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 ÚVOD 
 

Hlavním předmětem bakalářské práce je technologie ztekucených suspenzí na bázi 

zemin se zaměřením na maximální zapojení druhotných surovin. 

 Během výkopových prací inženýrských sítí vzniká velké množství zemin různého 

složení či frakce, které se ve standartních případech odváží jako odpad na určenou 

skládku. Zeminy odvážené na skládku nesplňují určité parametry, jako jsou například 

plasticita, degradace, kontaminace, vyšší množství organických látek a vysoká vlhkost, a 

tudíž je znemožněno jejich zpětné využití do výkopu. Následkem toho vzniká nový odpad 

a takovéto zacházení se zeminou je ekonomicky neefektivní. V posledních letech je 

celosvětovým trendem snižování produkce jakýkoliv odpadů, a proto technologie 

ztekucování zemin je přínosnou možností, jak snížit tvorbu odpadů v oblasti zemin [1].         

Již známou technologií je chemická stabilizace zemin za pomoci cementu a vápna. 

Volba vhodného pojiva závisí na daném typu zeminy. Vlivem chemické stabilizace 

dochází ke zlepšení technických vlastností, zejména zvýšení pevnosti a snížení vlhkosti 

[2].   

Práce se zabývá stabilizací zemin, zejména jejich ztekucováním. Ztekucení zemin je 

založeno na vhodném výběru a použití vstupních surovin, tak aby vznikl tekutý kompozit. 

Jedná se o poměrně nový druh technologie, a proto není v běžné praxi příliš znám. Zemina 

upravená pomocí této technologie bude ve výkopu plně zastupovat funkci pískového 

obsypu. Důraz bude také kladen na využití druhotných surovin, zejména recyklátů a 

vedlejších energetických produktů. 

V první řadě je nezbytné si určit vhodné zeminy, které se dají použít pro metodu ztekucení 

suspenzí na bázi zemin. Dále je k tomu potřeba znát křivku zrnitosti, chemické a 

mineralogické složení dané zeminy. Druh a množství vstupních složek se volí s ohledem 

na vlastnosti zeminy. Přibližné složení zeminy nám napoví zvolný druh a dávku dané 

přísady. Ke správnému technologickému provádění je důležitý přehled o stavební 

technice a zařízeních používaných na stavbách, aby byl celkový proces co nejvíce 

přínosný z hlediska ekonomiky a efektivity práce. Předpokládané výhody způsobu jsou 

zejména nižší ekonomická náročnost, vytvoření a využití druhotné suroviny ve formě 

vykopané zeminy a větší zapojení dalších druhotných surovin do procesu stavby. 
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Následně je důležité zabývat se otázkou vhodného výběru druhotných surovin, které na 

základě svých vlastností budou vhodné pro použití v této technologii.  

Podstatou práce je snaha o větší zapojení druhotných surovin. Tyto materiály se 

vyznačují nízkými pořizovacími náklady, ale také jsou schopny být v mnoha případech 

plnohodnotnou náhradou klasických stavebních materiálů používaných jako stabilizační 

činidlo. Předpokládané výhody ztekuceních suspenzí na bázi zemin jsou nižší 

ekonomická náročnost a spotřeba druhotné suroviny ve formě vykopané zeminy, která by 

za normálních okolností končila jako odpad na určené skládce. 

       V poslední fázi, na základě zjištěných poznatků bude proveden návrh a ověření 

směsi. Důležitou součástí bude také metodika provádění zkoušek.        

TEORETICKÁ ČÁST 
 

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZEMIN 

 Před samotným procesem ztekucování zemin je nejprve nutné si připomenout 

geologii zemin, a proto v této kapitole bude uvedena klasifikace zemin z různých 

hledisek, včetně jejich zatřídění. Snahou bude rovněž zaměření se na vhodnost použití 

zemin v geotechnických konstrukcích, především pak požadavky na zeminy pro výkopy. 

Následně je potřeba zeminu upravit, aby ji bylo možné zpětně použít v konstrukcích. 

Taktéž jejich úpravy pro zpětné použití v konstrukcích. 

Při realizaci výkopových prací se vyprodukuje velké množství zemin rozdílného 

složení a frakce. Podle nynější platné legislativy, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů [3], který se zabývá problematikou zacházení s odpady, 

se ve většině případů zachází se zeminami rovněž jako s odpadem. Je to dáno tím, že 

zeminy nesplňují určité požadavky, a jsou klasifikovány jako odpadní materiál. Tyto 

zeminy pak končí na skládkách odpadů [1]. 

 

1.1. CHARAKTERISTIKA ZEMIN  

Ve stavebnictví mají zeminy podstatný význam. Aby mohla být zemina považována 

za základní surovinu využívanou pro stavební konstrukce, musí splňovat určité technické 

parametry, jako je zrnitost, vlhkost, obsah organických částí a další. Splněním těchto 
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kritérií mohou být zeminy využity při zakládaní staveb nebo jako náhrada zásypového 

materiálu. 

1.1.1. TYPY ZEMIN 

Zemina je název, který se požívá pro klasifikaci hornin. Je založen na strukturní 

soudržnosti hornin a pomocí ní rozlišujeme horniny na několik typů. Zeminy lze 

považovat za prostředí dvoufázové, jež se skládá ze zrn a vody v pórech, nebo prostředí 

trojfázové, kdy jsou navíc ve vodě obsaženy molekuly vzduchu. Vznikly dlouhodobým 

procesem zvětrávání nebo také rozpadem způsobeným vodou, větrem, změnami teplot 

[4]. 

Charakteristiky zemin z hlediska soudržnosti: 

Sypké nesoudržné zeminy: do této skupiny zemin patří zejména písky, štěrky a 

balvanovité zeminy. Obvykle poskytují dobré podmínky pro zakládání. Špatně zadržují 

vodu z důvodu velkých pórů mezi zrny. Vlhkostí neměknou a únosnost základové půdy 

záleží na jejich zrnitosti, ulehlosti. 

Soudržné zeminy: mezi soudržné zeminy řadíme jíly, spraše a zeminy písčité nebo 

jílovitopísčité. Jejich soudržnost je podmíněna jílovitými částicemi. Při větším obsahu 

vody jíly bobtnají a spraše rozbředají a prosedají. Naopak za sucha jsou jíly i spraše tuhé 

a smršťují se. Mají malé póry, protože jsou tvořeny velice jemnými zrny. Z hlediska 

proměnlivých vlastností si při navrhování základů zasluhují zvláštní pozornost. 

Organické neúnosné základové půdy: tato skupina zemin není vhodná pro zakládání 

staveb. Mezi zástupce těchto zemin patří především sedimenty organického původu, jako 

jsou rašeliny, bahnité náplavy a slatinné zeminy. Nevhodné pro zakládání jsou hlavně 

kvůli vysokému obsahu vody, tudíž jsou velmi stlačitelné a mohou zmenšovat svůj objem 

rozkladem organických částic [4],[5]. 

 

1.1.2. KLASTICKÉ (ÚLOMKOVITÉ) SEDIMENTY 

 

Jsou rovněž označované jako exogenní nebo alochtonní. Do této skupiny se zahrnují 

sedimenty, které vznikly nahromaděním úlomků minerálů a hornin v různých 

sedimentačních prostředích. Patří sem také dodatečně zpevněné sedimenty. Rovněž sem 

řadíme i pyroklastické sedimenty vzniklé v souvislosti s vulkanickou činností [6]. 
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Rozlišení klastických sedimentů z hlediska jejich velikosti: 

- psefity (> 2 mm)  

- psamity (0,063 – 2 mm) 

- aleurity (0,004 – 0,063 mm) 

- pelity (<0,004 mm) 

- vulkanoklastické (pyroklastické sedimenty) sedimenty [6] 

 

1.1.3. SPRAŠE 

Jsou označovány jako úlomkovité sedimenty eolického původu a skládají se 

z křemenného materiálu s větším podílem jílu. Někdy jsou též tvořeny i vápnitou příměsí. 

Velikost většiny částic se pohybuje v rozmezí od 0,03 do 0,06 mm. Obvykle jsou 

zbarveny do světlé okrové barvy a dále pak jsou dobře rozmělnitelné v prstech. Spraše 

jsou nevrstevnaté a jejich uloženiny mohou být až stovky metrů mocné. Působením 

dešťových srážek dojde k částečnému vyluhování CaCO3 ze svrchních poloh spraší, který 

se pak následně znovu vylučuje v nižších polohách v podobě tzv. cicvárů. Spraše se mění 

ve sprašové hlíny v důsledku intenzivnějšího odvápnění vzniklé v důsledku větších 

nadmořských výšek. Spraše v rámci ČR vyskytují zejména v nížinných oblastech a jsou 

považovány za dobrou zemědělskou půdu [7], [5]. 

 

1.1.4. JÍLOVITÉ ZEMINY 

Jílovité zeminy jsou klastické sedimenty, které jsou buď sypké nebo zpevněné. 

Obsahují také velké množství různých minerálních zrn různé velikosti do největšího zrna 

2 mm. Je to plastická surovina, která je po rozdělání s vodou schopná tvarování. Jsou 

složeny z více než poloviny částic jílové frakce. Dle velikosti zrn lze rozlišovat jílovinu 

(<2 µm), prachovinu (2–50 µm) a pískovinu (> 50 µm). Mezi jílové zeminy se řadí jíly 

(>50 % jíloviny), hlíny (20–50 % jíloviny). Jílovina je objemově tvořena hlavně jílovými 

nerosty, které tvoří zvláštní skupinu vodnatých aluminosilikátů. Tyto nerosty jsou 

krystalické a mají dobře vrstevnatou nebo řetězovou strukturu. Mezi základní hlavní 

jílovité nerosty řadíme kaolinit, montmorillonit a illit [8]. 
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1.2. KLASIFIKACE ZEMIN 

Základové zeminy jsou obecně hodnoceny podle norem ČSN EN ISO 14688-1 

Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin – Část 1 : 

Pojmenování a popis [9], ČSN EN ISO 14688–2 Geotechnický průzkum a zkoušení – 

Pojmenování a zatřiďování zemin – Část 2 : Zásady pro zatřiďování [10], ČSN EN ISO 

14689 Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování, popis a klasifikace hornin [11], 

ČSN 73 6133 Návrh a provádění pozemního tělesa pozemních komunikací [12], ČSN EN 

1997 -1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1 Obecná pravidla 

[13].[1]      

 Jedním ze základních znaků je barva zemin, které nám může blíže charakterizovat 

složení materiálu a jeho distribuci. Barva může usnadnit rozlišení minerálních a 

organických půd. Je důležité identifikovat barvu v čerstvém řezu zeminy za denního 

světla, protože některé půdy velmi rychle mění barvu na vzduchu. Dochází k změnám 

barev způsobené oxidací nebo vysycháním [9].  

