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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá využitím drobného kameniva ve směsích stmelených 

hydraulickým pojivem, které jsou používány jako horní či spodní podkladní vrstvy 

vozovky. Teoretická část popisuje vlastnosti stmelených směsí, kameniva a pojiva. 

Také se zabývá laboratorními zkouškami používanými pro stmelené směsi 

a zahraničním výzkumem. V praktické části práce je použito těžené, drcené nebo 

recyklované drobné kamenivo ve směsích stmelených cementem nebo fluidním 

popílkem a cementem. Stmelené směsi jsou podrobeny zkoušce pevnosti v tlaku 

a zkoušce odolnosti proti mrazu a vodě. Výsledky zkoušek jsou vyhodnoceny 

a porovnány. Použité směsi jsou většinou shledány jako vhodné do spodních 

podkladních vrstev vozovek. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Směsi stmelené hydraulickým pojivem, drobné kamenivo, drobné drcené kamenivo, 

drobné recyklované kamenivo, drobné těžené kamenivo, cement, fluidní popílek, 

horní podkladní vrstva, spodní podkladní vrstva, pevnost v tlaku, odolnost proti 

mrazu a vodě 

ABSTRACT  

This bachelor thesis occupies with use of fine aggregates in hydraulically bound 

mixtures for road pavement bases and sub-bases. The theoretical part describes 

properties of bound mixtures, aggregates and bound materials. This part also deals 

with laboratory methods used for bound mixtures and foreign research. In the 

practical part sand and gravel, crushed stone and recycled fine aggregates are used 

in bound mixtures with cement or cement and fluidized bed combustion ash. The 

unconfined compressive strength and frost and water resistance of bound mixtures 

are tested. The results of laboratory tests are evaluated and compared. The used 

mixtures are mostly found as suitable for pavement sub-bases. 

KEYWORDS  

Hydraulically bound mixtures, fine aggregate, fine crushed stone aggregate, fine 

recycled aggregate, sand and gravel, cement, fluidized bed combustion ash, base, 

sub-base, unconfined compressive strength, frost and water resistance 
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1. ÚVOD 

Kamenivo je jednou z nejzákladnějších stavebních hmot ve stavebnictví. Světová 

produkce kameniva dosahuje přibližně 16 mld. tun za rok (2009). Vzhledem k tomu, že 

se jedná o nerostnou surovinu, tedy neobnovitelný přírodní zdroj, je v posledních letech 

snaha nahrazovat kamenivo jiným alternativním materiálem, popřípadě využít méně 

kvalitní přírodní kamenivo, nebo kamenivo recyklované. 

Využívání méně kvalitního, alternativního kameniva je důležitým tématem především 

v zemích, které nemají dostatečné množství kvalitního přírodního kameniva. Tyto země 

se snaží využívání alternativních materiálů zkoumat, zavádět do norem a posléze do 

praxe. Česká republika má dostatek kvalitního přírodního kameniva, kterého vytěží 

ročně 65 mil. tun (2010) a jeho využití upřednostňuje, aniž by cítila větší potřebu 

používat alternativní materiály a méně kvalitní kamenivo. Tento přístup je nevhodný jak 

z ekologického, tak z ekonomického hlediska. 

Drobné kamenivo se v tuzemsku využívá například do podsypů, zásypů, betonu, malt, 

asfaltů atd. Stále je ale velký přebytek drobného kameniva hromadícího se na skládkách 

lomů, pískoven a recyklačních linek.  

V silničním stavitelství se kamenivo používá k tvorbě uměle zhutněných těles 

a konstrukčních vrstev. V podkladních vrstvách vozovek se v České republice používají 

především nestmelené směsi nebo směsi stmelené hydraulickým pojivem. Převažují 

směsi nestmelené obsahující zpravidla kvalitní drcené kamenivo s plynulou čarou 

zrnitosti, které zajišťuje dostatečnou pevnost vrstvy. 

Směsi stmelené hydraulickými pojivy se využívají méně, přitom právě ony by mohly být 

možností pro využití velkého množství drobného kameniva. Jelikož pevnost stmelených 

směsí je zapříčiněna především přidaným pojivem, mohli bychom zde uplatnit velké 

množství přebytečného drobného kameniva, aniž bychom snížili funkčnost a kvalitu 

podkladních vrstev.  
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2. CÍLE PRÁCE 

Cílem mojí práce je ověřit a porovnat vlastnosti směsí stmelených hydraulickým pojivem, 

ve kterých je použito pouze drobné kamenivo, tedy kamenivo frakce 0/4.  

Ověřuji a porovnávám vlastnosti šesti směsí stmelených hydraulickým pojivem, které 

obsahují drobné těžené, drcené nebo recyklované kamenivo. Použitým pojivem je 

cement nebo kombinace cementu a fluidního popílku.  

Vlastnosti stmelených směsí jsou porovnány na základě pevnosti v tlaku zkušebních těles 

vyrobených z příslušných směsí stmelených hydraulickým pojivem. Minimální pevnost 

v tlaku by měla dosáhnout hodnoty 2 MPa, abychom mohli říci, že danou směs lze využít 

jako stmelenou podkladní vrstvu vozovky.  
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ČÁST 1. – TEORETICKÁ ČÁST 
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3. PODKLADNÍ VRSTVY VOZOVKY 

3.1 Charakteristika podkladních vrstev 

Konstrukce vozovky se skládá z několika konstrukčních vrstev. Základním členěním lze 

konstrukci rozdělit na kryt, podkladní vrstvu a ochranou vrstvu. Každá konstrukční vrstva 

má svoji funkci a společně s ostatními zajišťuje bezpečný, hospodárný a pohodlný provoz 

na pozemních komunikacích. [1] 

Podkladní vrstva se nachází pod krytem a její hlavní úlohou je zajistit roznos sil od 

dopravního zatížení z krytu vozovky do podloží. Podkladní vrstvy tedy charakterizuje 

především jejich únosnost, která musí být dostatečná pro dané zatížení. Účinky zatížení 

klesají od krytu směrem k podloží, zároveň tedy klesá i únosnost, která je od dané vrstvy 

vyžadována, a s ní i kvalitativní a technologické nároky na danou vrstvu. Obvykle se 

podkladní vrstvy dělí na horní a spodní. Tyto dvě vrstvy jsou zejména u vozovek s vyšším 

dopravním zatížením kvalitativně rozděleny v závislosti na namáhání. Z hlediska 

ekonomické odpovědnosti je vhodné především do spodní podkladní vrstvy využívat 

materiály splňující nižší kvalitativní požadavky, popřípadě vyvíjet nové alternativní 

materiály pro tuto konstrukční vrstvu. [2] 

Nejvíce využívané jsou podkladní vrstvy nestmelené nebo stmelené hydraulickým 

pojivem, dále známe vrstvy stmelené asfaltem a vrstvy prolévané. [1] 

 
Obr. 1: Konstrukce vozovky (přeloženo) [3] 

3.2 Nestmelené podkladní vrstvy 

3.2.1 Charakteristika nestmelených podkladních vrstev 

Nestmelené podkladní vrstvy neobsahují pojivo, jejich smyková pevnost je zajištěna 

pouze třením jednotlivých zrn kameniva.  Únosnost nestmelených vrstev závisí na druhu 

použitého kameniva, zrnitosti a mezerovitosti. Nejvhodnějším materiálem pro 

nestmelené podkladní vrstvy je drcené kamenivo s plynulou čarou zrnitosti, které díky 

ostrým hranám zrn o různé velikosti zajišťuje soudržnost nestmelených směsí. Při 
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zhotovení vozovky z tohoto materiálu je nutné klást důraz na technologické 

a materiálové požadavky. Jejich nedodržení může vést k závažným poruchám vozovky. 

V České republice se jako nestmelená vrstva využívá zpravidla mechanicky zpevněné 

kamenivo (MZK) nebo štěrkodrť (ŠD). [1]  

 
Obr. 2: Mohrova kružnice – nestmelené směsi [4] 

3.3 Stmelené podkladní vrstvy hydraulickým pojivem 

3.3.1 Charakteristika stmelených podkladních vrstev hydraulickým pojivem 

Stmelené vrstvy hydraulickými pojivy jsou směsi, u kterých je smyková pevnost zajištěna 

především pomocí přidaného pojiva. Jednotlivé stmelené směsi charakterizujeme na 

základě třídy pevnosti. Ve vzniklých směsích se nesnažíme dosáhnout co nejvyšší 

pevnosti, ale pevnosti optimální pro dané podmínky. Vyšší pevnost doprovází vznik 

nežádoucích reflexních trhlin, v jejichž důsledku je porušen i kryt vozovky. 

  
Obr. 3: Mohrova kružnice – stmelené směsi [4] 

Naopak nižší pevnost v kombinaci s vysokým modulem pružnosti vede k tomu, že jsou 

tyto směsi křehké a již při malé deformaci dojde k porušení vrstvy. Porušení probíhá tak, 

že vznikne velké množství mikrotrhlin, které mají opačný směr než smykové síly, a tedy 
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jen malý vliv na smykovou pevnost vozovky. Vznik mikrotrhlin je žádoucím porušením, 

které zabraňuje vzniku větších reflexních trhlin.  

V praxi vznik reflexních trhlin omezíme včasným namáháním čerstvě položené vrstvy, 

které způsobí vytvoření velkého množství nepatrných trhlinek a vrstva se stane 

poddajnější a odolnější vůči vzniku trhlin způsobených vlivem smršťování a tepelných 

změn. [2] 

3.3.2 Druhy směsí stmelených hydraulickým pojivem 

Klasifikace na základě druhu použitého pojiva 

• SC – směsi z kameniva stmelené cementem 

• SS – směsi z kameniva stmelené struskou 

• SP – směsi z kameniva stmelené popílkem 

• SH – směsi z kameniva stmelené hydraulickými silničními pojivy [2] 

Klasifikace na základě pevnosti v tlaku  

Tab. 1: Třídy pevnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy [5] 

 

3.3.3 Použití směsí stmelených hydraulickým pojivem ve vozovce 

Vhodnost použití stmelené směsi o určité pevnosti ve vozovce je určena na základě třídy 

dopravního zatížení a typu konstrukční vrstvy. [5] 

Tab. 2: Třídy pevnosti směsí stmelených – užití v konstrukčních vrstvách [5] 
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3.4 Materiály směsí stmelených hydraulickým pojivem 

3.4.1 Hydraulická pojiva 

Hydraulická pojiva lze charakterizovat jako jemně mleté anorganické látky, které po 

smíchání s vodou vytváří kašovitou hmotu. Vlivem hydratačních procesů tato hmota 

tuhne a tvrdne a po zatvrdnutí vykazuje určitou pevnost a stálost, kterou zachovává na 

vzduchu i ve vodě. Nejčastěji využívaným hydraulickým pojivem je cement. Dále lze 

použít i jiná pojiva např.  hydraulické vápno, vysokopecní strusku, popílek nebo 

hydraulická silniční pojiva. Tyto pojiva zpravidla nevykazují tak dobré kvalitativní 

vlastnosti jako cement, to však nebrání jejich použití do stmelených směsí. Důvodem 

jejich využití je nižší cena nebo jejich specifické vlastnosti. Mohou omezit smršťování, 

vznik reflexních trhlin, urychlí nebo zpomalí tvrdnutí směsi. [1] [6] 

Obsah pojiva se stanoví na základě praktických zkušeností nebo je odvozen pomocí 

postupu návrhu směsi. V závislosti na velikosti zrn lze stanovit minimální obsah pojiva. 

[4] 

Tab. 3: Minimální obsah pojiva [7] 

 

Cement  

Cement je v současné době nejpoužívanějším pojivem ve stavebnictví. Smícháním 

cementu, kameniva a vody vznikne směs, která má po zhutnění, tuhnoucím 

a tvrdnoucím procesu určitou pevnost. [6] 

Surovinou pro výrobu cementu jsou vápence, vápenaté jíly, slínovce, křemičité písky. 

Nejdříve dojde k jejich drcení, mletí a homogenizaci, následně jsou vypáleny při teplotě 

1450 °C, vzniká tak jakýsi meziprodukt – slínek. Slínková zrna mají kulovitý tvar 

o průměru několika milimetrů až 3 cm. Slínková zrna se po vychladnutí smíchají 

s přísadami a příměsmi a následně rozemelou. Vzniká výsledný produkt – cement. [6] 

 
Obr.4: proces výroby cementu [8]  
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Obr. 5: Slínek [9]  

 
Obr. 6: Směsný cement [10] 

Nejvýznamnějším druhem cementu je Portlandský cement. Hlavními složkami 

Portlandského cementu jsou křemičitany (silikáty), konkrétně se jedná o trikalciumsilikát 

a dikalciumsilikát. Tyto silikáty mají hlavní vliv na mechanické vlastnosti zatvrdlé směsi, 

zejména pak na vývinu její pevnosti. Další důležitou složkou jsou také hlinitany 

(alumináty). Trikalciumaluminát způsobuje počáteční pevnost směsi, ale zároveň také 

smršťování a musíme jej tedy používat v omezeném množství. Dalším aluminátem je 

tetrakalciumaluminátferit, který má při malém smrštění příznivý vliv na tahovou 

pevnost. [2] 

Existuje celá řada cementů, které se liší vstupními surovinami, příměsmi, přísadami, 

odlišným chemickým a mineralogickým složením. Na základě příměsí, které cement 

obsahuje, ho lze rozdělit do pěti základních skupin.  

