEL – Nepolární extrahovatelné látky  

2) EOX – Extrahovatelné organicky vázané halogeny 

3) PAU – polycyklické aromatické uhlovodíky  

Z vyhodnocení škodlivin podle obecně technických podmínek 

č.j. 25 640/06 – OP [45] je patrné, že směsi nevyhověly společně dvěma 

parametrům. Překročily limitní hodnoty dané pro hodnotu pH a vodivost. 

U stanovení vlivu na životní prostředí druhotných surovin (Tab. 17), tyto parametry 

vyhověly, z čehož je usouzeno, že překračující limity byly způsobeny přídavkem 

pojivových složek a fluidního popílku ze spalování biomasy.  
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V závěrečné etapě diplomové práce byly použity již navržené surovinové směsi 

z etapy III. Na základě výsledků byla vybrána receptura s obsahem betonového 

recyklátu, a to pro obě zeminy. Primárním cílem bylo podrobit vybrané směsi 

pokročilejšímu testování. Jednalo se o stanovení odolnosti proti mrazu a vodě 

a stanovení vlivu na životní prostředí.  

Byly vyrobeny tři vzorky od každé receptury, které se po 28 dnech zrání 

podrobily stanovení odolnosti proti mrazu a vodě dle normy ČSN 73 624–1[53]. 

Dva vzorky z každé směsi byly zkoušeny po dobu 7 zmrazovacích cyklů a jeden po 

10 zmrazovacích cyklech. Když byl požadovaný počet cyklů ukončen, zkušební tělesa 

byla podrobena zkoušce pevnosti v tlaku. Základním požadavkem pro splnění 

odolnosti proti mrazu a vodě bylo dosáhnout alespoň 85% hodnoty pevnosti v tlaku, 

jakou měly vzorky před zmrazovacími cykly, což odpovídá maximálně 15% poklesu. 

Tomuto požadavku nevyhověla ani jedna směs. U receptury 30 % F4–CS + 70 % 

betonový recyklát + 4 % CEM + 3 % váp. hydrát + 10 % FL. Biomasa poklesla pevnost 

po 7 cyklech o 46,4 % na 1,5 MPa. Směs se stejným složením vykázala po 10 cyklech 

pokles o 60,7 % na 1,1 MPa. Co se týče totožné směsi s obsahem F8–CH, tak po 

7 cyklech dosáhla pevnosti 0,6 MPa, což znamenalo pokles o 64,7 % a po 10 cyklech 

došlo k poklesu o 76,5 % na 0,4 MPa. Vyšší snížení pevností nastalo u směsi 

s obsahem jílu s vysokou plasticitou F8–CH, což se dalo předpokládat, jelikož po 

celou dobu tato směs vykazuje horší výsledky, a navíc do sebe jílovitá směs nasákne 

více vody. Podle výsledných pevností po 7 a 10 zmrazovacích cyklech 

(viz. Tab. 32 a 33) ani jedna ze zkušebních receptur nedosáhla požadavku na 

pevnost v tlaku 2,5 MPa pro aktivní zónu. Z výsledků tedy plyne, že zkoušené směsi 

je možné využít v místech, kde není dán požadavek na mrazuvzdornost.  

Z ekologického hlediska obě receptury nevyhověly dvěma stejným 

parametrům. Překračující limitní hodnoty byly dány obsahem pojivových složek 

a fluidního popílku z biomasy. Zkušební směsi by bylo možné použít, pokud by nebyl 

dán požadavek, že musejí vyhovovat všem parametrům, ovlivňující jejich dopad na 

životní prostředí.  
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Výsledkem diplomové práce je experimentálně ověřený funkční vzorek 

materiálu pro obnovu tělesa železničního spodku.  

Navržený funkční vzorek je složen z 30 % písčitého jílu F4–CS, 70 % betonového 

recyklátu, 4 % CEM, 3 % vápenného hydrátu a 10 % fluidního popílku z biomasy. 

Co se týče přípravy surovinové směsi, tak bylo naváženo 600 g zeminy F4– CS, 

ke které byly přidány pojivové složky v množství 60 g vápenného hydrátu a 80 g 

portlandského směsného cementu. Dále byl navážen betonový recyklát v množství 

1 400 g.  Poté bylo přidáno 200 g fluidního popílku ze spalování biomasy z elektrárny 

Poříčí, a nakonec bylo dodáno 13,4 % vody z celkového množství směsi. 

Toto množství bylo stanoveno na základě zkoušky Proctor standard.  

Všechny suroviny s vodou byly řádně promíchány a následně byla vytvořena 

směs, kterou byl naplněn válec o rozměrech 100 x 120 mm pro zhotovení zkoušky 

Proctor standard. Touto zkouškou byla stanovena optimální vlhkost 13,4 % 

a maximální objemová hmotnost 2 083 kg/m3. Zkušební tělesa se následně nechala 

po dobu 28 dní vyzrát v laboratorním prostředí. Po uplynulé době byly vzorky 

podrobeny zkoušce pevnosti v tlaku. Průměrná hodnota pevnosti v tlaku byla 

stanovena na 2,8 MPa, čímž splnila pevnostní požadavek 2,5 MPa daný předpisem 

SŽDC S4 – Železniční spodek [2] pro aktivní zónu. Po základních zkouškách byla směs 

podrobena pokročilejšímu zkoušení. Co se týče odolnosti proti mrazu a vodě, 

tak vzorky měly splnit požadavek, že pevnost v tlaku poškozených vzorků mrazem 

a vodou budou vykazovat alespoň 85 % pevnosti v tlaku nepoškozených vzorků. 