Dalším klasifikačním znakem zemin je jejich zatřídění podle zrnitosti. Norma ČSN 

73 6133 [12] rozlišuje velikosti částic dle Tab. 1: Klasifikace zemin podle velikosti částic 

[12]  

Tab. 1: Klasifikace zemin podle velikosti částic [12] 

 

 

  

 

  

 

Z Tab. 1: Klasifikace zemin podle velikosti částic [12] je zřejmé základní rozdělení 

velikosti částic na velmi hrubé, hrubé a jemné částice. Jednotlivé složky jsou 

pojmenovány, označeny a pro každou složku je uveden velikostní rozsah, podle kterého 

se zatřiďují.  

Částice Popis Označení Rozsah 

Velmi hrubé 
balvanitá složka b > 200 mm 

kamenitá složka cb 60 mm až 200 mm 

Hrubé 
štěrkovitá složka g 2 mm až 60 mm 

písčitá složka s 0,06 mm až 2 mm 

Jemné (f) 
hlinitá složka m 0,002 až 0,06 mm 

jílovitá složka c <0,002 mm 

Velmi hrubé částice se při zatřiďování vyjmou, zaznamená se jejich hmotnostní podíl. 

Zbytek zeminy se klasifikuje podle dalších hledisek. 
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Avšak podle normy  ČSN EN ISO 14688-1 [9] je v Tab. 2: Podrobnější rozdělení zrn 

a frakcí zemin [9] uvedeno mnohem podrobnější rozdělení zrn a frakcí. 

Tab. 2: Podrobnější rozdělení zrn a frakcí zemin [9] 

 

Základní zeminy obsahují frakci jediné velikosti, jak je uvedeno v Tab. 2: 

Podrobnější rozdělení zrn a frakcí zemin [9]. Zeminy jsou složeny ze směsí částic 

různých velikostí, které jsou tvořeny z primárních, jedné nebo více frakcí sekundárních a 

terciálních velikostí. Identifikace zeminy musí být označena podstatným jménem 

poskytujícím primární frakci (obvykle uváděno velkými písmeny) a jedním nebo více 

přídavnými jmény (uváděno malými písmeny) popisující podíly sekundárních a 

terciárních frakcí[9].  

Inženýrské vlastnosti zeminy nám předurčuje zejména hlavní hmotnostní frakce.  

Sekundární frakce nejsou určující, ale ovlivňují inženýrské vlastnosti zemin (např. 

prachovitý písek (silty sand) siSa)). Zvláštním případem jsou vrstevnaté zeminy, které 

mohou být popsány podtrženými písmeny pro základní frakci dané zeminy (např. 

pískovitý jíl s vložkami prachu se značí saClsi).    

Identifikace velmi hrubých a hrubých minerálních zemin se provádí na základě frakcí 

velikosti částic. Tab. 1: Klasifikace zemin podle velikosti částic [12] udává termíny, které 

mají být použity pro každou frakci velikosti, společně s odpovídajícím rozsahem velikosti 

Skupiny zemin  Frakce a symbol Velikost zrn [mm] 

Velmi hrubozná zemina 

Velký balvan (lBo) > 630 

Balvan (Bo) > 200 do ≤ 630 

Valoun (Co) > 63 do ≤ 200 

Hrubozrná zemina 

Štěrk (Gr) > 2,0 do ≤ 63 

hrubozrný (cGr) > 20 do ≤ 63 

střednězrný (mGr) > 6,3 do ≤ 20 

jemnozrný (fGr) > 2,0 do ≤ 6,3 

Písek (Sa) > 0,063 do ≤ 2,0 

hrubozrný (cSa) > 0,63 do ≤ 2,0 

střednězrný (mSa) > 0,20 do ≤ 0,63 

jemnozrný (fSa) > 0,063 do ≤ 0,20 

Jemnozrná zemina 

Prach (Si) > 0,002 do ≤ 0,063 

hrubozrný (cSi) > 0,02 do ≤ 0,063 

střednězrný (mSi) > 0,0063 do ≤ 0,02 

jemnozrný (fSi) > 0,002 do ≤ 0,0063 

Jíl (Cl) ≤ 0,002 

Legenda: Large boulder (lBo), Boulder (Bo), Cobble (Co), Gravel (Gr), Coarse gravel (cGr), 

Medium gravel (mGr), Fine gravel (fGr), Sand (Sa), Coarse sand (cSa), Medium sand (cSa), 

Fine sand (fSa), Silt (Si), Coarse silt (cSi), medium silt (mSi), Fine silt (fSi), Clay (Cl) 
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částic. Identifikace jemné zeminy se provádí na základě její plasticity, a to i přesto, že pro 

tyto zeminy jsou rovněž definovány velikosti částic[9].  

  Norma ČSN EN ISO 14688–2 Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a 

zatřiďování zemin – Část 2: Zásady pro zatřiďování [10] klasifikuje zeminy do skupin na 

základě jejich povahy, což je složení, bez ohledu na jejich množství vody nebo 

kompaktnost s přihlédnutím k následujícím charakteristikám: 

Frakce velikosti částic 

Zeminy jsou směsi materiálů s různými velikostmi částic, které jsou seskupeny do frakcí 

dle velikosti částic podle ČSN EN ISO 14688-1 [9].   

- klasifikace velmi hrubých a hrubých zemin se zakládá pouze na distribuci velkých 

částic 

- klasifikace hrubých a jemných zemin a směsných směsí se zakládá na velikosti 

částic i na plasticitě, pokud není stanovení plasticity irelevantní nebo není 

proveditelné  

- klasifikace jemných zemin se zakládá na rozmělňování nebo na plasticitě. Uvede 

se použitý základ klasifikace 

Distribuce velikosti částic (třídění) 

- oddělení hrubší frakce proséváním 

- stanovení jemnějších frakcí například sedimentací 

Výsledky procesu prosévání a sedimentace jsou pak vyobrazeny v grafu jako křivka, 

která udává hmotnostní procento každé velikosti. Pro stanovení frakcí velikosti částic lze 

použít i jiné metody, jako jsou optické. Při označování hrubých frakcí je možné rozlišovat 

mezi rovnoměrně, špatně, středně, dobře a odstupňovaně distribuovanými velikostmi 

částic. V této souvislosti poskytuje číslo křivosti (Cc) a číslo nestejnozrnosti (Cu) 

prostředky pro definování tvaru odstupňované křivky zrnitosti. Pokud nejsou přítomny 

určité velikosti částic, používá se odstupňování s mezerami (viz. Tab. 3: Tvar křivky 

třídění [10]). Pro označení klasifikace velikosti částic lze také použít střední hodnotu 

odstupňované křivky D50 spolu s Cu a Cc [10]. 
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Tab. 3: Tvar křivky třídění [10] 

 

 

 

 

Plasticita-klasifikace jemných zemin nebo jemných frakcí v kompozitních hrubých 

zeminách by měla být prováděna v souladu s jejich plasticitou[10]. 

Organický obsah-pokud jsou půdy s organickými složkami klasifikovány v souladu s 

jejich obsahem organických látek, je třeba rozlišovat mezi organickými půdami a 

minerálními půdami s organickým obsahem (viz. Tab. 4: Klasifikace zemin s velikostí 

částic ≤ 2 mm s organickými složkami [10]). Klasifikace zemin s velikostí částic větší než 

2 mm je založena na druhu organické hmoty, genetickém původu a stupni rozkladu 

organických složek [10]. 

 Tab. 4: Klasifikace zemin s velikostí částic ≤ 2 mm s organickými složkami [10] 

 

 

 

Obsah uličitanů-klasifikace obsahu uhličitanů v půdách může být provedena pomocí 

výrazů uvedených v Tab. 5: Klasifikace zemin podle obsahu CaCO3 [10].  

Tab. 5: Klasifikace zemin podle obsahu CaCO3 [10] 

 

 

 

 

 

Název Cc Cu 

Rovnoměrně odstupňovaný <3 <1 

Špatně odstupňovaný  3 až 6 <1 

Středně odstupňovaný 6 až 15 <1 

Dobře odstupňovaný > 15  1 až 3 

Mezerovitě odstupňovaný > 15 <0,5 

Název Organický obsah v sušině [%] 

Málo organické 2 až 6 

Středně organické 6 až 20 

Vysoce organické > 20 

Rašelina, humus, suť a další  -- 

Název Obsah CaCO3 v [%] 

Bez vápníku <1 

Mírně vápenaté 1 až 5 

Vápenaté 5 až 25 

Vysoce vápenaté 25 až 50 

Velmi vápenaté nebo uhličitanové > 50 
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Dalším parametrem pro klasifikaci zemin je konzistenční index (Ic), který se 

laboratorně stanovuje u hlín a jílů. Jednotlivé názvy konzistencí pro hlíny a jíly jsou 

uvedeny v následující Tab. 6: Názvy konzistencí hlín a jílů podle Ic [10]. 

 

Tab. 6: Názvy konzistencí hlín a jílů podle Ic [10] 

 

 

 

 

 

Z tohoto důvodu slouží ke klasifikaci jemných zemin trojúhelníkový diagram dle 

normy ČSN EN ISO 1997-1 [13] (viz Obr. 1: Trojúhelníkový diagram pro částice do 60 

mm [13]).  