• CEM I Portlandský cement – obsahuje 90–100 % portlandského slínku, má 

vysokou pevnost a počáteční nárůst pevnosti 

• CEM II Portlandský cement směsný – má rychlý nárůst počáteční pevnosti, je 

odolný proti agresivnímu prostředí. Dle druhu příměsi se odvozuje název 

cementu: 

- Portlandský struskový cement 

- Portlandský cement s křemičitým úletem 

- Portlandský pucolánový cement 

- Portlandský popílkový cement 

- Portlandský cement s kalcinovanou břidlicí 

- Portlandský cement s vápencem 

- Portlandský směsný cement 

• CEM III Vysokopecní cement – pozvolný nárůst počáteční pevnosti, je odolný 

proti agresivnímu prostředí 

• CEM IV Pucolánový cement  

• CEM V Směsný cement  

Dále lze cementy rozdělit dle jejich normalizované pevnosti, která definuje jejich 

mechanické vlastnosti. V současné době existují tři třídy normalizované pevnosti, 

třída 32,5, třída 42,5 a třída 52,5. Jednotky pro normalizovanou pevnost jsou MPa. Dále 
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se k označení přidává písmeno R nebo N, kdy R značí vysokou počáteční pevnost, 

N normální počáteční pevnost. Příkladem tak může být například CEM I 42,5 R, 

z označení lze vyčíst, že se jedná o Portlandský cement, třída normalizované pevnosti je 

42,5 a má vysokou počáteční pevnost. [2] 

Fluidní popílek  

Popílek je odpadní materiál, který vzniká spalováním uhlí v tepelných elektrárnách. 

Obecně lze říci, že spalování uhlí a následné skládkování popílku má znatelný negativní 

vliv na kvalitu zemědělské půdy, povrchových i podpovrchových vod a ovzduší. Při 

konvenčním spalování je vzniklým odpadním materiálem popílek. Fluidní popílek je 

produktem fluidního spalování, které je oproti konvenčním spalovacím technologiím 

považováno za šetrnější vůči životnímu prostředí. 

 
Obr. 7: Fluidní spalování (přeloženo) [11] 

V současné době je široce využíván popílek vzniklý konvenčním spalováním, který je 

velmi podobný sopečnému popelu, který byl již více než před 2000 lety použit k výrobě 

hydraulických cementů. Dnes jeho uplatnění nalezneme především v betonech, kde 

zvyšuje pevnost v tlaku, odolnost proti průsaku tlakové vody a zlepšuje kvalitu povrchů. 

[12] 

Využití fluidního popílku je problematičtější z hlediska jeho vlastností a chemického 

složení. Použití fluidního popílku může způsobovat větší bobtnání a pevnostní ztráty 

směsi. Většinou obsahuje také větší množství síranu a volného vápna, než je přípustná 

hodnota obsažena v popílcích. V dnešní době je fluidní popílek využíván například 

k rekultivaci krajiny nebo jako pucolánová přísada do Portlandského cementu. [13] 
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3.4.2 Kamenivo 

Do stmelených směsí hydraulickými pojivy lze použít kameniva různých druhů i frakcí. 

Výhodou pro stmelené podkladní vrstvy je možnost využití těženého kameniva, protože 

smyková pevnost vrstvy je zajištěna především díky použitému pojivu. Dále jsou pro 

návrh těchto směsí nižší požadavky na zrnitost a na velikost maximálního zrna D. Důležitý 

je obsah drobného kameniva, který ovlivňuje působení pojiva a zpracovatelnost. 

V současné době se nejčastěji používá kamenivo frakce 0/22 a 0/32. Není výjimkou, že 

kamenivo nahradíme vhodným místním materiálem. [2] 

3.4.3 Další vstupní materiály 

Dalším vstupním materiálem je voda potřebná ke zhutnění směsi. Možné je použít také 

různé přísady, příměsi a urychlovače, které mění vlastnosti čerstvé i zatvrdlé stmelené 

směsi.  

3.4.4 Požadavky na materiály směsí stmelených cementem 

Materiálové požadavky na směsi stmelené cementem přesně upravuje norma 

ČSN EN  14227-1. 

Pojivo 

„Cement musí splňovat požadavky EN 197-1.“ [7]  

Kamenivo 

K výrobě směsí stmelených cementem lze použít kamenivo přírodní, umělé 

i recyklované, dále je dovoleno použití těženého i drceného kameniva, popřípadě 

kombinaci těchto kameniv. Použité kamenivo musí splňovat normu ČSN EN 13242. 

Zrnitost kameniva musí být zvolena tak, aby byla podmnožinou oboru zrnitosti určeným 

ohraničujícími křivkami viz obr. 8. [7] 

 
Obr. 8: Doporučené obory zrnitosti kameniva [14] 
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Škodlivé jemné částice 

„Kamenivo nesmí obsahovat škodlivé jemné částice v množství, které ovlivňuje tvrdnutí, 

pevnost nebo trvanlivost směsí.“ [7] 

Příměsi 

Norma ČSN EN 14227-1 stanovuje, že pokud je použit popílek, musí být součástí 

směsného cementu podle EN 197-1. [7] 

3.4.5 Požadavky na materiály směsí stmelených hydraulickými silničními pojivy 

Materiálové požadavky na směsi stmelené hydraulickým silničním pojivem přesně 

upravuje norma ČSN EN 14227-5. [15] 

Pojivo 

Použití hydraulického silničního pojiva je definováno v normě ENV 13282 popřípadě 

v jiných evropských dokumentech, lze uplatnit i místní předpisy. [15] 

Kamenivo 

Kamenivo musí splňovat stejné požadavky jako kamenivo použité ve směsích 

stmelených cementem, tedy normu ČSN EN 13242. Vhodnost použití daného kameniva 

do směsi stmelené hydraulickými silničními pojivy je závislá na dopravním zatížení 

a způsobu použití směsi. Norma také stanovuje, že kamenivo by mělo být objemově 

stálé. [15] 

Voda 

„Voda nesmí obsahovat složky, které nepříznivě ovlivňují tvrdnutí a chování směsí 

stmelených hydraulickým pojivem.“ [15]  
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4. KAMENIVO 

Kamenivo je základním stavebním materiálem pro výstavbu vozovek. Jedná se o přírodní 

nebo umělý zrnitý anorganický materiál, který je využíván ve všech konstrukčních 

vrstvách vozovky za účelem vytvořit pevnou a stabilní kostru dané vrstvy. Kamenivo lze 

rozdělit dle různých hledisek do několika skupin. [2] 

4.1 Rozdělení kameniva 

Dle původu 

• Přírodní – kamenivo anorganického původu, těžené z přírodních ložisek nebo 

drcené z přírodního kamene. 

• Umělé – druhotná surovina, například struska, která je vedlejším produktem 

hutní výroby, nebo uměle vyráběné kamenivo – keramzit.  

• Recyklované – kamenivo, které již bylo použito do stavební konstrukce a po její 

demolici je opětovně použito. 

Dle vzniku 

• Těžené – přírodní kamenivo vzniklé rozpadem horniny, říčního, ledovcového 

nebo eolického (vzniklého v důsledku větrné činnosti) původu, které má vlivem 

působení přírodních živlů zaoblená zrna a ohlazený povrch. 

• Těžené předrcené – jedná se o původně těžené kamenivo, zrna větší než 2 mm 

jsou drcena, vzniklá směs má více než 40 % drcených zrn. 

• Drcené – vzniká drcením kusového lomového kamene těženého 

v kamenolomech, zrna drceného kameniva mají ostré hrany a drsný povrch. 

Dle velikosti zrn 

• Jemné částice – část kameniva, které propadne sítem 0,063 mm. 

• Drobné kamenivo – kamenivo o velikosti zrn 0,063 mm – 2 mm. 

• Hrubé kamenivo – kamenivo o velikosti zrn 2 mm – 45 mm. 

• Směs kameniva – kamenivo drobné i hrubé. 

• Štěrkopísek – směs těženého přírodního kameniva drobného i hrubého 

předepsané zrnitosti, která je omezená horním sítem, vhodná také do 

stmelených podkladních vrstev, např. 0/32. 

• Štěrkodrť – směs drceného přírodního kameniva drobného i hrubého 

předepsané zrnitosti, omezená horním sítem, vhodná do nestmelených 

podkladních vrstev, např. 0/45. 

• Výsivka – odpad z výroby drceného kameniva bez zaručení jakosti a velikosti zrn. 
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Dle objemové hmotnosti 

• Pórovité kamenivo – kamenivo o objemové hmotnosti menší než 2000 kg.m-3, 

tento druh kameniva má vysokou nasákavost, kterou je potřeba zohlednit při 

jeho použití, jeho zástupce lze najít u kameniva přírodního, umělého 

i recyklovaného původu. 

• Hutné kamenivo – kamenivo o objemové hmotnosti 2000–3000 kg.m-3, do této 

skupiny zařadíme většinu kameniva přírodního původu, lze najít zastoupení 

i u kameniva původu umělého (vysokopecní struska) a recyklovaného (betonový 

recyklát). 

• Těžké kamenivo – kamenivo o objemové hmotnosti větší než 3000 kg.m-3, 

nejrozšířenějším zástupcem z řad přírodního těžkého kameniva v České 

republice je čedič, z umělých kameniv je to ocelářská struska. [2] 

4.2 Výroba těženého kameniva 

Těžené kamenivo lze získat těžbou z ložisek na povrchu (suchá těžba) nebo těžbou 

z ložisek umístěných pod vodní hladinou (těžba z vody). Vytěžené kamenivo je 

roztříděno na sítech do jednotlivých frakcí. Pro případ těžby z vody využíváme drapákový 

nebo korečkový bagr, vytěžený materiál je následně dopraven lodním nebo pásovým 

dopravníkem ke břehu. Nachází-li se ložisko těženého kameniva na povrchu, těžíme ho 

bagrem nebo nakladačem. Vytěžený materiál se dále třídí na jednotlivé frakce kameniva. 

Výhodou těženého kameniva oproti drcenému kamenivu je jeho příznivější cena, která 

je důsledkem horších technických parametrů těženého kameniva. [2] [6] 

 
Obr. 9: Plovoucí korečkový bagr [6] 

 
Obr. 10: Těžené kamenivo [16] 

4.3 Výroba drceného kameniva  

Drcené kamenivo je vyrobeno drcením kusového kamene vytěženého v lomech. Těžba 

kusového kameniva je založena na vhodně zvolené technologii odstřelů, dnes se 

nejčastěji využívají odstřely clonové. Technologie clonových odstřelů je založena na 

vyvrtání záhlavních a patních vrtů, které jsou následně nabity trhavinou a odstřeleny. 

Vzniklý rozval je odvezen k drcení, které je mnohdy vícestupňové, následně se, stejně 
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jako těžené kamenivo, roztřídí na jednotlivé frakce, popřípadě se kamenivo pere. Praní 

kameniva je proces, při kterém jsou odstraněny jílovité příměsi, hlíny a jiné nečistoty. 

[2] [17] 

Při drcení rozlišujeme tyto druhy kameniva 

• Hrubé (primární) drcení – rozdrcené zrno je větší než 125 mm. 

• Střední (sekundární) dělení – rozdrcené zrno je větší než 25 mm. 

• Jemné drcení – rozdrcené zrno je menší než 25 mm. 

• Mletí – rozdrcené zrno je menší než 1,25 mm. [17] 

 
Obr. 11: Clonový odstřel [6] 

 
Obr. 12: Drcené kamenivo [16] 

4.3.1 Druhy drtičů dle principu drcení 

Čelisťové drtiče  

Čelisťové drtiče slouží k hrubému a střednímu drcení, kámen se zde drtí mezi dvěma 

čelistmi, vstupní velikost kamene je okolo 1200 mm, konečná velikost nejčastěji přibližně 

300 mm, při použití dvouzpěrného čelisťového drtiče může být vstupní velikost až 1500 

mm. [17] 

 
Obr. 13: Čelisťový drtič (přeloženo) [18] 
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Odrazové drtiče 

Tyto drtiče jsou využívány jako sekundární drtiče, kdy má vstupní materiál velikost 

přibližně 300 mm a výstupní podrcený materiál okolo 25 mm. Zrna jsou v odrazových 

drtičích rozpohybována rychle rotujícími lopatkami nebo vháněným vzduchem, 

k rozpadu kameniva dochází po nárazu zrn na odrazové segmenty. [17] 

 
Obr. 14: Odrazový drtič (přeloženo) [18] 

Kuželové drtiče  

Slouží k sekundárnímu a terciárnímu drcení, kamenivo se drtí mezi kuželovým pláštěm 

a rotujícím kuželem. Dle konstrukce je můžeme dělit na ostroúhlé a tupoúhlé. [2] [17] 

 
Obr. 15: Kuželový drtič (přeloženo) [18] 

 4.4. Výroba recyklovaného kameniva  

Materiálem pro výrobu recyklovaného kameniva je stavební a demoliční odpad, který 

vzniká při demolici dopravních či pozemních staveb. Abychom z tohoto odpadního 

materiálu získali kamenivo využitelné do nových stavebních konstrukcí, je třeba, aby 

prošlo důkladnou úpravou – recyklací. Produktem recyklace je recyklovaný stavební 
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materiál – recyklát. Ve stmelených podkladních vrstvách lze využít recyklát ze zdiva, 

betonu, vozovek dále recyklát směsný i asfaltový. [19] 

Při vlastní demolici je třeba oddělit od sebe nebezpečný a nerecyklovatelný materiál od 

materiálu vhodného k recyklaci. Tento materiál je pak roztříděn na jednotlivé složky 

a převezen do recyklačního střediska. Zde je ve vhodných podmínkách uskladněn 

a postupně recyklován. Pokud recyklované kamenivo splňuje ekologické a technické 

požadavky, může být znovu použito jako stavební materiál. [19] [20] 

 
Obr. 16: Proces výroby recyklovaného kameniva [20] 

4.5 Výroba umělého kameniva 

Umělé kamenivo vzniká v důsledku využití druhotných surovin průmyslové výroby nebo 

se jedná o uměle vyráběné kamenivo z nerostných surovin. Z řad druhotných surovin 

využíváme k výrobě kameniva strusku a popílek. Nerostnou surovinou pro výrobu 

umělého kameniva mohou být břidlice a jíly. 