U těles, které byly zkoušeny po 7 cyklech poklesla pevnost o 46,4 % na 1,5 MPa. 

Vzorek po 10 cyklech zmrazování vykázal pevnost 1,1 MPa, což byl pokles o 60,7 %. 

Receptura může být použita v místech, kde není dán požadavek na mrazuvzdornost. 

V poslední části byla vybraná směs posuzována z hlediska vlivu na životní prostředí, 

kdy nevyhověla na základě limitních hodnot z OPT dvěma parametrům. V případě, 

že by nebyl dán požadavek na ekologickou nezávadnost, je možné směs použít. 
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Předmětem diplomové práce bylo vyvinout nový materiál pro obnovu tělesa 

železničního spodku na bázi druhotných surovin. Práce byla vypracována jako 

součást projektu FV40081 „Pokročilé technologie zřízení a obnovy konstrukčních 

vrstev tělesa železničního spodku s efektivním využitím materiálů z druhotných 

surovin“.  

Ve spolupráci s firmou INFRAM a. s. byly získány dvě zeminy, obě z oblasti 

Střelic, které byly v první etapě podle granulometrického rozboru zatříděny jako 

písčitý jíl s označením F4–CS a jíl s vysokou plasticitou F8–CH. Pro stabilizaci zemin 

bylo navrženo použití portlandského směsného cementu CEM II/B – LL 32,5 R 

v obou případech v množství 4 % a vápenného hydrátu v množství 3 % (pro F4–CS) 

a 4,5 % (pro F8–CH). Z druhotných surovin byl dle teoretických poznatků vybrán 

betonový recyklát, odpad z čištění autodomíchávače, odpad z čištění kolejové lože 

ZŽO a z čištění kolejového lože Žďár nad Sázavou.  

Druhá etapa byla věnována ověření vhodnosti navržených základních směsí 

zkoušených v čerstvém a zatvrdlém stavu po 28 dnech. Podle předpisu 

SŽDC S4 – Železniční spodek [2] je dán požadavek 2,5 MPa pevnosti v tlaku pro 

aktivní zónu bez požadavku na zatížení mrazem a vodou. Tento požadavek byl 

splněn u směsi F4–CS se 70% náhradou odpadem z mixu, která dosáhla přesně 

2,5 MPa. Na základě vyhodnocení byly vybrány dvě optimální směsi od každé zeminy 

pro etapu III. Jedná se o receptury složené z F4–CS se 70% náhradou betonovým 

recyklátem a z F4–CS se 70% náhradou odpadem z čištění autodomíchávače. 

V případě F8–CH byly použity stejné druhotné suroviny i jejich procentuální 

zastoupení jako u F4–CS. 

Ve třetí etapě byly použity optimální směsi z etapy II, a navíc k nim bylo přidáno 

10 % fluidního popílku ze spalování biomasy, a to za účelem zvýšení výsledných 

pevností. Z porovnání hodnot pevností v tlaku směsí bez obsahu popílku a s jeho 

přídavkem je zřejmé, že dle očekávání došlo k jejich nárustu. V této etapě vyhověly 

dvě receptury dosahující pevnosti alespoň 2,5 MPa. 
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Závěrečná etapa pojednávala o pokročilém testování optimálních směsí 

z etapy III, které byly podrobeny stanovení odolnosti proti mrazu a vodě a stanovení 

vlivu na životní prostředí. Základním požadavkem pro splnění odolnosti proti mrazu 

a vodě bylo dosáhnout alespoň 85% hodnoty pevnosti v tlaku jakou měly vzorky 

před zmrazovacími cykly. Tomuto požadavku nevyhověla žádná směs a ani nebylo 

dosaženo pevnosti v tlaku 2,5 MPa, z čehož plyne, že jejich využití je možné 

v místech, kde není dán požadavek na mrazuvzdornost. Z hlediska vlivu na životní 

prostředí nesplnily obě receptury limitní hodnoty pH a vodivosti. Jelikož v případě 

druhotných surovin bylo vyhověno těmto parametrům, je pravděpodobné, 

že překročení limitů bylo způsobeno pojivovými složkami a přídavkem fluidního 

popílku ze spalování biomasy. 

Pro nově vyvíjený funkční vzorek byla jako optimální navržena receptura, 

složena z 30% podílu F4–CS, 4 % portlandského směsného cementu CEM II-B/LL, 3 % 

vápenného hydrátu, 70 % betonového recyklátu a 10 % fluidního popílku ze 

spalování biomasy (obsah volného vápna, min. 11 % hm.). Navržený vzorek splnil 

základní požadované parametry a je tedy možné ho použít do aktivní zóny, ale bez 

požadavku na mrazuvzdornost a ekologickou nezávadnost.  

Na základě získaných poznatků a celkového zhodnocení diplomové práce, 

je možné konstatovat, že cíl diplomové práce byl splněn. V bakalářské práci, na 

kterou bylo navázáno bylo doporučeno se zabývat přímo zeminami odebranými 

z kolejového spodku, což bylo splněno. 
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