Velmi hrubé částice (d> 60 mm) se vyjmou a stanoví se jejich hmotnostní podíl 

v zemině. Přítomné složky b a cb do 20 % celkové hmotnosti (viz. Tab. 1: Klasifikace 

zemin podle velikosti částic [12]) se pak popisují jako příměs velmi hrubé zeminy. Zbytek 

zeminy se pak klasifikuje podle trojúhelníkového diagramu a podle poměrného 

zastoupení částic do 60 mm.  

 

 

Obr. 1: Trojúhelníkový diagram pro částice do 60 mm [13] 

Název konzistence Konzistenční index Ic 

velmi měkké < 0,25 

měkké 0,25 - 0,50 

tuhé  0,50 - 0,75 

pevné 0,75 - 1,00 

velmi pevné > 1,00 
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Pro jemnozrnné zeminy lze brát jako další kvalitativní znak jejich plasticitu, kterou 

nám pro částice menší než 0,5 mm popisuje diagram plasticity v normě ČSN 73 6133 

[12] (viz. Obr. 2: Diagram plasticity pro zeminy obsahující částice menší než 0,5 mm 

[12]). 

 

Obr. 2: Diagram plasticity pro zeminy obsahující částice menší než 0,5 mm [12] 

  

Z diagramu plasticity pro částice menší než 0,5 mm je zřejmé, že čára A vyjadřuje ve 

vztahu vlhkosti na mezi tekutosti (wL) a indexu plasticity (IP) rozdělení mezi jíly (C) a 

hlínou (M). Z hlediska velikosti vlhkosti na mezi tekutosti se rozlišuje plasticita zemin 

podle Tab. 7.[12]. 

Tab. 7: Rozlišení plasticity zemin podle velikosti meze tekutosti [12] 

   

 

 

 

  

Plasticita Symbol Mez tekutosti wL (%) 

Nízká L <35 

Střední I 35 až 50 

Vysoká H 50 až 70 

Velmi vysoká V 70 až 90 

Extrémně vysoká E > 90 
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Dalším rozdělením zemin na třídy je podle normy ČSN 73 6133[12], která rozděluje 

jednotlivé zeminy na základě obsahu jemných částic f (%), meze tekutosti wL (%) a 

postavení v diagramu plasticity do tří skupin: 

 

- skupina jemnozrnných zemin (F1-F8) 

- skupina písčitých zemin (S1-S5) 

- skupina štěrkovitých zemin (G1-G5) [11], [1] 

 

1.3. POUŽITELNOST ZEMIN 

Při provádění výkopů inženýrských sítí (dále jen IS) je důležité dbát na kvalitu 

provedení zásypu, zejména na jeho hutnění. Hutnění musí být prováděno tak, aby nedošlo 

k poškození inženýrských sítí, které jsou uloženy ve výkopové rýze. Zhotovitel stavby 

odpovídá za zajištění a řádné zabezpečení výkopu (např. pažení). Také je zodpovědný za 

případně vzniklé škody na křižujícím vedení. Dle TP 146 [14] lze prostor výkopu rozdělit 

následovně: 

zóna obsypu – tato oblast je vymezena dnem výkopu a sahá (v závislosti na druhu 

vedení) do výšky cca 0,3 m nad temeno vedení, resp. jeho ochrany, 

- zóna zásypu – oblast je určena v rozsahu horní hrany zóny obsypu a zemní plání 

(spodní hranou konstrukce vozovky/chodníku) a ve své horní části zahrnuje 

aktivní zónu (nejčastěji o mocnosti 0,5m), 

- zóna konstrukce vozovky [14].  

 

Obr. 3: Provádění výkopu IS a dovážení zeminy [15] 
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Dle TP 146 lze jako zásypové materiály použít: 

- přírodní neupravenou zeminu (pokud svými vlastnostmi splňuje požadavky 

norem ČSN), vytěženou z rýhy nebo výkopu, 

- upravené zeminy, které odpovídají požadavkům TP94[16]. Ve smyslu TP 94 se 

za upravenou zeminu považuje zemina s přidáním jakéhokoliv pojiva (vápno, 

cement, popílek apod.), 

- směs stmelená cementem odpovídající svým složením variantám podle ČSN 73 

6124-1[17], resp. ČSN EN 14 227-1[18], 

- zeminy odpovídající svým složením nestmeleným materiálům dle ČSN 73 6126-1 

[19] (např. mechanicky zpevněná zemina štěrkodrť), 

- recyklované stavební demoliční materiály, např. R-materiál ze starých 

porušených vrstev z asfaltových směsí, recyklovaný štěrk z vozovek a kolejového 

lože a další[14]. 

Z hlediska využití zemin pro základové konstrukce se zeminy přibližně dělí dle 

normy ČSN 73 6133 Návrh a provádění pozemního tělesa pozemních komunikací [12] 

na nepoužitelné, nevhodné, podmínečně vhodné a vhodné. 

Tab. 8: Rozdělení zemin z hlediska jejich použitelnosti [12] 

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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 Pro zpětné zapojení vykopané zeminy do výkopu se posuzují další kritéria na základě, 

kterých se zemina bude nebo nebude muset upravit. Zemina se musí upravovat, pokud je 

stupeň konzistence Ic≤0,5, mez tekutosti wL>50 % a maximální objemová hmotnost 

zeminy Proctor standard ρdmax.PS <1500 kg/m3. Dále pak vyžadují úpravu zeminy, které 

jsou objemově nestabilní a u kterých by mohlo docházet k objemovým změnám větším 

než 3 %. Pokud přirozená vlhkost wn není v intervalu přípustné vlhkosti a nelze ji ovlivnit, 

zemina se musí také upravit [12], [1].  

Další rozdělení je z hlediska účelu použití, kdy se zemina při použití do aktivní zóny 

posuzuje podle kalifornského poměru únosnosti CBR. Naopak při použití do násypu se 

daná zemina posoudí podle okamžitého indexu únosnosti IBI [12], [1]. 

K úpravě se používají ty zeminy, které je třeba upravovat a jejich úprava je 

ekonomická. Způsob jejich úpravy závisí především na jejich fyzikálně-mechanických 

vlastnostech a chemickém složení[16]. 

2. ÚPRAVA ZEMIN PRO JEJICH ZPĚTNÉ 

POUŽÍTÍ V KONSTRUKCÍCH 
 

Na základě zjištěných poznatků lze říct, že v běžné praxi je relativně obtížné získat 

zeminu z výkopových prací, která by splňovala požadavky na použití v konstrukci bez 

potřebné úpravy.  

 Úpravou zemin se rozumí zlepšení technických vlastností zemin, tak aby vyhovovaly 

požadavkům pro konstrukce. Stabilizace zemin patří v nynější praxi k nejpoužívanějšímu 

způsobu zlepšení vlastností zemin. Jejím principem je využití vhodného pojiva včetně 

správného dávkování. Výběr pojiva závisí na druhu stabilizované zeminy[20].  

Další méně známý způsob úpravy se nazývá ztekucení. Tato technologie úpravy 

zemin je poměrně novou inovací v oblasti úpravy zemin, která je spíše používaná 

v zahraničí, kde je také popsána. Díky této technologii se najde využití pro výkopovou 

zeminu, která by za normálních okolností skončila na určené skládce. Tento druh úpravy 

je blíže specifikován v zahraničí a to zejména např. v USA, Japonsku, Itálii, Francii a 

Velké Británií. V rámci ČR tento typ úpravy není zatím příliš zcela znám. Cílem 

ztekucení je vytvořit tekutou zálivku, která dokonale vyplní celý prostor ve výkopu. 

Výhodou je také vytvoření nové druhotné suroviny ve formě vykopané zeminy a 

odstranění procesu vibrování či hutnění [21], [1] . 
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2.1. STABILIZACE ZEMIN 
 

Stabilizace je metoda zlepšování vlastností přirozené zeminy nebo zrnitého materiálu 

použitého pro konstrukci vozovek. Je vyžadována tam, kde zemina vykopu IS nesplňuje 

technické požadavky a vlastnosti podle kterékoli dané standardní specifikace. Tento 

proces je založen na smíchání zemin s komerčně dostupnými pojivy, odpadními 

materiály, které mohou změnit texturu, plasticitu nebo působí jako pojivo pro cementaci 

půdy. Pomocí stabilizace půdy dojde ke zvýšení smykové pevnosti, trvanlivosti a zvýšení 

poměru únosnosti půdy (CBRSAT). Dále pak dojde ke snížení vlhkosti zeminy, indexu 

plasticity (Ip) a namrzavosti (β) [22], [5].  

Provádění stabilizací zemin lze podle Makusy [23] rozdělit na mechanickou a 

chemickou. Mechanickou stabilizací je dosaženo změny fyzikálních vlastností zemních 

částí, např. hutněním, vibrací atd.,). Naopak u chemické stabilizace je toto dosaženo 

chemickou reakcí mezi stabilizátorem/pojivem a minerálními látkami v zemině[23]. 

Pro jílovité zeminy střední a vysoké plasticity, spraše a sprašové hlíny, se jako přísada 

k jejich úpravě doporučuje vápno. Cement nebo hydraulické silniční pojivo jsou vhodné 

pro stabilizaci zemin s nízkou plasticitou. Využití popílku je možné tam, kde lze 

dosáhnout požadovaných parametrů. Jako výhodu zapojení popílku do procesu 

stabilizace lze považovat využití druhotného odpadního materiálu [12]. 

Přidáním již malého množství příměsi dojde k pozorovatelným změnám vlastnosti 

(viz. Tab. 9: Změny vlastností zemin vztažené na 1 % příměsí pojiva [16]). 