Struskové kamenivo 

Struskové kamenivo vzniká jako vedlejší produkt ocelářského průmyslu. Při jeho výrobě 

je roztavená struska chlazena vodou, následně se třídí a drtí, výsledným produktem je 

umělé kamenivo nazývané granulovaná vysokopecní struska. [21] 
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Popílkové kamenivo 

Jedná se o umělé kamenivo vyrobené z popílku, který vzniká v důsledku spalování uhlí. 

Známe dva druhy popílkového kameniva: kamenivo za studena vytvrzované a spékané 

kamenivo. 

Kamenivo za studena vytvrzované vzniká smícháním popílku, pojiva a vody. Dojde ke 

granulaci, jemný popílkový prach se kumuluje a vznikají zrna, která lze po zatvrdnutí 

označit jako kamenivo. 

Spékané kamenivo vzniká smícháním popílku, paliva a vody. Dojde ke granulaci 

a samovýpalu zrn, následuje drcení a třídění. [22] 

Kamenivo uměle vyráběné z nerostných surovin 

Liapor, dříve nazývaný keramzit, je v České republice nejznámějším zástupcem z řad 

umělého kameniva vyrobeného z nerostných surovin. Jíly jsou drceny a mlety, 

granulovány a následně vypáleny. Vzniklým produktem jsou lehké keramické kuličky. [6] 

4.6 Drobné kamenivo  

Drobné kamenivo je kamenivo o maximální velikosti zrna 4 mm. Drobné kamenivo lze 

získat z těženého, drceného, recyklovaného i umělého kameniva. V současné době je 

drobné kamenivo využíváno do betonů, asfaltů, může sloužit jako výplňový nebo 

podkladový materiál.  

Dle normy ČSN 73 6124-1 je možné drobné kamenivo využít i do stmelených směsí 

hydraulickými pojivy. Norma uvádí požadavky na zrnitost kameniva určeného do 

stmelených směsí o určité třídě pevnosti. Z této normy vyplývá, že drobné kamenivo lze 

použít pouze do stmelených směsí třídy pevnosti C1,5/2 a C3/4, přičemž musíme dodržet 

procentuální podíl jednotlivých frakcí. [5] 

V praxi se ale s tímto použitím nesetkáváme. Pokud jsou v České republice do 

podkladních vrstev použity směsi stmelené hydraulickými pojivy, většinou se volí spíše 

vyšší třídy pevnosti, pro které je požadavek na zrnitost kameniva přísnější. Prováděné 

směsi tedy obsahují i vyšší frakce kameniva. [23] 
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Tab. 4: Zrnitost kameniva pro třídu pevnosti C1,5/2 a C3/4 [5] 

 

4.6.1 Drobné přírodní kamenivo 

Drobné přírodní kamenivo je levným snadno dostupným materiálem, v některých 

případech materiálem odpadním. Je logické, že při těžbě a úpravě kameniva vzniká velké 

množství kameniva drobných frakcí. Toto drobné kamenivo může být buď poměrně 

kvalitní, nebo se může jednat o směs znečištěného převážně drobného kameniva nízké 

kvality, které nenalezne své využití a hromadí na skládkách. 

Drobné těžené kamenivo 

Drobné těžené kamenivo, získáme těžbou písků, popřípadě těžbou štěrkopísků a jejich 

následným tříděním na jednotlivé frakce. V České republice jsou ložiska těženého 

kameniva především v povodí větších řek. V povodí Labe jsou ložiska štěrku i písku 

přibližně ve srovnatelném poměru. Převážně kamenivo drobnějších frakcí lze těžit 

například v Hornomoravském úvalu. [6]  

Drobné drcené kamenivo 

Drcené kamenivo získáme těžbou a následnou úpravou lomového kamene. Pro výrobu 

drobného drceného kameniva použijeme vícestupňové drcení v primárním, 

sekundárním i terciárním drtiči. Po přetřídění kameniva vzniklého terciárním drcením 

získáme drobné drcené kamenivo.  

Při úpravě lomového kamene drcením vzniká také velké množství odpadu. Tento odpad 

je zhruba z 80 % tvořen drobným drceným kamenivem (prosívkou), zbylých 20 % jsou 

především jílovité příměsi. Jedná se o méně kvalitní materiál, jehož využití ve stavebních 
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materiálech je limitováno mírou znečištění prosívky, popřípadě náklady na odstranění 

znečišťujících příměsí. [24] 

V severní Francii je ve velkém množství vyráběn materiál zvaný Carboprim. Carboprim 

vzniká promísením prosívky s vápnem, popřípadě vápnem a popílkem. Tato směs je 

následně využívaná i do méně namáhaných podkladních vrstev. [24] 

4.6.2 Drobné recyklované kamenivo 

Drobné recyklované kamenivo je většinovým produktem recyklace. Při recyklaci 

stavebního a demoličního odpadu vzniká více jak 50 % drobného kameniva, existují 

i materiály, kde po recyklačním cyklu získáme až 75 % drobného kameniva. Do 

stmelených podkladních vrstev vozovky se používá především betonový recyklát, lze 

však využít i ostatní druhy recyklátů. [25] 

 Tab. 5: Doporučené použití recyklovaného stavebního materiálu podle zastoupení 
základního materiálu [19] 

 
 

Typ  
RSM 

 

Konstrukční vrstvy pozemní komunikace  
Podloží, 
zemní 

těleso4) 

 
AB 

 
CB 

Nestmelené podkladní 
vrstvy (NV) 

 
Stmelené 
podkladní 
vrstvy (SV) 

Prolévané 
podkladní 

vrstvy (PV) a VŠ 

MZK ŠDA ŠDB MZ Kostra 

1) 

Výplň 

2) 

Recyklát z 
betonu 

+ 0/- + + + +/0 + +/0 +/0 +/0 

Recyklát 
ze zdiva 

- - - 0/- + +/0 + 0/- +/0 + 

Recyklát 
směsný 

- - - - - + + - + + 

Recyklát z 
vozovek 

+ 
+/0 
5) + + + +/0 + +/0 +/0 +/0 

Recyklát 
asfaltový 

+ - +/0 + + 0/- + 0/- 0/- 0/- 

Vysvětlivky 
+ …doporučuje se používat 
-  …nedoporučuje se používat 
0 …podmínečně použitelný (omezené, např. z technologických, ekonomických nebo ekologických 
důvodů apod.) 
AB …asfaltové vrstvy vozovek PK 
CB …cementobetonové kryty vozovek PK, po splnění požadavků ČSN EN 13877-1 možné použití do 
spodní vrstvy dvouvrstvého CB krytu. 

1) Kostra … u prolévaných vrstev např. kamenivo frakce 32/63, případně u vibrovaného štěrku 
VŠ (podle ČSN 73 6126-2) 

2) Výplň … u prolévaných vrstev jako součást výplňové malty nebo vibrovaného štěrku (VŠ) 
např. kamenivo frakce 8/11 

3) Zkratky jsou vysvětleny v odstavci 3.2 Nové termíny a příloze B 
4) Zrnitý materiál do podloží vozovek, vrstevnatých násypů (ztužující vrstva), případně 

nezpevněných krajnic vozovek PK 
5) Pro recyklované kamenivo do CB krytů lze použít, po splnění požadavků ČSN EN 13877-1, pouze 

separovaný materiál drcený ze starého CB krytu 
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Drobné recyklované kamenivo se od hrubších frakcí recyklovaného kameniva liší jak 

fyzikálními, tak mechanickými vlastnostmi. Obecně se drobné recyklované kamenivo 

vyznačuje větším obsahem organických látek, směsné drobné kamenivo může mít 

vysoký obsah síry a síranu rozpustného ve vodě. [25]  

V technických podmínkách 210 nalezneme doporučené požadavky na recyklovaný 

stavební materiál pro stmelené směsi. Technické podmínky dále odkazují na normu 

ČSN EN 13242+A1, která určuje vlastnosti kameniva použitého ve stmelených směsích. 

[19] 
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5. LABORATORNÍ ZKOUŠKY  

5.1 Zkoušky kameniva 

5.1.1 Zkouška zrnitosti 

Zrnitost kameniva je stanovena pomocí normy ČSN EN 933-1 a ČSN EN 933-1 změna A1. 

Tato norma ke stanovení zrnitosti využívá sadu zkušebních sít, která roztřídí kamenivo 

do jednotlivých frakcí. Sada sít má sestupnou velikost otvorů, je seskládána na sebe od 

horního nejhrubšího síta po spodní nejjemnější síto a uzavřena dnem a víkem. Velikost 

otvorů a počet sít je závislý na požadované přesnosti rozboru. 

 
Obr. 17: Sítový rozbor [2] 

Zkouška je prováděna se suchým kamenivem, jehož navážka je stanovena na základě 

normy. Kamenivo je nasypáno na horní síto soustavy, soustava je uzavřena poklopem 

a začne se s ní mechanicky nebo ručně třást. Po důkladném prosetí jsou odebírána 

jednotlivá síta včetně dna a dochází ještě k ručnímu prosévání jednotlivých sít, přičemž 

materiál, který propadne, je přidán do síta následujícího. 

Tab. 6: Minimální velikost zkušebních navážek 

 

Zaznamenává se hmotnost zůstatku na sítě R, která je výpočtem převedena na 

procentuální hodnotu zůstatku z hmotnosti původní navážky. Odečtem procenta 

zůstatku od 100 % získáme procento propadu u síta s největšími otvory. Dále odečítáme 

procento zůstatku od procenta propadu na předchozím sítě. 



 

32 
 

Pro grafické zaznamenání zrnitosti kameniva slouží čára zrnitosti, kterou získáme 

vytvořením grafu závislosti procenta propadu na velikosti síta. 

 
Obr. 18: Příklady různých čar zrnitosti [2] 

Pokud je kamenivo znečištěno například hlínou nebo jíly, předchází prosévání tzv. praní 

kameniva. Při praní je kamenivo důkladně promícháno s vodou, dojde k oddělení 

jemných částic, následně je kamenivo uloženo na síto 0,063 mm a promýváno vodou tak 

dlouho, dokud voda odtékající ze síta není čirá. [26] 

5.1.2 Proctorova zkouška 

Proctorova zkouška je laboratorní metoda prováděná dle ČSN EN 13286-2, která slouží 

ke stanovení vztahu mezi vlhkostí a objemovou hmotností zhutněných nestmelených 

nebo hydraulicky stmelených směsí. Základními pomůckami pro provádění Proctorovy 

zkoušky je pěch a forma.  Forma je po vrstvách plněna směsí, která je vzápětí hutněna 

pěchem. Počet vrstev, které jsou hutněny, hmotnost pěchu, výška dopadu pěchu i počet 

úderů pěchu na jednotlivé vrstvy záleží na zvoleném druhu Proctorovy zkoušky. 

Rozeznáváme dva základní druhy Proctorovy zkoušky – standardní a modifikovanou.  

Pro standardní Proctorovu zkoušku je používán pěch o hmotnosti 2,5 kg. U modifikované 

zkoušky používáme pěch o hmotnosti 4,5 nebo 15 kg. Pěchy se od sebe liší nejen 

hmotností, ale také průměrem základu a výškou dopadu. Dále existují tři druhy forem 

lišící se průměrem, výškou a tloušťkou stěny, vždy jsou vybaveny snímatelným 

nástavcem o výšce 50 mm. Pro každý typ formy jsou v normě vypsány charakteristiky 

pro standardní i modifikovanou Proctorovu zkoušku.  
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Obr. 19: Proctorova zkouška hutnění standard a modifikovaná [2] 

Cílem zkoušky je stanovit optimální vlhkost, při které je dosaženo maximální objemové 

hmotnosti směsi. Pro stanovení těchto veličin je potřeba vytvořit minimálně 

5 zkušebních směsí o různé vlhkosti. Množství navážky pro jednotlivé směsi se určí na 

základě velikosti formy. Následně každou vlhkou směs zhutníme, vážením získáme 

hmotnost tělesa a odebereme malý vzorek směsi, na kterém stanovíme skutečnou 

vlhkost.   

Za použití rovnic vypočítáme pomocí objemu formy objemovou hmotnost vlhké směsi, 

kterou díky skutečné hodnotě vlhkosti převedeme na suchou objemovou hmotnost. 

Závislost objemové hmotnosti na vlhkosti vyneseme do grafu a jednotlivé body 

proložíme křivkou. Vrchol křivky nám udává maximální objemovou hmotnost 

a optimální vlhkost. Z naměřených 5 hodnot tvořících křivku musí alespoň dvě ležet 

napravo a dvě nalevo od optima. Stanovená optimální vlhkost udává, jaké množství vody 

by měla směs obsahovat, aby došlo k ideálnímu zhutnění. [27] 

  
Obr. 20: Závislost suché objemové hmotnosti na vlhkosti (přeloženo) [28] 
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Rovnice pro výpočet objemové hmotnosti zhutněné vlhké směsi ρ: [27] 

𝜌 = (𝑚2 − 𝑚1)×1000/𝑉 ρ – objemová hmotnost zhutněné vlhké směsi [kg/m3] 

m1 – hmotnost formy a základní desky [g] 

m2 – hmotnost formy, zákl. desky a zhutněné směsi [g] 

V – objem formy [cm3] 

Rovnice pro výpočet objemové hmotnosti zhutněné suché směsi ρd: [27] 

𝜌𝑑 = (100×𝜌)/(100×𝑤) ρd – objemová hmotnost zhutněné suché směsi 

[kg/m3] 

ρ – objemová hmotnost zhutněné vlhké směsi [kg/m3] 

w – vlhkost směsi [%] 

Rovnice pro výpočet vlhkosti směsi: [29] 

𝑤 =  
𝑚1

′ − 𝑚3

𝑚3
 ×100 

m1
‘ – hmotnost zkušební navážky [g] 

m3 – ustálená hmotnost vysušené zkušební navážky [g] 

w – vlhkost směsi [%] 

5.2 Zkoušky zkušebních těles ze stmelených směsí 

5.2.1 Výroba zkušebních těles 

Zkušebním tělesem ze stmelené směsi rozumíme kompaktní těleso válcového či 

krychelného tvaru. Známe několik možností, jak tyto tělesa vyrobit. Lze použít 

Proctorovo zařízení, vibrační stůl, vibrační pěch, osový tlak nebo vibrokompresi. 

Nejčastěji k výrobě těles používáme právě Proctorovo zařízení, které nám umožňuje 

vyrobit válcová tělesa. 

Výroba těles pomocí Proctorova zařízení je uvedena v normě ČSN EN 13286-50. 

Proctorovo zařízení slouží ke zhutnění směsi do válcových forem pomocí pěchu. Hutněná 

směs má optimální vlhkost stanovenou na základě Proctorovy zkoušky zhutnitelnosti 

a po zhutnění dosahuje těleso maximální objemové hmotnosti.  

Rozměry zkušebních těles se liší v závislosti na použité frakci kameniva. Pěch zvolíme 

takový, aby v kombinaci s formou o určité velikosti bylo možné po zhutnění dosáhnout 

požadované objemové hmotnosti v celé výšce zkušebního tělesa.  
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Tab. 7: Rozměry zkušebních těles [30] 

  

Potřebné množství směsi na výrobu jednoho tělesa je vypočítáno z rovnice: [30] 

𝑚 = 𝑉×𝜌𝑑 ⌈1 +
𝑤

100
⌉ m – hmotnost zkušebního tělesa [g] 

V – objem zkušebního tělesa [cm3] 

ρd – objemová hmotnost vysušené směsi [g/cm3] 

w – vlhkost vztažená k hmotnosti směsi ve vysušeném 

stavu [%] 

Dále směs hutníme do předem zvolené kombinace formy a pěchu v několika vrstvách. 

Před přidáním další vrstvy vždy rozrušíme povrch předchozí vrstvy, aby došlo k adhezi 

jednotlivých vrstev.  

Vzniklá tělesa se nejméně po 20 hodinách tvrdnutí vyjmou z forem a uloží na stanovenou 

dobu ve vertikální poloze na místo, kde je teplota v intervalu ± 2 °C od zkušební teploty 

a kde dochází k minimální ztrátě vlhkosti těles. Po dobu zmíněných 20 hodin, kdy je 

těleso ve formě, by těleso nemělo ztrácet vlhkost a požaduje se teplota skladování 

20 °C ± 5 °C. [30] 

5.2.2 Zkouška pevnosti v tlaku 

Zkoušku pevnosti v tlaku provádíme dle normy ČSN EN 13286-41. Laboratorně vyrobená 

tělesa ze stmelených směsí jsou po požadované době zrání změřena a zvážena, přičemž 

ztráta hmotnosti by neměla přesáhnout 2 %.  Poté jsou tělesa vystavena jednoosému 

neomezenému tlaku, který na těleso působí až do jeho porušení. V momentě porušení 

se zaznamená maximální zatížení zkušebního tělesa a vypočítá se pevnost v tlaku.  

Zkušební lis musí mít tlačné desky minimálně tak velké, jako je tlačený povrch tělesa, 

v lepším případě větší. Desky musí být, vzhledem k povrchům na které dosedají, rovné. 

Při nárůstu síly nesmí docházet k posunu tělesa. Střed dosedací plochy se musí nacházet 

ve středu tlačné desky. Před zahájením zkoušky, se musí očistit povrchy desek i tělesa, 

aby nedocházelo ke zkreslení výsledků.  
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Zatěžování probíhá plynule, k porušení by mělo dojít po 30 až 60 sekundách. 

Zaznamenána je maximální síla a druh porušení. Na základě předepsaných typů porušení 

se určí, zda je poškození uspokojivé, či neuspokojivé. 

 
Obr. 21: Příklady uspokojivého porušení válcových zkušebních těles [31] 

 
Obr. 22: Příklady neuspokojivého porušení válcových zkušebních těles [31] 

Velikost maximální síly se pomocí dosedací plochy přepočítá na pevnost v tlaku 

zkušebního tělesa, která musí být vyjádřena s přesností 0,1 MPa při pevnosti v tlaku do 

5 MPa, nebo s přesností 0,5 MPa při pevnosti v tlaku nad 5 MPa. [31] 
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Rovnice pro výpočet pevnosti v tlaku: [31] 

5.2.3 Zkouška odolnosti proti mrazu a vodě 

Tato laboratorní metoda je prováděna podle normy ČSN 73 6124-1 příloha A. Na 

zkušebních tělesech je dle této normy testována odolnost stmelených směsí 

hydraulickými pojivy proti mrazu a vodě. Odolnost se testuje alespoň na třech 

zkušebních tělesech po 28 dnech zrání. Tělesa se nejdříve uloží na plstěnou podložku 

a nechají se kapilárně nasytit vodou. Poté jsou uložena na 6 hodin do mrazící skříně 

a následně na 18 hodin vyjmuta a znovu uložena na plstěnou podložku, po dobu 

18 hodin probíhá současně kapilární sycení vodou a rozmrazování. Následně dojde 

znovu ke zmrazení těles a celý proces se opakuje, dokud není naplněn předepsaný počet 

cyklů. Po ukončení cyklického děje je zkoušena pevnost v tlaku těles dle 

ČSN EN 13286 - 41. Pevnost v tlaku zkušebních těles, které jsou vystaveny mrazovým 

cyklům, by měla dosáhnout minimálně 85 % pevnosti v tlaku zkušebních těles 

nepodrobených zmrazovacím cyklům. [5] 

Tab. 8: Teploty zmrazování a počty cyklů zmrazování [5] 

 

  

𝑅𝑐 =  
𝐹

𝐴𝑐
 

 

Rc 

 

F 

Ac 

pevnost v tlaku zkušebního tělesa směsi stmelené hydraulickým 

pojivem [MPa] 

maximální síly při porušení zkušebního tělesa [N] 

plocha průřezu zkušebního tělesa směsi stmelené hydraulickým 

pojivem [mm2] 
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6. ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI  

6.1 Využití recyklovaného kameniva frakce 0/8 ve směsích 

stmelených cementem 

Zahraniční studie publikovaná v roce 2015, která vznikla na základě spolupráce univerzit 

ze Španělska a Portugalska, se zabývá vlastnostmi stmelených směsí z recyklovaného 

kameniva frakce 0/8.  

Studie se zaměřuje na efektivní využití drobného recyklovaného kameniva hlavně proto, 

že ve Španělsku je jedním z produktů recyklace stavebního a demoličního odpadu 

kamenivo obsahující 75 % drobného kameniva a zbytek je kamenivo o maximální frakci 

5-8 mm. V současné době je drobné recyklované kamenivo využíváno například jako 

ložní vrstva pro potrubí nebo jako kamenivo do betonu.  

Autor studie také odkazuje na předchozí výzkumy, u kterých zdůrazňuje především 

objemové změny směsí z recyklovaného kameniva drobných i hrubých frakcí. Například 

při použití recyklovaného kameniva frakce 0/40 dochází ke vzniku trhlin v podkladní 

vrstvě, které se posléze prokreslí i do vrstvy asfaltové. Čím více bylo v recyklovaném 

kamenivu recyklátu ze zdiva, tím více vznikaly v podkladní vrstvě spíše drobné trhlinky 

než trhliny velké.  

Předmětem vlastního výzkumu je porovnání vlastností stmelených směsí vyrobených 

z kameniva frakce 0/40 a směsí vyrobených z drobného kameniva, resp. kameniva 

frakce 0/8. Celkem je vyrobeno a testováno 5 stmelených směsí lišících se druhem 

použitého kameniva. Tři směsi jsou vyrobeny z kameniva frakce 0/8, dvě z nich využívají 

kamenivo ze směsného recyklátu a jedna kamenivo z betonového recyklátu. Jedna směs 

z kameniva frakce 0/40 využívá recyklát směsný a druhá betonový. Jako pojivo je využit 

cement obsahující popílek, dávkování pojiva činí 3 %. 

Výzkum se zabývá mechanickými vlastnostmi stmelených směsí (pevnost v tlaku, modul 

pružnosti) a jejich objemovou stálostí.  Tyto vlastnosti jsou testovány na zkušebních 

tělesech, které jsou vyrobeny pomocí vibračního pěchu. Tělesa jsou pomocí vibračního 

pěchu hutněna za optimální vlhkosti, která se pro směsi z recyklovaného kameniva 

frakce 0/8 pohybuje mezi 9 % a 11 %.  

Pevnost v tlaku zkušebních těles, u kterých bylo použito kamenivo frakce 0/8, se po 28 

dnech zrání pohybuje mezi 3–4,5 MPa, modul pružnosti se pohybuje mezi 6100 MPa 

a 6500 MPa. Objemové změny byly měřeny po dobu 360 dnů, maximální smrštění bylo 

mezi 1000 a 1300 μm/m a maximální bobtnání bylo naměřeno 650–900 μm/m.  

Ze srovnání vlastností vyplývá, že u stmelených směsí z hrubého recyklovaného 

kameniva frakce 0/40, je dosažená pevnost v tlaku přibližně stejná jako u stmelených 
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směsí z drobného recyklovaného kameniva frakce 0/8. Modul pružnosti je vyšší u směsí 

z drobného recyklovaného kameniva a objemové změny jsou větší u směsí z kameniva 

frakce 0/40. 

Z výsledků studie vyplývá, že drobné recyklované kamenivo lze využít jako materiál pro 

spodní i horní podkladní vrstvy vozovky. [25] 

6.2 Použití drobného recyklovaného kameniva pro výrobu nízko 

pevnostních materiálů 

Další výzkum z roku 2013 ze Španělska pojednává o využití drobného recyklovaného 

kameniva pro výrobu materiálů s nízkou pevností. Tento výzkum říká, že kamenivo 

vzniklé recyklací stavebního a demoličního odpadu obsahuje 50 % drobného 

recyklovaného kameniva. Jeho využití je limitováno, protože recyklované kamenivo 

upravuje vlastnosti čerstvého i tvrdnoucího betonu a neexistuje mnoho výzkumů 

zabývajících se využitím tohoto kameniva do jiných materiálů. Aby nedocházelo 

k hromadění drobného recyklovaného kameniva, stále se hledá jeho využití.  

Tato studie drobné recyklované kamenivo používá k výrobě nízko pevnostní směsi, která 

by se dala použít jako spodní či horní podkladní vrstva vozovky, nebo jako výplňový 

materiál. Vstupními surovinami pro výrobu směsi je drobné kamenivo, cement, voda 

a provzdušňovací látky. Směs je vyráběna ve třech fázích – první a druhá fáze určí ideální 

dávkování jednotlivých vstupních materiálů, ve třetí fázi je namícháno pět různých 

směsí, které se liší poměrem přírodního a recyklovaného kameniva.  

Ze všech směsí je vyroben potřebný počet zkušebních těles. Tělesa následně zrají 28 dní 

a poté je testována jejich pevnost v tlaku. I přesto, že mají zkušební tělesa tvar krychle, 

studie říká, že pokud je nízko pevnostní směs použita do podkladních vrstev, je třeba 

dosáhnout minimální pevnosti v tlaku 1,5 MPa. Dle našich platných norem by v případě, 

že chceme směs využít do horní či spodní podkladní vrstvy, byl požadavek na pevnost 

minimálně 2 MPa.  