 

Tab. 9: Změny vlastností zemin vztažené na 1 % příměsí pojiva [16] 

 

U procesu stabilizace je také důležité brát v úvahu vliv klimatických podmínek, stejně 

jako u jiných stavebních procesů. Podle Kauna [24] je optimální teplota provádění 

stabilizace od +5 °C do +25 °C.  Při teplotách pod +5 °C nebo nad +30 °C je nutné pro 

Vlastnost zeminy Působení Příměs páleného vápna Příměs cementu 

Vlhkost snižuje 1-2 % 0,2-0,4 % 

Maximální objemová hmotnost snižuje 5-100 kg/m3 6-20 kg/m 

Optimální vlhkost zvyšuje 0,5-2 % beze změny 

Poměr únostnosti 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 
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provádění stabilizace zajistit určitá opatření, např. přidání urychlovačů nebo 

zpomalovačů tuhnutí. Během dlouho trvajících dešťů je zakázáno provádění 

stabilizace[24]. 

 

2.2.  STABILIZACE VÁPNEM 

Stabilizace zemin pomocí vápna patří mezí jednu z nejpoužívanějších metod. Vápno 

při stabilizaci jemnozrnných zemin způsobí okamžité i dlouhodobé změny, které jsou 

vyvolány na základě kationtové výměny při reakci jílových minerálů  s vápnem. Během 

výměny volné ionty Ca2+ nahrazují v krystalové struktuře jílů ionty sodíku (Na+) a 

draslíku (K+). Díky tomuto procesu dochází k přeměně z vrstevnaté struktury na strukturu 

zrnitou. Výsledná surovina již není plastická, ale zrnitá [16], [5]. 

 Stabilizace vápnem se používá zejména v silničních a inženýrských projektech pro 

úpravu vlastností podložních zemin, podkladových a základních materiálů. Kromě toho 

se vápno často používá v kombinaci s dalšími přísadami, jako je cement pro kompenzaci 

vzájemných nedostatků nebo ke zvýšení účinnosti stabilizačního procesu [25]. 

 Působení CaO zamíseného do zemin, které jsou považovány za nevhodné (nízká 

únosnost, náchylnost k objemovým změnám, vysoká vlhkost, vysoká namrzavost a další), 

je založené na tzv. karbonizačním procesu. Na základě fyzikálně-chemických procesů 

mezi CaO a jílovými minerály za přítomnosti vody dochází ke změnám vnitřní struktury 

hlinito-jílovitých složek dané zeminy. Vlivem těchto změn dojde ke snížení namrzavosti 

a náchylnosti k objemovým změnám. Dále pak dojde k nárůstu únosnosti a poklesu 

vlhkosti (o 1-2 % na 1 % CaO).  U vápna je třeba provést vhodné laboratorní zkoušky, 

aby mohlo být použito. Běžné množství příměsi, které zajistí požadované vlastnosti se 

pohybuje v rozmezí 1-3 % CaO. Pokud jsou však požadavky na dlouhodobější efekty a 

vyšší únosnost je lepší zvolit kombinaci pojiv vápna a cementu. Další požadavky na 

stabilizaci zemin jsou uvedeny v normě ČSN EN 14227-15[26]. [27] 

 Na základě zjištěných poznatků se podle Bella [28] ke stabilizaci využívá hašené, 

nehašené vápno nebo lze také použít vápenný hydrát (Ca(OH)2). Nikdy nelze použít 

vápenec. Vápenec je inertní vůči stabilizaci zemin. Ke stabilizaci zemin vápnem není 

zapotřebí používat vysoce jakostní vápno. Vápno je považováno za primární složku 

využívanou pro stabilizaci. Jeho dávkování závisí na druhu zeminy. Bylo zjištěno, že 
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přidání i malé dávky vápna vede ke zvýšení počáteční pevnosti. Pokud však dojde 

k nadměrnému přidání vápna, naopak dochází pak ke snížení pevnosti.[28]. 

 Obecně však lze říct, že stabilizací za pomoci vápna dojde ke zlepšení celé řady 

technických vlastností jako jsou např. zvýšení indexu CBR, zvýšení pevnosti v prostém 

tlaku a odolnosti proti mrazu [29]. 

 

2.3. STABILIZACE CEMENTEM 
 

 
 Cement společně s vápnem patří mezi nejvyužívanější pojiva pro stabilizaci zemin. 

Vápno, které reaguje pouze s jílovými minerály, a proto není vhodné pro úpravu písčitých 

zemin. 

 Cement může být také považován za primární stabilizační činidlo nebo hydraulické 

pojivo, protože je využíváno samostatně k dosažení požadovaného stabilizačního účinku. 

Zeminy stabilizované cementem vykazují vyšší pevnosti [20]. 

 Podle Makusy [23] reakce cementu nezávisí na půdních minerálech jako je tomu u 

vápna, ale hlavní je reakce s vodou v půdě. Následek kontaktu cementu s vodou se nazývá 

hydratační proces a dochází při něm k cementové reakci. Společně začnou reagovat i 

ostatní složky, a tak dochází k počátku procesu tuhnutí. Tuhnutí cementu uzavře půdu, 

ale nezmění strukturu půdy. Tudíž i toto je důvod, proč se cement používá ke stabilizaci 

široké škály půd. Výběr vhodného druhu cementu závisí na druhu upravované zeminy a 

na konečných požadovaných vlastnostech. Množství cementu se obvykle volí nejmenší, 

ale takové, aby bylo zajištěno dostatečné zlepšení půdy. Zeminy stabilizované cementem 

vykazují zlepšené vlastnosti, jako jsou zejména snížená plasticita, stlačitelnost a 

objemová roztažnost [23]. 

Patel [25] tvrdí, že jedním z nepoužívanějších cementů pro stabilizaci půdy je 

portlandský cement, který je složen z křemičitanu vápenatého (CaSiO3) a hlinitanu 

vápenatého (Ca(Al2)2). Tyto složky vytvářejí cementové sloučeniny, jako je hydrát 

křemičitanu vápenatého, hydrát hlinitanu vápenatého, a také přebytek hydroxidu 

vápenatého (Ca(OH)2) po hydrataci. Hydroxid vápenatý vytváří pucolánovou reakci 

s oxidem křemičitým a oxidem hlinitým jemnozrnné půdy, což má za následek vzniku 

cementové hmoty půdy s dobrou pevností a trvanlivostí. Cement lze použít ke stabilizaci 

téměř všech typů zemin. Nicméně obsah organických látek v zemině by měl být omezen 
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na 2 %. V půdě by rovněž neměly být přítomny žádné škodlivé soli, jako je síran, který 

ovlivňuje dobu tuhnutí cementu a způsobuje následné narušení struktury cementu se 

zeminou. Půdy s vyšším obsahem jemných jílových materiálů a plasticitou vyžadují 

přidání vápna za účelem rozemletí směsi půdního cementu. Množství cementu se pro 

jednotlivé druhy zemin liší. Pro štěrky se doporučuje množství příměsi asi 5 % až 10 %, 

pro písky zhruba 7 % až 12 %, a pro jílovité zeminy přibližně 12 % až 20 %. Přesné 

množství se však stanoví přidáním různých procent cementu do půdy a poté výběrem 

optimálního požadovaného množství pro dosažení výsledných parametrů [25], [1]. 

 

 

2.4.  STABILIZACE POPÍLKEM 

 

Popílek je vedlejší produkt tepelných elektráren na bázi uhlí a je bohatý na SiO2 a 

Al2O3. Základním mechanismem stabilizace půdy pomocí popílku je pucolánová reakce 

a vyplnění dutin ve směsi. Je produktem spalování tvrdších, živičných uhlí. Popílky mají 

pucolánové vlastnosti, ale nemají cementové vlastnosti. Rovněž obsah vápna v popílku 

je velice nízký, a proto se obvykle používá v kombinaci s cementem nebo vápnem. 

Účinně stabilizuje zrnité půdy s malým nebo žádným obsahem jemných materiálů. Ke 

stabilizaci se požívá 8 % - 16 %, vztaženo na suchou hmotnost půdy [25]. 

Jak již bylo zmíněno, tak vápno společně s cementem patří mezí nejčastěji používané 

stabilizáty. Podle Makusy [23] mohou být tyto látky považovány za tzv. primární pojiva. 

Za tzv. sekundární pojiva jsou brány v úvahu ty, které nemohou v přítomnosti samy o 

sobě vyvolat požadovaný účinek, ale v přítomnosti malého množství aktivátoru však 

mohou chemicky reagovat za vzniku cementové sloučeniny.  Díky tomu přispívá ke 

zlepšení pevnosti měkké zeminy. Popílek je snadno dostupná, levná surovina, která je 

zároveň šetrnější k životnímu prostředí [23]. 

 

TP 93 [28] rozlišuje popílky podle původu a vlastností následovně: 

- popílek a popel – PP (nestabilizovaný) 

- struska/škvára z granulačních/roštových kotlů  

- fluidní popel a popílek – FPP 

- popílkový stabilizát – stabilizovaný popílek – PSt [30] 
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2.5. SUPERABSORPČNÍ POLYMERY (SAP) 
 

Jedním z progresivních a dnes intenzivně se rozvíjejících způsobů je vnitřní 

vytvrzování betonu. Pod pojmem interní vytvrzování si dokážeme představit přísun 

„ošetřovací“ vody přímo zevnitř betonu, která je včleněna už při míchání a je vázána 

v hmotě určitého nosiče tak, aby se zabránilo zvyšování vodního součinitele čerstvého 

betonu a zároveň byla k dispozici k náhradě ztracené vody či už odpařováním nebo 

autogenním vysycháním. Jednou z forem takových látek jsou superabsorpční polymery 

(dále jen SAP). Uplatnění vnitřního ošetřování by z určitého hledisko mohlo být přínosné 

pro technologii samozhutnitelných zálivek. Superabsorpční polymery jsou materiály na 

bázi např. sodných solí polyakrylátové kyseliny, polyakryl kopolymery nebo polyvinyl 

alkoholových polymerů. Vyznačují se schopností vázat ve svojí struktuře velké množství 

vody a vodných roztoků prostřednictvím vodíkových vazeb. V praxi je vhodné při 

ošetřování betonu používat SAP se zrny kulovitého tvaru s průměrem cca 50 až 200 μm 

v suchém stavu. Tento typ je schopný vázat vodu do svojí struktury a zvětšit tak svůj 

objem až 10krát. Zvyšující se koncentrace iontů solí v roztoku redukuje možnosti SAP 

přijímat vodu. Voda z SAP se postupně uvolňuje a tím eliminuje vznik mikropórů 

v cementovém gelu. Voda obsažená v SAP musí být lehce uvolnitelná [31]. 