Výsledné hodnoty pevností v tlaku jsou u všech směsí poměrně nízké, pohybují se mezi 

0,8 a 1,7 MPa. Největší pevnost vykazuje směs jejíž objem kameniva tvoří 50 % drobného 

těženého kameniva a 50 % drobného recyklovaného kameniva. Naopak nejnižší pevnost 

vykazuje směs, která obsahuje pouze přírodní drobné kamenivo. 

Ze studie lze vyvodit, že drobné recyklované kamenivo je dobrým substituentem za 

drobné přírodní kamenivo. Dále můžeme říci, že pro podkladní vrstvy by dle tuzemských 

norem nebyly směsi tohoto složení použitelné. Nicméně by zřejmě bylo možné 

inspirovat se výsledky této studie při vlastním výzkumu. [32] 
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ČÁST 2. – PRAKTICKÁ ČÁST 
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7. CHARAKTERISTIKA PRAKTICKÉ ČÁSTI 

V praktické části mé bakalářské práce jsem se zabývala využitím drobného kameniva ve 

směsích stmelených hydraulickým pojivem. Nejdříve jsem vybrala konkrétní druh 

materiálů k výrobě stmelených směsí. Poté jsem zvolila zkušební postup, respektive 

vybrala vhodné laboratorní zkoušky, pomocí kterých jsem získala jak základní informace 

o použitém kamenivu, tak výstupní hodnoty týkající se vlastností daných stmelených 

směsí.   

7.1 Vstupní materiály 

Pro výrobu směsí stmelených hydraulickým pojivem jsem použila tři druhy drobného 

kameniva a dva druhy hydraulického pojiva. Kombinací těchto materiálů jsem namíchala 

šest různých směsí. 

7.1.1 Kamenivo  

 Tab. 9: Druhy kameniva  

 
Obr. 23: Těžené kamenivo 0/4 

 
Obr. 24: Drcené kamenivo 0/4 

 
Obr. 25: Recyklované kamenivo 0/4 

 

Druh Frakce Popis 

Těžené 0/4 Pískovna Žabčice 

Drcené 0/4 Lom Zárubka 

Recyklované 0/4 Betonový recyklát, provozovna Blučina 
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7.1.2 Pojivo 

Cement II 32,5 R – Portlandský cement směsný, pevnostní třídy 32,5 s vysokou počáteční 

pevností 

Fluidní popílek – elektrárna Poříčí 

Vzhledem k tomu, že fluidní popílek je alternativní druh pojiva nižší kvality, musíme ho 

použít větší množství. V mém případě jsem použila 10 % fluidního popílku jako náhradu 

za 3 % cementu. 

7.1.3 Druhy směsí stmelených hydraulickým pojivem 

Tab. 10: Druhy směsí stmelených hydraulickým pojivem  

Označení směsi Druh kameniva Druh pojiva Množství pojiva [%] 

IC 

Těžené 

Cement 5 

IP 
Cement 2 

Popílek 10 

IIC 

Drcené 

Cement 5 

IIP 
Cement 2 

Popílek 10 

IIIC 

Recyklované 

Cement 5 

IIIP 
Cement 2 

Popílek 10 

Na obrázcích 22 a 23 je vyobrazen rozdíl směsi těženého kameniva s cementem 

a těženého kameniva s cementem a popílkem. Směs kameniva, cementu a popílku byla 

vždy mnohem jemnější než směs kameniva a cementu.  

 
Obr. 26: Těžené kamenivo 0/4 

+ cement 5 % 

  
Obr. 27: Těžené kamenivo 0/4 
+ cement 2 % + popílek 10 %  
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7.2 Laboratorní postup  

Nejdříve jsem udělala popisné laboratorní zkoušky. Jednalo se o stanovení zrnitosti 

kameniva a stanovení zhutnitelnosti směsí Proctorovou zkouškou.  Stanovení zrnitosti 

materiálu sloužilo pouze k získání informací o daném drobném kamenivu. Naopak 

stanovením zhutnitelnosti jednotlivých směsí jsem získala důležitý údaj o množství vody, 

které je potřeba do směsi přidat, aby došlo k dobrému zhutnění směsí. 

Poté jsem z jednotlivých směsí vyrobila potřebný počet zkušebních těles a nechala je 

28 dní zrát ve vlhkém prostředí. Po 28 dnech zrání, jsem polovinu těles podrobila 

zkoušce pevnosti v tlaku. Druhá polovina těles nejdříve prošla deseti mrazovými cykly 

a až poté byla také podrobena zkoušce pevnosti v tlaku. 

Obr. 28: Laboratorní postup 

 

 

  

Zkouška zrnitosti 
 

Proctorova zkouška 
 

Výroba zkušebních těles 

Zrání těles  
28 dní 

 
Zkouška pevnosti v tlaku 

Mrazové cykly  Zkouška pevnosti v tlaku 



 

44 
 

8. POPISNÉ ZKOUŠKY VSTUPNÍHO MATERIÁLU 

8.1 Zkouška zrnitosti 

Zkoušku zrnitosti kameniva jsem prováděla dle normy ČSN EN 933-1 Zkoušení 

geometrických vlastností kameniva – Část 1: Stanovení zrnitosti – Sítový rozbor. 

Pro drobné kamenivo frakce 0/4 jsem zvolila sadu 8 zkušebních sít. Největší zkušební 

síto mělo hodnotu 5,60 mm, protože jsem předpokládala, že by se v kamenivu mohlo 

objevit i zrno vyšší frakce než 0/4.  

Tab. 11: Rozměry otvorů sady zkušebních sít  

číslo síta 1 2 3 4 5 6 7 8 

velikost otvorů [mm] 5,60 4 2 1 0 0,5 0,125 0,063 

Zvolila jsem metodu prosévání kameniva za sucha, protože kamenivo nebylo znečištěno 

například jíly, které by bylo třeba odstranit praním kameniva. 

Síta jsem poskládala na sebe, od horního síta s největšími otvory, po spodní síto 

s nejmenšími otvory a ze spodu uzavřela dnem. Na horní síto 

jsem nasypala zkušební navážku kameniva a soustavu uzavřela 

víkem. Kamenivo jsem předem vysušila při teplotě 105 °C. 

Hmotnost navážky jsem zvolila přibližně 300 g, požadované 

množství jsem odvodila dle tabulky 1 v normě ČSN EN 933-1.  

Kamenivo bylo nejprve proseto přes zkušební síta pomocí 

prosévacího přístroje. Poté jsem postupně odebírala jednotlivá 

síta a ručně dokončila prosetí každého síta. Abych získala 

hodnotu zůstatku na sítě, vážila jsem nejprve síto s kamenivem, 

poté samotné síto a tyto dvě hodnoty od sebe odečetla. Zvolila 

jsem tento postup proto, aby v průběhu manipulace 

s kamenivem nedošlo k hmotnostnímu úbytku. 

Hmotnost zůstatku na sítě jsem poté pomocí sady rovnic 

přepočítala na souhrnné procento propadu a sestavila křivku 

zrnitosti pro kamenivo těžené, drcené i recyklované. 

Obr. 29: Prosévací přístroj 
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Obr. 30–39: Prosévací síta, otvory {5,6; 4; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,125; 0,063} mm a dno 

 
Graf 1: Křivky zrnitosti vstupních materiálů 
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Tab. 12: Sítový rozbor – záznam hodnot – těžené kamenivo 

Těžené kamenivo Hmotnost zkušební navážky Mi = 351,0 g 

Velikost 
otvoru 

síta 
 

[mm] 

Hmotnost 
síta 

 
[g] 

Hmotnost 
síta +    

zůstatku 
na sítě 

[g] 

Hmotnost 
zůstatku 
na sítě 

Ri 
[g] 

Procento 
zůstatku 
na sítě 

100∙Ri/Mi 
[%] 

Souhrnné 
procento 
propadu                    

100-(100∙Ri/Mi) 
[%] 

5,60 653,5 653,5 0,0 0,0 100,0 

4,00 570,7 589,7 19,0 5,4 94,6 

2,00 614,3 684,0 69,7 19,9 74,7 

1,00 555,8 629,7 73,9 21,1 53,7 

0,50 556,0 644,8 88,8 25,3 28,4 

0,25 487,2 555,4 68,2 19,4 8,9 

0,125 449,4 476,0 26,6 7,6 1,4 

0,063 504,0 507,7 3,7 1,1 0,3 

0 477,0 478,1 1,1 0,3 0,0 

 SUMA 351,00 100,0  

Tab. 13: Sítový rozbor – záznam hodnot – drcené kamenivo 

Drcené kamenivo Hmotnost zkušební navážky Mi = 300,4 g 

Velikost 
otvorů 

síta 
 

[mm] 

Hmotnost 
síta 

 
[g] 

Hmotnost 
síta +                        

zůstatku 
na sítě 

[g] 

Hmotnost 
zůstatku 
na sítě 

Ri 

[g] 

Procento 
zůstatku 
na sítě 

100∙Ri/Mi 
[%] 

Souhrnné 
procento 
propadu 

 100-(100∙Ri/Mi) 
[%] 

5,60 653,5 653,9 0,4 0,1 99,9 

4,00 570,7 585,5 14,8 4,9 94,9 

2,00 614,4 684,9 70,5 23,5 71,5 

1,00 555,8 618,5 62,7 20,9 50,6 

0,50 556,1 604,9 48,8 16,2 34,4 

0,25 487,3 525,1 37,8 12,6 21,8 

0,125 449,4 481,3 31,9 10,6 11,2 

0,063 504,0 524,6 20,6 6,9 4,3 

0 477,1 490,0 12,9 4,3 0,0 

 SUMA 300,40 100,0  
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Tab. 14: Sítový rozbor – záznam hodnot – recyklované kamenivo 

Recyklované kamenivo Hmotnost zkušební navážky Mi = 301,1 g 

Velikost 
otvorů 

síta 
 
 

[mm] 

Hmotnost 
síta 

 
 

[g] 

Hmotnost 
síta +                        

zůstatku 
na sítě 

[g] 

Hmotnost 
zůstatku 
na sítě 

Ri 
[g] 

Procento 
zůstatku 
na sítě 

100∙Ri/Mi 
[%] 

Souhrnné 
procento 
propadu 

100-(100∙Ri/Mi) 
[%] 

5,60 653,5 653,5 0,0 0,0 100,0 

4,00 570,8 584,9 14,1 4,7 95,3 

2,00 614,4 660,0 45,6 15,1 80,2 

1,00 555,8 615,7 59,9 19,9 60,3 

0,50 556,1 633,5 77,4 25,7 34,6 

0,25 487,3 554,4 67,1 22,3 12,3 

0,125 449,4 476,7 27,3 9,1 3,2 

0,063 504,0 510,9 6,9 2,3 0,9 

0 477,1 479,9 2,8 0,9 0,0 

 SUMA 301,10 100,0  

Vzhledem k tomu, že je kamenivo určené do směsí stmelených hydraulickými pojivy 

třídy pevnosti C1,5/2, využila jsem tabulku 3 z normy ČSN EN 73 6124–1, kde jsou napsány 

požadavky na zrnitost tohoto kameniva. Těmto požadavkům nevyhovuje pouze těžené 

kamenivo, jehož procentuální propad zrn na sítě 0,125 mm činí 1,4 %, přičemž norma 

požaduje minimálně 2 %. Lze předpokládat, že by nevyhovující zrnitost kameniva mohla 

mít vliv na pevnost zkušebních těles vyrobených z těženého kameniva. 

8.2 Proctorova zkouška 

Proctorovu zkoušku jsem prováděla dle 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. Cílem této laboratorní 

zkoušky bylo určit maximální objemovou hmotnost a optimální vlhkost zhutněného 

zkušebního tělesa.  

Proctorova zkouška by se ideálně měla provádět pro každý druh směsi, v mém případě 

bych tedy musela dělat šest těchto zkoušek. Vzhledem k podobnosti směsí jsem se 

rozhodla, po dohodě s vedoucím práce, provést Proctorovu zkoušku pouze na třech 

z nich. 
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Tab. 15: Použitý druh směsi pro Proctorovu zkoušku 

Označení směsi Druh kameniva Druh pojiva Množství pojiva [%] 

IC Těžené Cement 5 

IIP Drcené 
Cement 2 

Popílek 10 

IIIC Recyklované Cement 5 

 

Ke zhutnění směsí jsem použila Proctor modifikovaný a formu typu A, která se používá 

pro směsi s maximální velikostí zrna 16 mm. V závislosti na této kombinaci byly dle 

normy určeny další specifikace zkoušky. 

Tab. 16: Specifikace Proctorovy zkoušky dle normy ČSN EN 13286-2 

Proctor modifikovaný forma typu A 

Vnitřní průměr formy [mm] 100 

Výška formy [mm] 120 

Hmotnost pěchu [kg] 4,5 

Průměr pěchu [mm] 50 

Výška dopadu [mm] 457 

Počet vrstev 5 (3) * 

Počet úderů na vrstvu 25 (42) * 

* Číslo v závorce udává použitý počet, který jsem stanovila přepočtem 

Po konzultaci s vedoucím mé práce, jsem zvolila pouze 3 vrstvy hutnění a vypočítala 

odpovídající počet úderů na vrstvu. K výpočtu jsem použila rovnici pro specifickou 

energii, která musí být zachována. Po přepočítání jsem každou ze tří vrstev hutnila 

42 údery. Počet hutněných vrstev byl snížen z důvodu snazšího odhadu tloušťky 

jednotlivých vrstev a k nim odpovídajícího objemu sypkého materiálu. Výsledné 

zhutnění je pak stejné po celé výšce tělesa.  

Při provádění zkoušky jsem pro každý druh směsi použila 12,5 kg kameniva, které jsem 

rozdělila na 5 dílů. Do každého dílu jsem přidala pojivo a směs promíchala. Jednalo se 

buď o 5 % cementu, nebo 2 % cementu a 10 % popílku, počítáno na hmotnost suchého 

kameniva. Následně jsem do každé směsi kameniva a pojiva přidala jiný podíl vody, 

vzniklou směs znovu důkladně promíchala a nechala zhruba 5–10 minut odstát, aby 

došlo k rovnoměrnému zvlhčení celého vzorku.  
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Poté jsem vzorek zhutnila pomocí Proctorova přístroje. Vzniklé těleso jsem zvážila a ze 

střední části tělesa odebrala malý vzorek směsi, který sloužil ke stanovení skutečné 

vlhkosti směsi. Výpočet skutečné vlhkosti směsí je uveden v příloze A. 

Z hmotnosti a objemu tělesa jsem vypočítala objemovou hmotnost vlhké směsi, kterou 

jsem pomocí hodnoty skutečné vlhkosti přepočítala na objemovou hmotnost suché 

směsi. Následně jsem sestrojila bodový graf závislosti skutečné vlhkosti a objemové 

hmotnosti suché směsi a jednotlivé body proložila křivkou. Z vrcholu křivky jsem zjistila 

maximální objemovou hmotnost suché směsi a optimální vlhkost.  

Ve dvou případech se suchá objemová hmotnost výrazně odchýlila od průběhu křivky. 

Odchylka mohla být způsobena nedostatečným promísením směsi, nerovnoměrným 

zhutněním, popřípadě chybou v měření skutečné vlhkosti. Odchýlené body křivky byly 

znovu přeměřeny a opraveny.  

 
Obr. 40: Proctorův přístroj – ilustrační obrázek [33]  
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Obr. 41: Forma se zhutněným 

recyklovaným kamenivem 

 
Obr. 42: Recyklované kamenivo 

+ 2 % přidané vody 

  
Obr. 43: Recyklované kamenivo 

+ 4 % přidané vody 

 
Obr. 44: Recyklované kamenivo 

+6 % přidané vody 

  
Obr. 45: Recyklované kamenivo 

+ 8 % přidané vody 

  
Obr. 46: Recyklované kamenivo 

+ 10 % přidané vody 
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Tab. 17: Proctorova zkouška – záznam hodnot – těžené kamenivo 

SMĚS IC – těžené kamenivo 0/4 + cement 5 % 

Hmotnost formy m1= 6510 g  Objem formy V= 942,5 cm3 

Směs 
 

n 
 

 
Počáteční 

vlhkost 
 

w [%] 

Hmotnost 
formy se 

směsí 
 

m2 [g] 

Hmotnost 
vlhkého 
vzorku 

mw=m2-m1 

[g] 

 
Skutečná 
vlhkost 

 
w [%] 

Objemová 
hmotnost 

vlhké 
směsi 

ρ [Kg/m3] 

Objemová 
hmotnost 

suché 
směsi 

ρd [Kg/m3] 

1 2,0 8288 1778 1,1 1886 1865 

2 4,0 8362 1852 3,5 1965 1900 

3 6,0 8400 1890 5,5 2005 1901 

4 8,0 8428 1918 7,4 2035 1895 

5 10,0 8445 1935 8,5 2053 1893 

 
Tab. 18: Proctorova zkouška – záznam hodnot – drcené kamenivo 

SMĚS IIP – drcené kamenivo 0/4 + cement 2 % + popílek 10 % 

Hmotnost formy m1= 6510 g  Objem formy V= 942,5 cm3 

Směs 
 

n 
 

 
Počáteční 

vlhkost 
 

w [%] 

Hmotnost 
formy se 

směsí 
 

m2 [g] 

Hmotnost 
vlhkého 
vzorku 

mw=m2-m1 

[g] 

 
Skutečná 
vlhkost 

 
w [%] 

Objemová 
hmotnost 

vlhké 
směsi 

ρ [Kg/m3] 

Objemová 
hmotnost 

suché 
směsi 

ρd [Kg/m3] 

1 3,0 8435 1925 3,1 2042 1981 

2 5,0 8466 1956 4,1 2075 1993 

3 7,0 8522 2012 6,4 2135 2006 

4 9,0 8562 2052 8,4 2177 2009 

5 11,0 8585 2075 10,3 2202 1997 

 

Tab. 19: Proctorova zkouška – záznam hodnot – recyklované kamenivo 

SMĚS IIIC – recyklované kamenivo 0/4 + cement 5 % 

Hmotnost formy m1= 6510 g  Objem formy V= 942,5 cm3 

Směs 
 

n 
 

 
Počáteční 

vlhkost 
 

w [%] 

Hmotnost 
formy se 

směsí 
 

m2 [g] 

Hmotnost 
vlhkého 
vzorku 

mw=m2-m1 

[g] 

 
Skutečná 
vlhkost 

 
w [%] 

Objemová 
hmotnost 

vlhké 
směsi 

ρ [Kg/m3] 

Objemová 
hmotnost 

suché 
směsi 

ρd [Kg/m3] 

1 2,0 8334 1824 7,2 1935 1805 

2 4,0 8396 1886 9,7 2001 1824 

3 6,0 8420 1910 10,6 2027 1832 

4 8,0 8460 1950 15,4 2069 1793 

5 10,0 8454 1944 15,6 2063 1784 
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Graf 2: Proctorova zkouška – optimální vlhkost, maximální objemová hmotnost 

Na základě Proctorovy zkoušky jsem zjistila optimální vlhkost a maximální objemovou 

hmotnost tří směsí a z nich odvodila optimální vlhkosti zbylých tří směsí. Vyhodnocení je 

přehledně popsáno v tabulce 20. 

Při vyhodnocování jsem využila relativní podobnosti mezi drceným a těženým 

kamenivem. Z naměřených optimálních vlhkostí těženého kameniva s cementem 

a drceného kameniva s cementem a popílkem jsem vyhodnotila, že směs s 10 % popílku 

pojme o 1,5 % vody více než směs bez něj. 

Tab. 20: Vyhodnocení vlhkostí z Proctorovy zkoušky 

Označení 
směsi 

Druh 
kameniva 

Druh 
pojiva 

Množství 
pojiva 

[%] 

Zjištěná 
optimální 

vlhkost [%] 

Odvozená 
optimální 

vlhkost [%] 

IC 

Těžené 

Cement 5 6 x 

IP 
Cement 2 

x 7,5 
Popílek 10 

IIC 

Drcené 

Cement 5 x 6 

IIP 
Cement 2 

7,5 x 
Popílek 10 

IIIC 

Recyklované 

Cement 5 11 x 

IIIP 
Cement 2 

x 12,5 
Popílek 10 
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9. ZKOUŠKY ZKUŠEBNÍCH TĚLES 

9.1 Výroba zkušebních těles 

Při výrobě zkušebních těles jsem postupovala dle normy ČSN EN 13286-50 Nestmelené 

směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 50: Metody pro výrobu zkušebních 

těles pomocí Proctorova zařízení nebo vibračního stolu.  

Zvolila jsem výrobu válcových zkušebních těles pomocí Proctorova zařízení. Od každé ze 

šesti směsí jsem potřebovala 6 zkušebních těles, tři na zkoušku pevnosti v tlaku a tři na 

stanovení odolnosti proti mrazu a vodě.  

Směsi kameniva a pojiva jsem hutnila při optimální vlhkosti. Reálně jsem však přidávala 

vždy ještě o 0,5 % vody více, protože jsem z Proctorovy zkoušky zjistila, že oproti 

počáteční vlhkosti směsi je skutečná vlhkost směsi po zhutnění zhruba o 0,5 % nižší. Tato 

„ztráta“ vlhkosti je zřejmě způsobena nedokonalým promísením směsi. Rozdíl počáteční 

vlhkosti, respektive množství přidané vody do směsi a skutečné vlhkosti měřené po 

zhutnění je vyčísleno v tabulce 17, 18, 19. 

Vždy jsem si připravila navážku kameniva na výrobu třech zkušebních těles. Jednalo se 

o 6 kg suchého kameniva, tedy přibližně 2 kg na výrobu jednoho zkušebního tělesa. 

Nejdříve jsem kamenivo promíchala s odpovídajícím množstvím pojiva, posléze přidala 

optimální množství vody a znovu pečlivě promísila. Směs jsem nechala 5-10 minut odstát 

a poté začala hutnit jednotlivé válce.  

Kamenivo drcené a těžené bylo před výrobou zkušebních těles suché. Kamenivo 

recyklované mělo přibližně 6% vlhkost. Dávka vlhkého recyklovaného kameniva byla 

navýšena tak, aby hmotnost suchého kameniva ve směsi byla opět 6 kg na výrobu tří 

zkušebních těles.  

Hutnění zkušebních válců probíhalo za podmínek, které známe z Proctorovy zkoušky. 

Zvolila jsem Proctor modifikovaný, formu typu A, hmotnost pěchu 4,5 kg, výška dopadu 

457 mm, průměr pěchu 50 mm. Hutnila jsem opět tři vrstvy 42 údery. 

Po zhutnění jsem z formy sejmula nástavec a povrch tělesa zarovnala stěrkou. Následně 

jsem opatrně vyjmula těleso z formy, zvážila a popsala příslušným označením. 

Z hmotnosti těles jsem vypočítala objemovou hmotnost suché směsi, která by měla 

přibližně odpovídat maximální objemové hmotnosti stanovené Proctorovou zkouškou. 

Odchylka objemové hmotnosti tělesa a maximální objemové hmotnosti stanovené na 

základě Proctorovy zkoušky může být maximálně 20 kg/m3.  

Všechna vyrobená tělesa jsem postupně ukládala do klimatizované komory, na jejímž 

dně se nacházela nádoba s vodou, která zajistila, že tělesa zrála za minimální ztráty 

vlhkosti. Doba zrání těles byla stanovena na 28 dní.  
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Tab. 21: Objemové hmotnosti zkušebních těles 

Druh 
kameniva 

 
 

Pojivo 
 
 
 

Těleso 
 

 
 

Hmotnost 
tělesa 

 
m [g] 

 
Vlhkost 

 
 
W [%] 

Objemová 
hmotnost 

vlhké 
směsi 

ρ [kg/m3] 

Objemová 
hmotnost 

suché 
směsi 

ρd [kg/m3] 

Max. 
objemová 
hmotnost 

ρd,max 

[kg/m3] 

Tě
že

n
é 

ka
m

en
iv

o
 0

/4
 Cement 

5 % 

IC1 1864 

6 

1978 1866 

1903 

IC2 1864 1978 1866 

IC3 1867 1981 1869 

IC4 1867 1981 1869 

IC5 1873 1987 1875 

IC6 1870 1984 1872 

Cement 
2 %  

 
Popílek 

10 % 

IP1 1931 

7,5 

2049 1906 

x 

IP2 1906 2022 1881 

IP3 1915 2032 1890 

IP4 1919 2036 1894 

IP5 1888 2003 1863 

IP6 1900 2016 1875 

D
rc

en
é 

ka
m

e
n

iv
o

 0
/4

 Cement 
5 % 

IIC1 2161 

6 

2293 2163 

x 

IIC2 2149 2280 2151 

IIC3 2133 2263 2135 

IIC4 2132 2262 2134 

IIC5 2136 2266 2266 

IIC6 2131 2261 2261 

Cement 
2 %  

 
Popílek 

10 % 

IIP1 2032 

7,5 

2156 2006 

2009 

IIP2 2023 2146 1997 

IIP3 2016 2139 1990 

IIP4 2029 2153 2003 

IIP5 2019 2142 1993 

IIP6 2015 2138 1989 

R
ec

yk
lo

va
n

é 
ka

m
e

n
iv

o
 0

/4
 

Cement 
5 % 

IIIC1 1935 

11 

2053 1850 

1828 

IIIC2 1904 2020 1820 

IIIC3 1904 2020 1820 

IIIC4 1919 2036 1834 

IIIC5 1924 2041 1839 

IIIC6 1890 2005 1807 

Cement 
2 %  

 
Popílek 

10 % 

IIIP1 1849 

12,5 

1962 1744 

x 

IIIP2 1841 1953 1736 

IIIP3 1846 1959 1741 

IIIP4 1882 1997 1775 

IIIP5 1861 1975 1755 

IIIP6 1858 1971 1752 
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 Obr. 47: Zkušební tělesa z těženého 

kameniva po 28 dnech zrání 

 
Obr. 48: Zkušební tělesa z drceného 

kameniva po 28 dnech zrání 

 

 
Obr. 49: Zkušební tělesa 

z recyklovaného kameniva po 28 dnech 
zrání 

 

Při výrobě zkušebních těles nenastaly žádné větší komplikace. Tělesa šla poměrně 

snadno vyjmout z formy, aniž by došlo k jejich poškození. Pouze tělesa z těženého 

kameniva a cementu byla velmi křehká a dvakrát došlo při přenosu těchto těles k jejich 

rozpadu. Oproti tomu tělesa z těženého kameniva, cementu a popílku byla soudržná, při 

manipulaci s nimi nedocházelo k žádným problémům.  Toto rozdílné chování 

zhutněných směsí ze stejného kameniva připisuji nedostatečnému množství kameniva 

frakce 0,125 mm v těženém kamenivu. Ve směsích těženého kameniva, cementu 

a popílku pak došlo k lepšímu stmelení zhutněných těles právě díky velkému množství 

použitého popílku, který zastoupil chybějící množství kameniva frakce 0,125 mm.   