2.5.1. SAP V BETONECH 
 

 Do betonu se přidává během míchání společně s cementem v dávkách přibližně 0,3 

až 0,6 hmotnostních procent cementu. Voda, která má být vázána v SAP, se přidává spolu 

s běžnou dávkou vody. SAP vodu v průběhu několika minut absorbuje. V průběhu 

prvních 5 minut absorbuje více jak 50 % své kapacity. Během tuhnutí a tvrdnutí betonu 

se ze SAP uvolňuje naakumulovaná voda. Zabudováním vnitřního ošetřování betonu 

pomocí SAP se omezí kapilární napětí a celkové smrštění. Vedlejším efektem této metody 

je vznik volných pórů v cementovém tmelu, které vzniknou samotným vyprázdněním 

zrníček SAP. To má vliv na dlouhodobé vlastnosti jako je snížení pevnosti a modulu 

pružnosti. Zároveň však dochází ke zvýšení mrazuvzdornosti [31].  
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2.5.2. SAP V PŮDÁCH 
 

Zvyšující se znehodnocování půdy vlivem působení člověka, zejména úbytek 

organické složky, která je její nedílnou součástí má za následek hledaní nových možností 

vylepšování půdy. SAP patří v současné době k nejpokrokovějším technologiím 

v zemědělství. Je přidáván přímo do půdy za účelem podpory klíčivosti rostlin a ochraně 

rostlin v suchých a polosuchých oblastech, kde může dojít k úplnému přerušení závlahy. 

Přidáním SAP přímo do půdy je tak možné nahradit systém zavlažování, a tím rovněž 

omezit úmrtnost rostlin. Superabsorpční polymery v půdě však mají omezenou životnost, 

která je závislá na jejich chemické struktuře. Dále je jejich životnost závislá na síťování 

a kvalitě vody. Polymery mají životnost maximálně 3 roky, zatímco kopolymery dosahují 

životnosti až 5 let. SAP omezuje množství vody potřebné vody k zavlažování. Rovněž 

zvyšuje objem vody zadržený v zemině. Dávkování superabsorpčního polymeru 

v půdách je závislé na daném využití zeminy. Při vysazování jednotlivých sazenic se 

dávka polymeru pohybuje okolo 50 až 60 gramů na sazenici dle její velikosti. Pro 

zahradní substráty se SAP přimíchává do substrátu v dávce 1 až 3 kg/m3. Přesné 

dávkování podle účelu uvádí vždy výrobce na obalu. Jedná se o ekologicky nezávadný 

produkt [32], [33],[34]. 

 

Obr. 4: Dávkování SAP do zeminy [35] 



Bakalářská práce                                                                                                                       Brno 2020  

Využitelnost druhotných surovin při návrhu ztekucených suspenzí na bázi zemin                    Jakub Hrubý 

 23 

2.6. ZTEKUCENÍ ZEMIN  

 

Snahou ztekucení zemin je dosáhnout co největší tekutosti při maximálním obsahu 

tuhých částic, a proto je nutné použití vhodných plastifikačních přísad a ztekucovadel. 

Pomocí těchto látek dojde k úpravě viskozity suspenze tak, aby bylo dosaženo co nejlepší 

zpracovatelnosti, či tekutosti a zároveň bylo zachováno maximální množství tuhé fáze. 

Používání ztekucovadel je především využíváno v oblasti keramiky, a tak je i možný 

předpoklad použití pro zeminy s většinovým podílem jílové složky. Naopak plastifikační 

přísady jsou zapojeny do výroby betonu, kde snižují množství záměsové vody. 

Další možností úpravy zemin je jejich ztekucení. Důvodem provádění této metody 

úpravy zemin může být nedostatek volného prostoru v důsledku úzkého výkopu. 

Ztekucená zemina je schopna vyplnit mezery i tam, kde by konvenční zhutňovací stroj 

selhal. Tudíž ztekucená zemina může být velkou pomocí při obtížných podmínkách 

instalace. Z hlediska ekonomického může snížit náklady na instalaci a zlepšit kvalitu 

provádění IS[21]. 

 

 

Obr. 5: Ztekucená zemina ve výkopu [36] 

 

 Technologie ztekucování zemin nabízí mnoho výhod, díky kterým lze dosáhnout 

nižší ceny a menší časové náročnosti z hlediska provádění na staveništi. Další výhodou 

je vytvoření nově druhotné suroviny ze zeminy a zapojení dalších druhotných surovin do 
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procesu výstavby. Jelikož dojde k vytvoření tekuté zeminy, která dokonale vyplní 

jakýkoliv prostor, odpadá tím kompletně proces hutnění. Výhodou je také rychlost 

provádění. Při provádění ztekucování přímo in situ (na staveništi) vzniká opět prostor pro 

snížení dalších nákladů, protože zeminu není nutné odvážet na určenou skládku jako 

odpad. [1] 

 

2.6.1. VYUŽÍVANÉ ZTEKUCUJÍCÍ A PLASTIFIKAČNÍ 

PŘÍSADY 
 

Základem ztekucování je použití vhodné kombinace zeminy, pojiva, plniva a přísady 

tak, aby bylo dosaženo požadovaných výsledných parametrů. Tato část bude zaměřena 

na využívané přísady, které jsou nedílnou součástí při procesu ztekucování 

Z hlediska vlastností kapalin je lze rozdělit na newtonské a nenewtonské. Do první 

skupiny patří například voda, protože její viskozita je při dané teplotě a tlaku fyzikální 

veličinou. Do druhé skupiny spadají jak cementové suspenze, tak i keramické suspenze. 

U těchto kapalin není viskozita fyzikální konstantou. Charakteristikou nenewtonských 

kapalin se zabývá vědní obor reologie. Úkolem reologie je zabývat se studiem vnitřních 

reakcí látek na působení vnějších sil, tudíž jejich deformovatelností a tokovými 

vlastnostmi. Mezi základní reologické veličiny patří viskozita, mez toku a modul 

pružnosti. Za použití ztekucovacích nebo plastifikačních přísad dojde k vytvoření pasty, 

která vykazuje newtonské nebo plastické chování. Takto získanou hmotu nám nejlépe 

popisuje Binghamova kapalina, která začne téct až po dosáhnutí prahového smykového 

napětí (tj. po přidání přísad) [37], [1]. 

Jako první skupinu používaných přísad můžeme charakterizovat ztekucovadla. 

Ztekucení je snaha o dosažení nejvyšší tekutosti při minimálním obsahu vody. Jeho 

podstatou je zabránění shlukování pevných částic (koagulaci) a zajistit odpuzování 

jednotlivých zrn suspenzi (dispergace). Koagulace a dispergace je pozorovatelná pouze 

u suspenzí s velikostí částic pod 1 µm. Funkce ztekucovadel je založená na dvou 

principech. Prvním z nich je ztekucování pomocí elektrolytů na bázi výměny kationtů a 

druhým způsobem je ztekucování ochrannými koloidy [38]. 
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Nejvíce využívané elektrolyty na ztekucování z hlediska jejich účinnosti a dostupnosti: 

- Uhličitan sodný (Na2CO3) 

- vodní sklo (Na2SiO3) 

- pyrofosforečnan sodný (Na4P2O7) 

- šťavelan amonný (Na2(COO)2) 

- hexametafosforečnan sodný (Na6(PO3)6) 

Mezi tzv. ochranné koloidy, které se využívají patří: 

- huminové kyseliny 

- lignosulfan sodný 

- karboxymetylceluloza [8], [38] 

 

Plastifikátory a superplastifikátory tvoří druhou skupinu používaných přísad pro 

ztekucování zemin. Jejich využítí můžeme hledat zejména v betonářském průmyslu, kde 

je jejich úkolem v betonové směsi redukovat množství záměsové vody pro dosažení 

stejné zpracovatelnosti čerstvého betonu. Superplastifikační látky redukují potřebné 

množství vody oproti plastifikačním látkám mnohem výrazněji. Doporučené dávkování 

se pohybuje v rozmezí od 0,2 % do 5 % z hmotnosti cementu [39], [1]. 

 

Dle chemického hlediska se využívají ty skupiny organických sloučenin: 

- soli nebo deriváty (LS) 

- polykarboxyláty (PC) 

- sulfonované naftalenformaldehydové kondenzáty (SNF) 

- sulfonované melaminformaldehydové kondenzáty (SMF) 

- kopolymery karboxyakrylové kyseliny a akrylesterem (CAE) [39] 

 

2.6.2. POŽADAVKY NA ZTEKUCOVÁNÍ ZEMIN 

 

V dnešní době se hledají nové technologie znovuvyužití vykopané zeminy zpět do 

výkopu. Poměrně novou technologií je ztekucování zemin nebo také samozhutnitelná 

zálivka. V zahraničí vyhledáme tento druh úpravy zeminy pod názvem „CLMS“ 

(Controlled Low Strength Material). Podstatou této technologie je vytvoření tekuté směsi 

složené ze zeminy, vody, příměsí a přísad. Výsledná ztekucená zemina je schopna téct a 
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vyplnit dokonale všechen prostor ve výkopu bez použití vibrace nebo hutnění.                                          

Současně s tím je také nutné, aby byla výsledná směs dostatečně rychle vytvrzena. 

Zároveň požadovaná pevnost by se měla rovnat únosnosti dobře stlačené půdy. Nižších 

pevností je dosaženo menším množstvím cementu. To zajistí jednodušší případné 

opětovné vykopaní zeminy do budoucna [1]. 

Provádění zálivek není možné realizovat ve teplotních a klimatických podmínkách. 