Po zvážení těles jsem vypočítala objemovou hmotnost suché směsi a porovnala ji 

s maximální objemovou hmotností, kterou jsem předem zjistila pomocí Proctorovy 

zkoušky. Odchylka těchto dvou objemových hmotností může být maximálně 20 kg/m3. 

Tato povolená odchylka byla poměrně výrazně překročená u všech těles ze směsi 

těženého kameniva a cementu a velmi mírně překročena u dvou těles ze směsi 

recyklovaného kameniva a cementu. Překročené hodnoty objemových hmotností jsou 

červeně zvýrazněny v tabulce 21.  

Maximální objemovou hmotnost suché směsi znám bohužel jen u třech z šesti směsí, 

tudíž jsem nemohla porovnat všechny hmotnosti zkušebních těles.  
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9.2 Pevnost v tlaku 

Pevnost v tlaku zkušebních těles jsem testovala po již zmíněných 28 dnech zrání. 

Zkoušku jsem provedla na základě normy ČSN EN 13286-41 Nestmelené a stmelené 

směsi hydraulickými pojivy – Část 41: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v tlaku 

směsí stmelených hydraulickými pojivy.   

K určení pevnosti v tlaku těles jsem využila hydraulický zkušební lis, kam jsem těleso 

uložila centricky tak, aby bylo zatěžováno rovnoměrně. Na těleso jsem uložila tlačný 

nástavec a pohyblivé ložisko, které napomáhalo správnému rozložení tlačné síly. 

Hydraulický zkušební lis byl elektronicky řízený přístroj, který po nastavení a spuštění 

působil jednoosým tlakem na zkušební těleso. Přístroj byl propojen s vhodným 

počítačovým programem, který sloužil k záznamu průběhů a výsledků zkoušení. Program 

na příslušný druh zkoušky byl nastaven vedoucím mé bakalářské práce. Zatěžování 

probíhalo plynule rychlostí 1,27 mm/min. a skončilo v momentě porušení tělesa.  

Program zaznamenával hodnoty tlakové síly a přetvoření v průběhu zatěžování.  

Z každého druhu směsi jsem na zkoušku pevnosti v tlaku měla vyrobena tři zkušební 

tělesa. Maximální hodnoty působící tlakové síly jsem pro každé těleso přepočítala na 

pevnost v tlaku a následně jsem vypočítala průměrnou pevnost v tlaku těchto tří 

zkušebních těles. Pokud se maximální tlaková síla působící na jednotlivá tělesa 

odchylovala o více než 20 % od průměru maximálních tlakových sil, pak jsem toto těleso 

k vyhodnocení výsledků nepoužila. 

Ze zaznamenaných dat průběhu zatěžování jsem sestrojila graf závislosti tlakové síly na 

přetvoření. Jeden graf seskupuje tři zatěžovací křivky těles vyrobených ze stejných směsí 

viz příloha B. 

 
Obr. 50: Zkušební lis 
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Obr. 51: Porušení tělesa z těženého 

kameniva a 5 % cementu 

 
Obr. 52: Potušení tělesa z těženého 

kameniva, 2 % cementu a 10 % popílku 

 
Obr. 53: Porušení tělesa z drceného 

kameniva a 5 % cementu 

 
Obr. 54: Porušení tělesa z drceného 

kameniva, 2 % cementu  a 10 % popílku 

  
Obr. 55: Porušení tělesa z recyklovaného 

kameniva a 5 % cementu 

 
Obr. 56: Porušení tělesa z recyklovaného 
kameniva, 2 % cementu a 10 % popílku 
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Tab. 22: Zkouška pevnosti v tlaku  

Pevnost v tlaku a přetvoření těles Plocha průřezu Ac = 78,54 cm2 

 
Těleso 

 
 
 

Maximální 
tlaková 

síla 
 

Fi [kN] 

Průměrná 
maximální 

tlaková 
síla 

F [kN] 

Pevnost 
v tlaku 

 
Rc,i = Fi/Ac 

[MPa] 

Průměrná 
pevnost 
v tlaku 

Rc = F/Ac 

[MPa] 

 
Přetvoření 

 
 

[mm] 

 
Průměrné 
přetvoření 

 
[mm] 

IC4 16,036 

17,404 

2,0 

2,2 

1,11 

1,08 IC5 20,951 2,7 1,07 

IC6 15,226 1,9 1,07 

IP4 30,85 

29,237 

3,9 

3,7 

1,12 

1,10 IP5 29,79 3,8 1,13 

IP6 27,07 3,4 1,04 

IIC1 37,521 

35,376 

4,8 

4,5 

1,11 

1,09 IIC2 36,419 4,6 1,07 

IIC3 32,189 4,1 1,1 

IIP1 25,233 

24,343 

3,2 

3,1 

1,1 

1,11 IIP2 35,406 4,5 1,12 

IIP3 23,452 3,0 1,11 

IIIC2 22,117 

20,956 

2,8 

2,7 

1,13 

1,12 IIIC3 22,743 2,9 1,07 

IIIC4 18,007 2,3 1,17 

IIIP1 16,416 

19,491 

2,1 

2,5 

1,14 

1,16 IIIP2 22,565 2,9 1,18 

IIIP3 33,987 4,3 1,14 

 

Po zaznamenání výsledků jsem musela z měření vyjmout dvě hodnoty maximálních 

tlakových sil, které měly odchylku od průměrné hodnoty maximálních tlakových sil větší 

než 20 %. Jednalo se o těleso vyrobené z drceného kameniva, cementu a popílku a těleso 

vyrobené z recyklovaného kameniva, cementu a popílku. Vždy se jednalo o tělesa, která 

odolávala výrazně větší tlakové síle než průměrné. Vyškrtnutím této hodnoty byly 

výsledky posunuty na stranu bezpečnou. Nevyhovující hodnoty jsou v tabulce 22 

zapsány červeně. 
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Graf 3: Pevnost v tlaku směsí po 28 dnech zrání 

Pevnost téměř všech zkoušených těles je minimálně 2 MPa, tuto podmínku nesplňuje 

pouze jedno zkušební těleso z těženého kameniva a cementu, které má pevnost 

1,9 MPa. Jelikož je ale určující hodnotou průměr tří pevností těles ze stejného druhu 

směsi, můžu říci, že všechny směsi vyhověly minimální požadované pevnosti. 

Největší pevnost v tlaku Rc = 4,5 MPa mají tělesa z drceného kameniva a cementu. 

Nejmenší pevnost v tlaku Rc = 2,2 MPa mají tělesa ze směsi těženého kameniva 

a cementu. Tyto výsledky jsou celkem logické, protože pevnost těles z drceného 

kameniva je způsobená jak přidaným pojivem, tak třením zrn kameniva. Naopak nízká 

pevnost vyskytující se u těles vyrobených z těženého kameniva, odpovídá faktu, že 

pevnost těchto směsí způsobuje, vzhledem k zaoblenému tvaru zrn, především přidané 

pojivo. Zároveň může být nízká pevnost směsí z těženého kameniva a cementu 

způsobena nízkým podílem kameniva frakce 0,125 mm.  

Vliv pojiva, tedy cementu nebo cementu s popílkem, na pevnost směsí není zcela zřejmý. 

U těženého kameniva je očividné, že popílek, který částečně nahradil chybějící frakci 

0,125 mm, způsobuje výrazné zlepšení pevnosti směsí z těženého kameniva. Naopak 

drcené kamenivo stmelené cementem a popílkem má výrazně nižší pevnost než směs 

z drceného kameniva stmeleného pouze cementem. Hodnota pevnosti recyklovaného 

kameniva stmeleného cementem je téměř shodná s hodnotou recyklovaného kameniva 

stmeleného cementem a popílkem. 
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9.3 Odolnost proti mrazu a vodě 

Odolnost proti mrazu a vodě zkušebních těles jsem prováděla dle přílohy A normy 

ČSN 73 6124-1 Stavba vozovek – vrstvy ze směsí stmelených hydraulickým i pojivy – 

Část 1: Provádění a kontrola shody. Zkušební tělesa jsem po 28 dnech zrání podrobila 

mrazovým cyklům. Dle tabulky A. 1 z normy jsem zvolila deset mrazových cyklů. Tento 

počet mrazových cyklů je určen pro stmelené směsi spodních podkladních vrstev, které 

se nacházejí v oblasti, kde je index mrazu 350 až 600 °C x den. Jeden mrazový cyklus trval 

24 hodin.  

Nejdříve jsem tělesa vertikálně uložila na 6 hodin do mrazicího boxu, kde byla teplota 

18 °C, poté jsem tělesa nechala 18 hodin rozmrazovat při pokojové teplotě. Tělesa byla 

při rozmrazování uložena na molitanovou podložku, která byla nasáklá vodou, aby 

docházelo ke kapilárnímu sycení těles vodou. Po 18 hodinách byla tělesa opět vložena 

do mrazicího boxu. Tento cyklus jsem opakovala desetkrát.  

Po provedení 10 mrazových cyklů jsem rozmrzlá tělesa podrobila zkoušce pevnosti 

v tlaku. Zkouška pevnosti v tlaku probíhala dle standardního postupu popsaného 

v kapitole 9.2. Zaznamenaná data byla zpracována a vyhodnocena. Pevnost v tlaku 

zkušebních těles, která jsou podrobena mrazovým cyklům, by měla dosahovat 

minimálně 85 % pevnosti v tlaku těles, která nebyla vystavena mrazovým cyklům. 

  
Obr. 57: Tělesa uložena v mrazicím boxu  

  
Obr. 58: Tělesa uložena na mokrých 

molitanových podložkách 

   
Obr. 59-61: Zkušební tělesa po 10 mrazových cyklech 
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Tab. 23: Zkouška odolnosti proti mrazu a vodě 
Odolnost proti mrazu a vodě  Plocha průřezu Ac = 78,54 cm2 

 
Kamenivo 

 
Pojivo 

 
Těleso 

Maximální 
tlaková 

síla 
 

 
Fi,f [kN] 

Průměrná 
maximální 

tlaková 
síla 

 
Ff [kN] 

Pevnost v 
tlaku po 

mrazových 
cyklech 

Rcf,i = Fi,f/Ac 

[MPa] 

Průměrná 
pevnost v 
tlaku po 

mrazových 
cyklech  

Rcf [MPa] 

Srovnávací 
pevnost v 

tlaku 
 

Rc = F/Ac 

[MPa] 

 
Srovnání 
pevností  

 
100/Rc∙Rcf 

[%] 

 
Přetvoření  

 
 
 

[mm] 

 
Průměrné 
přetvoření  

 
 

[mm] 

Těžené 
kamenivo 0/4 

Cement 5 % 

IC1 13,305 

11,939 

1,7 

1,5 2,2 69 

1,04 

1,07 IC2 11,154 1,4 1,13 

IC3 11,357 1,4 1,05 

Cement 2 % 
Popílek 10 % 

IP1 30,522 

28,604 

3,9 

3,2 3,7 86 

1,15 

1,11 IP2 18,145 2,3 1,10 

IP3 26,685 3,4 1,07 

Drcené 
kamenivo 0/4 

Cement 5 % 

IIC4 27,487 

26,209 

3,5 

3,3 4,5 74 

1,00 

1,06 IIC5 27,690 3,5 1,08 

IIC6 23,449 3,0 1,09 

Cement 2 % 
Popílek 10 % 

IIP4 31,435 

27,210 

4,0 

3,6 3,1 115 

1,09 

1,10 IIP5 25,410 3,2 1,09 

IIP6 24,785 3,2 1,11 

Recyklované 
kamenivo 0/4 

Cement 5 % 

IIIC1 20,730 

19,015 

2,6 

2,4 2,7 91 

1,07 

1,08 IIIC5 16,675 2,1 1,08 

IIIC6 19,640 2,5 1,09 

Cement 2 % 
Popílek 10 % 

IIIP4 21,852 

20,158 

2,8 

2,6 2,5 104 

1,09 

1,12 IIIP5 18,652 2,4 1,11 

IIIP6 19,970 2,5 1,15 
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Graf 4: Pevnost v tlaku směsí po 10 mrazových cyklech 

 
Graf 5: Odolnost proti mrazu a vodě 
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Čtyři z šesti směsí vyhověly zkoušce odolnosti proti mrazu, jejich pevnost po mrazových 

cyklech Rcf dosáhla minimálně 85% pevnosti v tlaku bez mrazových cyklů Rc. Směs 

drceného kameniva, cementu a popílku a také směs recyklovaného kameniva, cementu 

a popílku dokonce překonaly hodnotu pevnosti v tlaku těles Rc, tento fakt souvisí 

s průběhem a vyhodnocením pevnosti v tlaku. Právě u těchto dvou směsí jsem u zkoušky 

pevnosti v tlaku musela vyškrtnout z každé směsi nejvyšší hodnotu pevnosti v tlaku 

tělesa Rc,i, protože se odchylovala od průměru více než o 20 % a tím jsem výslednou 

hodnotu pevnosti v tlaku Rc podstatně snížila. 

Pevnost směsi Rcf těženého kameniva a cementu a směsi drceného kameniva, cementu 

a popílku nedosáhly na 85% pevnost v tlaku Rc. Směs těženého kameniva a cementu 

dosáhla pevnosti Rcf = 1,5 MPa, což odpovídá pouze 69% pevnosti v tlaku Rc. Takto nízká 

pevnost opět dokazuje, že těžené kamenivo mělo nevhodnou zrnitost nepoužitelnou do 

směsi těženého kameniva a cementu. Směs drceného kameniva a cementu také 

nevyhověla zkoušce odolnosti proti mrazu a vodě. Její pevnost Rcf byla 3,3 MPa 

a odpovídala pouze 75% pevnosti Rc. Nechtěla bych z tohoto výsledku vyvozovat 

negativní závěry, protože i přes nevyhovující procentuální srovnání směsí můžu říci, že 

pevnost v tlaku po mrazových cyklech Rcf dosahuje uspokojivé hodnoty. Pro upřesnění 

vlastností směsi drceného kameniva a cementu bych doporučovala směs znovu 

přezkoušet, použít větší množství zkušebních těles a poté znovu vyhodnotit výsledky. 

Zajímavým zjištěním je, že pevnost v tlaku po mrazových cyklech Rcf je vždy vyšší u směsí 

s popílkem a cementem než u směsí, kde jako pojivo využíváme pouze cement.  
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10. ZÁVĚR 

V mé bakalářské práci jsem se zabývala využitím drobného kameniva do směsí 

stmelených hydraulickým pojivem. Cílem bylo zjistit, zda lze zvolené směsi z drobného 

kameniva a pojiva využít do podkladní vrstvy vozovky. Pro užití stmelené směsi do 

podkladní vrstvy vozovky jsem potřebovala dosáhnout minimální pevnosti v tlaku těles 

2 MPa. Při dosažení této pevnosti je směs zařazena do pevnostní třídy C1,5/2 a může být 

bez omezení používána pro spodní podkladní vrstvy vozovky. Dále byla u všech těles 

zkoušena odolnost proti mrazu a vodě. 

Srovnávala jsem vlastnosti šesti směsí stmelených hydraulickým pojivem. Do směsí bylo 

využito drobné těžené, drcené nebo recyklované kamenivo a pojivo, kterým byl cement 

nebo cement s fluidním popílkem.  

Zjistila jsem, že všechny stmelené směsi dosáhly minimální pevnosti 2 MPa. Největší 

pevnost, 4,5 MPa, měla směs z drceného kameniva a cementu. Vzhledem k hodnotě 

pevnosti, která překračuje 4 MPa lze tuto směs zařadit do vyšší pevnostní třídy C3/4 

a používat ji bez omezení i v horní podkladní vrstvě.  

Vliv použitého kameniva a pojiva na výslednou pevnost je následující. Drcené 

i recyklované kamenivo v kombinaci s 5 % cementu dosahuje vyšších pevností než 

v kombinaci s 2 % cementu a 10 % popílku. Lze tedy říci, že použitý popílek je málo 

kvalitní pojivo, které zdaleka nedosahuje pojivových vlastností cementu, a musíme ho 

používat mnohem větší množství, abychom dosáhli stejných pevnostních hodnot.  

Naopak použité těžené kamenivo dosahovalo vyšších pevností ve směsi s 2 % cementu 

a 10 % popílku než ve směsi obsahující 5 % cementu. Neznamená to ale, že by popílek 

v kombinaci s těženým kamenivem vykazoval lepší pojivové vlastnosti. Problematika 

směsí z drobného těženého kameniva se odvíjí od zrnitosti směsi. Zrnitost použitého 

těženého kameniva neodpovídá požadavkům normy ČSN 73 6124–1, obsahuje totiž 

menší procento kameniva frakce 0,125 mm než je spodní hranice určená normou. 

Nedostatečné množství této frakce kameniva způsobuje špatné stmelení a zhutnění 

směsi a výslednou nízkou pevnost. Zdá se, že popílek dokázal nahradit chybějící frakci 

kameniva a stmelené směsi s 2 % cementu a 10 % popílku mohou konkurovat směsím 

z recyklovaného i drceného kameniva. 

Zkoušce odolnosti proti mrazu a vodě vyhověly 4 směsi. Nevyhověla směs těženého 

kameniva a cementu a také drceného kameniva a cementu. Směs těženého kameniva 

a cementu byla v průběhu celého zkoušení problematická, výsledek této zkoušky jen 

dokazuje, že zvolená stmelená směs není vhodná pro užití do podkladních vrstev 

vozovky. Nevyhovění směsi drceného kameniva a cementu je překvapující, nedokáži 

určit důvod k nedostatečné pevnosti těles po mrazových cyklech. Možnou příčinu bych 

hledala u konkrétních zkušebních těles použitých pro zkoušku pevnosti a zkoušku 



 

65 
 

odolnosti proti mrazu a vodě. Nemyslím, že je vhodné z tohoto výsledku vyvozovat 

nepříznivé závěry pro použitou směs. 

Obecně bych zhodnotila drobné kamenivo jako využitelné do směsí stmelených 

hydraulickým pojivem. Poukázala bych na dobré vlastnosti recyklovaného kameniva, 

které v kombinaci s různými pojivy vyhovělo zkoušce pevnosti v tlaku i zkoušce odolnosti 

proti mrazu a vodě. Dále bych vyzdvihla fakt, že fluidní popílek používaný jako pojivo, 

dokázal zastoupit chybějící frakci v těženém kamenivu. Plnil tedy funkci kameniva 

i pojiva a s jeho pomocí bylo dosaženo požadovaných vlastností směsi.  

Závěrem bych chtěla zdůraznit, že využití drobného kameniva a popílku ve stmelených 

směsích podkladních vrstev je velmi výhodné z ekonomického i ekologického hlediska. 

Použitím těchto materiálů by se výrazně snížila cena podkladních vrstev. Oproti často 

využívaným nestmeleným podkladním vrstvám by cena stmelených podkladních vrstev 

z drobného kameniva a popílku mohla být až poloviční. Zároveň by klesl objem skládek, 

kde se hromadí přebytečné drobné kamenivo nebo popílek.  
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ρ  objemová hmotnost zhutněné vlhké směsi 

m1  hmotnost formy a základní desky 

m2  hmotnost formy, základní desky a zhutněné směsi 

V  objem formy (objem zhutněného tělesa) 

ρd objemová hmotnost zhutněné suché směsi 

w vlhkost směsi 

m1‘ hmotnost zkušební navážky 

m3 ustálená hmotnost vysušené zkušební navážky 

m hmotnost zkušebního tělesa 

F maximální síly při porušení tělesa 

Ac plocha průřezu zkušebního tělesa směsi stmelené hydraulickým pojivem 

Ri hmotnost zůstatku na sítě 

mi hmotnost zkušební navážky 

mw hmotnost vlhkého vzorku  

Rc pevnost v prostém tlaku zkušebních těles po 28 dnech zrání 

Rcf pevnost v prostém tlaku zkušebních těles po 10 mrazových cyklech 

C1,5/2 třída pevnosti 
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PŘÍLOHA A – tabulky vlhkosti směsí – Proctorova zkouška 

Tab. 24: Měření vlhkosti směsi – těžené kamenivo 0/4 + cement 5 % 

SMĚS IC – těžené kamenivo 0/4 + cement 5 % 

 
Vzorek 

 
 

n 

 
Počáteční 

vlhkost 
 

w [%] 

Hmotnosti Opravdová vlhkost  

Misky 
 
 

m2 [g] 

Misky  
a vlhké 
směsi 
mw [g] 

Misky  
a suché 
směsi 
md [g] 

Vlhké 
směsi 

m1=mw-m2 

[g] 

Suché 
směsi 

m3=md-m2 

[g] 

Směsi 
 
 
w [%] 

Směsí 
průměr 

 
w [%] 

1 
2 

18,8 46,4 46,1 27,6 27,3 1,1 
1,1 

2 16,5 42,5 42,2 26,0 25,7 1,2 

3 
4 

17,0 37,2 36,6 20,2 19,6 3,1 
3,5 

4 15,0 39,4 38,5 24,4 23,5 3,8 

5 
6 

18,6 36,4 35,5 17,8 16,9 5,3 
5,5 

6 18,7 37,4 36,4 18,7 17,7 5,7 

7 
8 

16,6 34,3 33,1 17,7 16,5 7,3 
7,4 

8 17,3 38,9 37,4 21,6 20,1 7,5 

9 
10 

17,7 37,0 35,5 19,3 17,8 8,4 
8,5 

10 16,6 34,4 33,0 17,8 16,4 8,5 

Tab. 25: Měření vlhkosti směsi – drcené kamenivo 0/4 + cement 2 % + popílek 10 % 

SMĚS IIP – drcené kamenivo 0/4 + cement 2 % + popílek 10 % 

 
Vzorek 

 
 

n 

 
Počáteční 

vlhkost 
 

w [%] 

Hmotnosti Opravdová vlhkost  

Misky 
 
 

m2 [g] 

Misky  
a vlhké 
směsi 
mw [g] 

Misky  
a suché 
směsi 
md [g] 

Vlhké 
směsi 

m1=mw-m2 

[g] 

Suché 
směsi 

m3=md-m2 

[g] 

Směsi 
 
 
w [%] 

Směsí 
průměr 

 
w [%] 

1 3 18,9 32,9 32,5 14 13,6 2,9 3,1 
2 19,2 41,4 40,7 22,2 21,5 3,3 

3 5 18,7 40,8 39,8 22,1 21,1 4,7 4,1 
4 15,2 38,8 38 23,6 22,8 3,5 

5 7 16,5 29,6 29 13,3 12,5 6,4 6,4 
6  - -  -  -  -  -  

7 9 16,6 33,6 32,3 17 15,7 8,3 8,4 
8 18,6 37,8 36,3 19,2 17,7 8,5 

9 11 16,9 35,8 34,0 18,9 17,1 10,5 10,3 
10 16,6 34,2 32,6 17,6 16,0 10,0 
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Tab. 26: Měření vlhkosti směsi – recyklované kamenivo 0/4 + cement 5 % 

SMĚS IIIC – recyklované kamenivo 0/4 + cement 5 % 

 
Vzorek 

 
 

n 

 
Počáteční 

vlhkost 
 

w [%] 

Hmotnosti Opravdová vlhkost  

Misky 
 
 

m2 [g] 

Misky  
a vlhké 
směsi 
mw [g] 

Misky  
a suché 
směsi 
md [g] 

Vlhké 
směsi 

m1=mw-m2 

[g] 

Suché 
směsi 

m3=md-m2 

[g] 

Směsi 
 
 
w [%] 

Směsí 
průměr 

 
w [%] 

1 
2 

19,0 36,6 35,4 17,6 16,4 7,3 7,2 
2 16,5 34,8 33,6 18,3 17,1 7,0 

3 
4 

18,5 32,3 31,1 13,8 12,6 9,5 9,7 
4 18,9 33,4 32,1 14,5 13,2 9,9 

5 
6 

16,6 32,0 30,5 15,4 13,9 10,8 10,6 
6 16,6 36,8 34,9 20,2 18,3 10,4 

7 
8 

16,7 32,8 30,6 16,1 13,9 15,8 15,4 
8 15,0 25,8 24,4 10,8 9,4 14,9 

9 
10 

18,7 36,8 34,3 18,1 15,6 16,0 15,6 
10 16,9 38,2 35,4 21,3 18,5 15,1 
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PŘÍLOHA B – grafy pevnosti v tlaku těles po 28 dech zrání 

 
 Graf 6: Pevnost v tlaku - 3 tělesa ze směsi těženého kameniva a cementu 

 
 Graf 7: Pevnost v tlaku - 3 tělesa ze směsi těženého kameniva, cementu a popílku 
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Graf 8: Pevnost v tlaku - 3 tělesa ze směsi drceného kameniva a cementu 

 
Graf 9: Pevnost v tlaku - 3 tělesa ze směsi drceného kameniva, cementu a popílku  
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 Graf 10: Pevnost v tlaku - 3 tělesa ze směsi recyklovaného kameniva a cementu 

 
 Graf 11: Pevnost v tlaku - 3 tělesa ze směsi recyklovaného kameniva, cementu a 

popílku  
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PŘÍLOHA C – grafy – odolnost proti mrazu a vodě 

 
Graf 12: Pevnost v tlaku - 3 tělesa ze směsi těženého kameniva a cementu  

 
 Graf 13: Pevnost v tlaku - 3 tělesa ze směsi těženého kameniva, cementu a popílku   
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Graf 14: Pevnost v tlaku - 3 tělesa ze směsi drceného kameniva a cementu  

 
Graf 15: Pevnost v tlaku - 3 tělesa ze směsi drceného kameniva, cementu a popílku 
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Graf 16: Pevnost v tlaku - 3 tělesa ze směsi recyklovaného kameniva a cementu 

 
Graf 17: Pevnost v tlaku - 3 tělesa ze směsi recyklovaného kameniva, cementu a popílku 
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