Doporučená nejnižší teplota je +4 °C a zálivka by se také neměla aplikovat do zamrzlého 

výkopu. Rovněž není vhodné provádět tuto technologii při teplotách vyšších než +30 °C. 

Optimální teplotní rozmezí se pohybuje od +5 °C do +25 °C. Dále je doporučeno 

neprovádět samozhutnitelné zálivky během dešťů. Před samotným provádění 

samozhutnitelných zálivek je však nutné zajistit přípravné práce. Za přípravné práce 

považujeme zajištění inženýrských sítí ve výkopu před jejich vyplavením vlivem 

působení zálivky do výkopu. Zajištění lze dosáhnout pomocí tzv. ocelových zámků, 

lokálních zásypů nebo stabilizací trub shora. Technologie samozhutnitelných zálivek nám 

také přináší mnoho dalších dílčích výhod. Snadná aplikace i ve špatně přístupných 

místech a úzkých výkopech. Jako další pozitiva lže uvažovat i samotnou rychlost 

realizace, bezúdržbovost, pevnost a odolnost. Přínosná je rovněž eliminace skládkování 

zeminy a ukládání kameniva di výkopu [1]. 

Z hlediska návrhu samozhutnitelných zálivek je důležité brát v úvahu možnost 

obnovení samotného výkopu do budoucna, a proto se samozhutnitelné zálivky dělí na 

vyhloubitelné a nevyhloubitelné. Pokud se tedy v budoucnu očekává, že by 

samozhutnitelná zálivka měla být vyhloubena, tak jsou na ni kladeny nižší pevnostní 

požadavky. Zároveň se od samozhutnitelných zálivek vyžaduje, aby dosáhly určitých 

pevností za krátký časový úsek, obvykle tři dny. V tomto časovém rozmezí by měla 

zálivka dosáhnout pevnosti do 0,21 MPa. Obecně se od samozhutnitelných zálivek 

očekávají pevnosti v tlaku po 28 dnech na horní hranici 2,1 MPa tak, aby se daly vyhloubit 

[40].  
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2.6.3. URYCHLUJÍCÍ PŘÍSADY 

 

Urychlovače tuhnutí tvoří samostatnou skupinu chemických přísad využívaných 

hlavně při výrobě betonu. Jsou to chemické sloučeniny vyráběné především v tekutém 

stavu a dávkují se v procentech na hmotnost cementu, který je ve směsi obsažen. Do 

betonu se přidávají společně s vodou až během míchání. Optimální množství urychlující 

přísady stanovuje výrobce a nemělo by být překračováno. Obecně se všechny přísady 

přidávají do směsi za účelem modifikace vlastností čerstvého a ztvrdlého betonu. Obecně 

betonové směsi obsahující urychlovače tuhnutí a tvrdnutí jsou citlivější na zvýšení teploty 

a ztrátu vody, a proto je nutno je chránit během transportu zejména v letních měsících 

[41]. 

Základní funkcí těchto přísad tohoto typu je celkové urychlení nárůstu počátečních a 

krátkodobých pevností. Rovněž i u mnoha přísad dochází ke zkrácení počátku a doby 

tuhnutí čerstvé betonové směsi. Tuhnutí a tvrdnutí betonové směsi jsou dva odlišné 

pojmy. Čerstvá směs vždy tuhne a při tvrdnutí dochází k nárůstu pevností již ztuhlého 

betonu vlivem hydratačních procesů. Většina urychlujících přísad způsobuje kombinaci 

obou účinků. Dále tento typ přísad upravuje další vlastnosti, jako je reologie a 

zpracovatelnost. Výsledný účinek přísady je závislý na dávce přísady, druhu cementu, 

druhu a dávce dalších použitých přísad, vodním součiniteli, způsobu zhutňování čerstvé 

směsi, teplotě čerstvé směsi a teplotě okolního prostředí. Urychlující přísady se dělí podle 

chemického složení na přísady, co obsahují chloridy a na bezchloridové [42]. 

Přísady obsahující chloridy jsou urychlující přísady na bázi chloridu vápenatého 

(CaCl2). Uchylují tvrdnutí, a také zkracují počátek a doby tuhnutí. Jsou účinné, ale jejich 

nevýhodou je vysoce korozivní účinek na ocelovou výztuž. Jako výhodu lze brát jejich 

nižší cenu. Bezchloridové přísady se podle svého chemického složení rozdělují do 

několika skupin. Přísady na bázi thiokyanatanů, kde je základní složkou thiokyanatan 

sodný (NaSCN) nebo vápenatý (Ca(SCN)2). Výrazně urychlují tvrdnutí a působí velmi 

korozivně na ocelovou výztuž, podobně jako chloridy. Další skupinou jsou přísady na 

bázi dusičnanů, jejichž základem je obvykle dusičnan vápenatý (Ca(NO3)2). Nemají 

korozivní účinek na ocelovou výztuž. Obecně všechny přísady založené na těchto bázích 

vytváří tuhnoucí směs, která je hutnější a má tak vyšší počáteční pevnosti. Alkalické 
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urychlující přísady obsahují hydroxidy nebo uhličitany alkalických kovů. Způsobují 

velmi rychlou chemickou reakci s alumináty obsaženými v zrnech cementu. Zkracují tak 

počátek a dobu tuhnutí. Přísady s obsahem síranu draselného (K2SO4) reagující za 

přítomnosti vápníku a vody s alumináty v zrnech cementu za vzniku nerozpustného 

minerálu syngenitu. Dochází k urychlení tuhnutí a nárůstu počátečních pevností [42]. 

V technologii ztekucování zemin bude snahou přidáním vhodné urychlující přísady 

dosáhnout vyšší tuhosti směsi v kratším čase. Do směsi se přidává poměrně velké 

množství vody, tak aby bylo dosažené požadované ztekucení, a tak použití urychlující 

přísady by mohlo být velice přínosné. Zejména v praxi při zasypávání výkopů, aby 

nedocházelo k dlouhým technologickým přestávkám vlivem pomalého tuhnutí ztekucené 

suspenze ve výkopu. 

 

3. DRUHOTNÉ SUROVINY 

 

Jak již bylo zmíněno práce se bude zabývat výběrem vhodných druhotných surovin 

využitelných k provádění technologie ztekucených suspenzí na bázi zemin. Už samotné 

ztekucení zeminy je vytvoření nové druhotné suroviny, která by se normálně odvážela 

jako odpadní složka na skládku.  

Výrobní i nevýrobní činnost dnešní společnosti je doprovázena vznikem odpadů. 

Snahou je jejich odstranění a racionální využití. To představuje nelehký úkol z hlediska 

ochrany životního prostředí, a i z hlediska ekonomického. To stejné platí i pro vedlejší 

produkty, které vznikají u většiny známých výrob a spotřebních postupu. Teoreticky 

znovuzapojením všech těchto komponentů by pak neměl skutečný odpad ani existovat 

[41]. 

Primární snahou všech průmyslových odvětví by mělo být samotné předcházení 

vzniku odpadů. Avšak vzniku odpadů není možné úplně zabránit, a proto je také důležité 

znát a vědět, jak zacházet s jednotlivými odpady. Proto je zde zavedena určitá hierarchie 

nakládání s odpady, která vychází z rámcové směrnice o odpadech 2008/98/ES a zákona 

o odpadech č. 185/2001 Sb. o odpadech. Dle pětistupňové hierarchie jsou státy povinny 

zajistit, aby všechny odpady podlehly určitému stupni využití, tj. materiálovému nebo 
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energetickému. Jestliže není možno odpad zpracovat jedním z těchto způsobu využití, je 

nutné tento odpad bezpečně odstranit [44]. 

 

Nejprve je však nutné uvést si a popsat základní pojmy: 

Druhotná surovina: zahrnuje recyklované materiály, které lze znovu použít do procesu 

výroby jako náhradu za původní suroviny nebo společně s nimi. Pomocí druhotných 

surovin lze docílit snížení spotřeby primárních materiálů, energie, dopadu na klima a 

životní prostředí. Je to odpad, pro který se našlo využití. 

Inertní odpad: je takový odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti a u něhož nedochází 

k žádným fyzikálním, chemickým nebo biologickým změnám vlivem klimatických 

podmínek. 

Recyklace odpadů: způsob využití odpadů, díky kterému je odpad znovu zpracován na 

výrobky, látky nebo materiály pro původní účely nebo jiné účely použití. Recyklaci se 

rozumí třídění, zdrobňování a separace stavebních sutí a odpadů. 

Vedlejší produkt: vznikl jako druhotný produkt při výrobě jiného produktu. Není 

prvotním cílem výroby. Vznikají při spalování tuhých paliv nebo během procesu čištění 

spalin [45]. 



Bakalářská práce                                                                                                                       Brno 2020  

Využitelnost druhotných surovin při návrhu ztekucených suspenzí na bázi zemin                    Jakub Hrubý 

 30 

 

 

 

Obr. 6: Hierarchie nakládání s odpady podle Směrnice 2008/98/ES [46] 
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3.1.  PŘEHLED DRUHOTNÝCH SUROVIN 

 

3.1.1.  VEDLEJŠÍ ENERGETICKÉ PRODUKTY (VEP) 

 

Popílek a popel: nerostné zbytky, které vznikají při vysokoteplotním spalování pevných 

paliv v roštových/granulačních kotlích. Zachycuje se v elektrostatických odlučovačích 

z plynných spalin. Je tvořený směsí tuhých zbytků ze spalování pevných paliv, tj. popílků 

a strusky/škváry.  

Úletový popílek z klasického způsobu spalování vzniká při spalování paliva při 

teplotách cca. 1400 °C až 1600 °C a vyznačuje se hlavně obsahem křemene. Jedná se o 

jemnozrnný prach složený z částic kulovitého tvaru s hladkým povrchem. Poddíl 

jemných částic je vyšší než 50 %, a tak výrazně ovlivňuje reaktivitu popílku. Vzhledem 

k jeho pucolánové aktivitě se většinou používá do stavebních materiálů spojovaných 

cementem k vylepšení vlastností, a také k nahrazení cenově dražšího pojiva. Mezi 

základní požadované parametry patří ztráta žíháním pod 4 %, ztráta sušením pod 1 %, 

obsah SiO2 minimálně 40 %, obsah síry do 3 % a chloridů do 0,1 %. 

Úletový popílek z fluidního způsobu vzniká spalováním ve fluidním loži mletého 

paliva s přísadou vápence, příp. dolomitu při teplotách 850 °C. Výsledkem spalování je 

produkt, který se skládá ze směsi popela, nezreagovaného odsiřovacího činidla, síranu 

vápenatého a produktů reakce popelovin s vápnem a nespáleného paliva. Kvůli nižší 

teplotě výpalu je přítomen nezreagovaný CaO ve formě tzv. měkce páleného vápna, a 

tudíž je reaktivní. Popel z fluidního lože a úletový popílek se z hlediska fyzikálních 

vlastností, chemického a mineralogického hlediska výrazně liší, i když pocházejí ze 

stejného technologického procesu. Při fluidním spalování dochází díky nižší teplotě 

výpalu k menšímu natavení částic popílku. Tudíž výsledná zrna vykazují větší pórovitost 

a vyšší měrný povrch. Obecně fluidní popílky obsahují vyšší množství měkce páleného 

vápna (15 až 35 %) a současně mají vysoký obsah SO3 (7 až 18 %). 

Ložový popel je zrnitý materiál s porézní povrchovou texturou. Je také někdy 

nazývám jako popelová struska. Velikost částic je rozmanitá, ale obvykle se pohybuje 

mezi jemnozrnným štěrkem až jemnozrnným pískem. Vyznačuje se nízkým obsahem 
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částic menších než 0,063 mm. Jedná se o dobře zrněný materiál s hlavní složkou velikosti 

písku. 

Energosádrovec vzniká během procesu odsiřování „mokrou“ cestou v tepelných 

elektrárnách spalujících uhlí, který se skládá z odsíření spalin v elektrárně a rafinačního 

procesu včetně oxidace. Následně probíhá samotná separace, praní a sušení sádrovce. 

Tvoří plnohodnotnou náhradu přírodního sádrovce v cementárnách, a rovněž je využíván 

pro výrobu sádrových produktů ve stavebnictví. 

SDA produkt je získáván při odsiřováním spalin polosuchou metodou v evropských 

tepelných elektrárnách. Může obsahovat až 60 % popílků v celkové hmotě, které mají 

hlavní vliv na jeho další využití. SDA produkt je jemnozrnný prach s velikostí částic 

menší než 60 μm a obsahem zbytkové vlhkosti nižším než 10 % hmotnosti. Dále se podle 

obsahu popílků mění jeho barva od bíle až po šedou. 

Odpady z energetiky jsou z hlediska ochrany životního prostředí závažné, protože 

mohou obsahovat různé toxické a karcinogenní prvky. V některých případech mohou být 

i radioaktivní. Hlavním zdrojem výše uvedených odpadů jsou spalovací zařízení nebo 

topeniště. Mezi největší producenty v rámci ČR patří teplárny, elektrárny a hutní podniky. 

Celková roční produkce se pohybuje kolem 10 mil. tun popílků [30],[44],[47],[48],[49], 

[50], [51]. 

 

Tab. 10: Vliv oxidu na vlastnosti popílků [44] 

 

 

 

 

 

 

Škvára je tvořena zbytky po spalovaní uhlí nebo koksu. Ve stavebním průmyslu je 

využívána k přípravě různých betonových směsí tzv. škvárobetonu. Rovněž je vhodná 

pro terénní a silniční úpravy, k výrobě tvárnic a stavebních dílců. Podmínkou použití 

škváry je však šestiměsíční odležení. V současnosti je škvára žádanou komoditou, 

zejména v silničním stavitelství [52]. 

 

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 zapříčiňovat objemovou nestálost 

SO3 kontrolovaný parametr, nemá být vyšší něž 3 hm. % 
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3.1.2. ODPADY HUTNÍ VÝROBY 
 

Struska je tvořena zbytky ze spalování pevných paliv, odloučené přímo z ohniště. 

Vzniká při výrobě oceli, tavení a rafinaci kovů. Ve stavebnictví se zejména uplatňuje 

vysokopecní struska, která je tvořena ztuhlým roztokem neželezných kovů a dalších látek 

vznikajících při výrobě surového železa. Obecně je struska díky svým fyzikálním a 

chemickým vlastnostem považována za významnou surovinu pro další materiálové 

využití. Je využívána jako kamenivo do betonu, ke stavbě kolejového lože a vozovek. 

Dále jsou používány k výrobě anorganických pojiv a cementu. Z ekonomického hlediska 

je také velice přínosná náhrada křemičitého písku jemně mletou struskou, která může být 

zároveň zapojena do přípravy silikátových nátěrových hmot. Podobné využití má i 

ocelárenská struska, jejímž základem je značně tvrdý materiál s vlastnostmi kameniva, 

který vzniká při výrobě oceli. Může obsahovat více škodlivých složek než struska 

vysokopecní. Ve stavebnictví se využívá jako granulát vysokopecní strusky. Jako další 

využití strusky pro zásypy a obsypy liniových staveb IS. 

Mezi základní zpracování strusky patří drcení, třídění dle frakcí a řízené chlazení.  

Rovněž je potřeba odseparovat kovové části a nečistoty. Díky tomu je možné strusku 

zpracovat na kamenivo nebo granulát určité frakce. Největšími producenty strusky jsou 

železárny. Kamenivo z vysokopecní strusky je vyráběno v několika frakcích od 

jemnějších až po hrubší [44], [47], [49]. 

Slévárenský písek se osvědčil jako materiál vhodný zásypu a obsypu IS. Je to písek 

velice jemné frakce 0-4 mm používaný jako výplň slévárenských forem a jader. Dalším 

využitím slévárenského písku může být otryskávání kovových odlitků, betonu, zdiva a 

kamene, a rovněž i odstraňování barev a rzi z kovů. Písek musí být žáruvzdorný, dobře 

zrnitý a pevný. Bentonit je nejčastější vaznou složkou, která se přidává hlavně do 

syntetických písků. V současnosti syntetické písky nahrazují čím dále více písky 

slévárenské [53], [54]. 
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3.1.3.  STAVEBNÍ RECYKLÁTY 

 

Cihelný recyklát se vyrábí na drtících linkách v různých frakcích. Avšak pro použití 

násypů těles komunikací, zásypů a obsypů IS je vhodnější recyklát drobnější frakce. Ve 

stavebnictví má cihelný recyklát široké spektrum využití.  

Betonový recyklát je využíván především jako náhrada přírodního kameniva pro 

výrobu konstrukčních betonů nebo jako přídavek do živičných směsí pro výstavbu a 

opravu vozovek. Stejně jako cihelného recyklátu tak i u betonového recyklátu je vhodná 

frakce k zásypům a obsypům IS. 

Asfaltový recyklát lze využit hlavně při výstavbách obslužných, lesních či polních 

komunikací, kde je potřeba využít kvalitnějšího materiálu. Materiál získaný recyklací 

z asflatových směsí, litého asfaltů, a další. 

Směsný recyklát je kombinací výše zmíněných recyklátů. Jeho drobná frakce lze opět 

využít do IS. 

Skelný recyklát nabízí také možnost využití ve stavebnictví, zejména v betonu jako 

náhrada plniva. Zapojení skelného recyklátu je přínosné hlavně z ekologického hlediska. 

Vytváření a používání recyklátů je reakci na současný stav přírodních zdrojů, které 

nejsou nevyčerpatelné. Recykláty nahrazují přírodní materiály, a to v důsledku vede ke 

snížení jejich celkové produkce. Navíc jsou recykláty vyhledávány i z ekonomického 

hlediska. Oproti primárním materiálům je jejich cena výrazně nižší. 

Směsný recyklát drobnějších frakcích 0-16 mm je vhodný do násypů těles 

komunikace, zásypům a obsypům IS. Cihelný recyklát v jemnějších frakcích je hojně 

využíván ve formě antuky na různá sportoviště. Betonový recyklát má podobné využití 

jako směsný recyklát, ale lze s ním dosáhnout lepších hodnot únosnosti, nasákavosti a 

namrzavosti. Asfaltový recyklát je především zpracováván na zpětné využití 

v obalovnách. Další variantou zásypu IS může být zásypový materiál frakce 0-32 mm, 

který je tvořen stejnozrnným křemičitým pískem a směsným recyklátem [41],[53], [55]. 
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3.1.4.  ALTERNATIVNÍ DRUHOTNÉ SUROVINY 

 

Drcené odpadní PET lahve zahrnují veškeré plastové lahve, které byly vytříděny, 

vyčištěna a podrceny na granuláty určitých frakcí. Mohou být využity pro výrobu nových 

PET lahví nebo textilních vláken. Novinkou je výroba plastových cihel PET(b)rick, která 

nabízí další znovuzapojení odpadního materiálu ve formě drcených PET lahví. Tento 

materiál by také mohl částečně nahradit kamenivo při výrobě betonové směsi [56], [57]. 

Mulč vyrobený z drcených pneumatik je významnou součástí stoupajícího množství 

opotřebených pneumatik z automobilů. Staré pneumatiky se mechanický rozdrtí a 

odseparují se nežádoucí součásti. Výsledným produktem je gumový granulát o různé 

velikosti zrna, který se opět používá pro výrobu nových pneumatik nebo gumových 

předmětů. Díky své trvanlivosti se využívá jako náhrada mulčovací kůry. Je také přidáván 

při výrobě protihlukových bariér, protože svojí přítomností zvyšuje absorpční vlastnosti 

a snižuje odrazivost zvuku od samotné bariéry. Gumové rohože mohou být rovněž 

vyráběny z gumového granulátu. Gumový granulát tak nabízí široké využití v několika 

odvětvích [58]. 

Skleněný odpad z brusíren (Brusné kaly) tvoří drobnou drť skla znečištěného 

brusnými prostředky. Pokud se jedná o běžné sodno-draselné sklo, tak výsledný materiál 

by byl srovnatelný s jílem. Ovšem ve většině případech se brousí olovnatá skla a výluhy 

tohoto jemného prachu obsahují nadměrné množství olova. Brusné kaly vzniklé z obrusu 

olovnatého skla nelze recyklovat vzhledem k obsahu nečistot. Roční produkce brusných 

kalů olovnatého krystalu na území České republiky se pohybuje od 80 do 100 tun [41], 

[52]. 

Hlušinová sypanina je typická odpadová hornina, která byla získána při ražení 

důlních děl, při dobývání, úpravě rudy a nerudních surovin. Hlušina může být také 

označována jako Jalovina či jalová hornina, která je tvořena horninami široké frakce 0-

200 mm. Obsahuje dané množství nerostů. Má charakter nesoudržné horniny s příměsí 

hlinitých a jílovitých částic [52]. 

 Odpad ze solárních panelů souvisí se životností jednotlivých solárních panelů, 

která se pohybuje v rozmezí 25 až 30 let. Panely je vhodné vyměnit tehdy, pokud jejich 

účinnost poklesne pod 20 %. V rámci ČR převažují panely s články z krystalického 

křemíku. Díky tomu se panely dají recyklovat téměř stoprocentně. Samotnou recyklací se 
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získává směsné sklo (střepy), které ovšem nelze použít ve sklářském průmyslu. 

V současné době využití drceného skla ze solárních panelů spočívá izolačních hmotách a 

stavebních výplní. 

Odpad z automobilových skel může být také alternativní druhotná surovina. Obecně 

lze automobilová skla rozdělit na čelní, boční a zadní. Produkce odpadu 

z automobilových skel vzniká hlavně při výměně, údržbě autoparku a odstranění 

autovraků a jiných dopravních prostředků. 

Skleněné odpady z televizních obrazovek a monitorů nejsou zatím v rámci ČR nijak 

systematický recyklovány. Kvůli obsahu některých toxických prvků je skladování tohoto 

odpadu omezeno pouze na skládky nebezpečného odpadu, a tudíž i z ekonomického 

hlediska finančně náročné. 

Odpadní obalové sklo odebírají primárně sklářské hutě, které mohou z této suroviny 

vyrábět rozmanité výrobky jakou jsou například všechny druhy dutého skla. Ze strany 

odběratelů jsou však kladeny vysoké požadavky na čistotu skleněného granulátu. 

Případné nečistoty obsažené v granulátu zvyšují lámavost a snižují jakost vyrobeného 

skla [52]. 

Skleněné odpady mají široké využití ve stavebnictví a jiných průmyslových 

odvětvích. Najde se pro ně uplatnění i při výrobě skleněných cihel, obkladového 

materiálu, podlahových krytin nebo při výrobě umělé břidlice. V oblasti silničního 

stavitelství se využívají jako pomocné materiály při výstavbě silnic. Drcené střepy o větší 

zrnitosti mohou sloužit jako zásypový materiál, který je pěchovatelný. Rovněž lze i použít 

jako izolační zásypový nebo výplňový materiál staveb [52]. 

 

4. MECHANIZACE ZTEKUCOVÁNÍ ZEMIN 

 

V poslední kapitole teoretické části bude vysvětlena problematika mechanizace 

ztekucování zemin. Na základě zjištěných poznatků z předchozích kapitol je zřejmé, jaké 

druhy zemin jsou nejvhodnější a jaké požadavky musí splňovat. Dále byl vysvětlen 

princip stabilizace a ztekucování zemin. Z hlediska použitelnosti zemin do zemního tělesa 

nám norma ČSN 73 6133 [12] udává přesně daná kritéria. Obsah organických látek nesmí 

být větší než 6 %. Dále zemina nesmí obsahovat nevhodné frakce a nepoužitelné jsou 
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také zeminy silně plastické, které mají označení CE a ME. Kontaminovaná zemina je také 

nevyhovující [12]. 

Prvním krokem mechanizace je samotná předúprava zeminy, díky které zemina 

neskončí na skládce jako odpadní surovina. Hlavním cílem mechanizace je odstranění 

nežádoucích frakci (>32 mm) a případně větších kusů organického materiálu. Provádění 

přímo na staveništi pomoci různých nadstavců na stavební zařízení nebo pomocí 

mobilních třídičů. Další vhodnou variantou by mohly být třídicí a drtící lopaty na 

nakladače nebo rypadla, které jsou náhradou za klasickou lopatu. Lopaty jsou poháněny 

pomocí hydraulického pohonu. První vhodná lopata je Bubnová drtící lopata DS3-23 

[59]a druhou variantou by mohla být také Třídicí lopata Allu DL2-12/25 [6268][60]. 

Hlavními výhodami těchto lopat je univerzální použití a mobilita (lze je převážet bez 

nosiče). Zároveň jsou kombinací drceni a třídění dohromady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro třídění lze také využít mobilních třídičů, které jsou plněny ručně nebo jsou 

upraveny pro stojní plnění. Funkce třídiče je zajištění díky kmitavému pohybu vibrační 

desky se sítem. Přidáním více sít lze získat zeminu o více frakcích [61]. 

K rozmělnění zeminy na menší celky lze též použít půdní frézy. Opět je možné mít 

frézu jako přídavný nástavec nebo jako samostatné pracující stavební zařízení [62]. 

 

 

Obr. 7: Bubnová drtící lopata DS3-23 

[59]   

 

Obr. 8: Třídící lopata Allu DL2-12/15 

[60] 
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Jakmile je zemina dokonale rozdrcená a vytříděna, může se přistoupit k dalšímu 

technologickému kroku. Získanou zeminu z předchozí úpravy smícháme s ostatními 

složkami. K tomuto účelu slouží např. míchačka s nuceným oběhem, autodomíchávač 

nebo také míchací lopata. Společně s mícháním souvisí také mnoho doprovodných 

procesů, do kterých se zahrnuje převoz, nakládání a ukládání dalších materiálů. Pro 

manipulaci stavebních materiálů na staveništi se využívají bagry nebo manipulátory k 

tomu určené. Použití míchačky s nuceným oběhem je výhodné tam, kde je málo volného 

prostoru. Její nevýhodou je však malá kapacita míchaní a postradatelnost mobility. Pokud 

staveniště disponuje větší manipulační plochou doporučuje se použit autodomíchávač, 

který je opatřen míchacím bubnem. Alternativou je také míchací lopata, která slouží jako 

nástavec na stavební zařízení s hydraulickým pohonem. Je vybavena mixovací lopatou a 

spodní výpustí. Míchací lopata společně a autodomíchávač jsou schopny přepravovat 

směs na dané místo určení. 

 

 

Obr. 10: Půdní fréza MULTIFORST 

[62]  

Obr. 9: Jednosítný vibrační třídič 

model MS MICRO[61] 

Obr. 11: Autodomíchávač [63] Obr. 12: Míchací lopata [64] 
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       Pro dávkování jednotlivých surovin na staveništi lze také využít bagrů nebo pásových 

dopravníků. Pásové dopravníky zajišťují plynulejší chod dávkování do autodomíchávače, 

ale zabírají větší plochu. Současně k jejich samotnému plnění je potřeba další stavební 

technika. K ukládání směsi do výkopu z autodomíchávače se dá rovněž využít spodní 

výpusť nebo odčerpat směs za pomoci čerpadel. Před samotným nalitím směsi do výkopu 

je potřeba stabilizovat uložené instalace ve výkopu, aby nedošlo k jejich posunu nebo 

poškození. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14: Plnění výkopu [66] Obr. 13: Stabilizace výkopu [65] 
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CÍL PRÁCE 

       Hlavním cílem bakalářské práce je nalezení a ověření vhodných druhotných surovin 

v technologii ztekuceních suspenzí na bázi zemin. Pro dosažení tohoto cíle je nejprve 

nutné na základě teoretických poznatků, normových a technologických požadavků vybrat 

optimální zeminu pro vytvoření základní směsi. Vzhledem ke komplexnosti problematiky 

bude pro zohlednění všech relevantních vlivů a zkušebních postupů nezbytné navrhnout 

metodiku postupu experimentálního vývoje ztekuceních suspenzí. Pro splnění hlavního 

cíle bakalářské práce je pochopitelně jedním z dílčích cílů výběr vhodných druhotných 

surovin, které mají potenciál průmyslové využitelnosti. Před jejich samotným 

experimentálním ověřováním je pak nezbytné zvolit základní surovinovou varitantu, ve 

které bude postupně zemina druhotnou surovinou nahrazována. Základní směsi budou 

založeny na stávajících poznatcích a výsledcích výzkumu, kdy je cílem jejich rozšíření o 

zatím neprobádané oblasti využití superabsorpčních polymerů a urychlovačů tuhnutí. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5. METODIKA PRAKTICKÉ ČÁSTI PRÁCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V první etapě praktické části se zhodnotí poznatky z části teoretické. Výběr zeminy 

bude vybrán ze souboru dostupných výkopových zemin. Na základě parametrů a norem 

budou vybráni optimální zástupci pro experimentální činnost. Rovněž bude uvedena 

potřebná předúprava a stabilizace samotné zeminy tak, aby ji bylo možné podrobit 

experimentům. Následně bude navržen obecný koncept metodických kroků výzkumného 

úkolu jako celku, složený z dvoustupňového experimentálního ověřování. Tento koncept 

bude následně sloužit k plánování experimentální činnosti v rámci výzkumného projektu. 

Tento souhrnný koncept bude následně, vzhledem k předepsanému rozsahu bakalářské 

práce, optimalizován. 

ETAPA 1 – VÝBĚR ZEMINY A NÁVRH EXPERIMENTÁLNÍHO OVĚŘENÍ 

Výběr vhodných zemin pro experimentální ověřování na 

základě parametrů a norem 

Surovinové varianty pro 

základní zeminu 

Návrh konceptu 

Úprava konceptu pro BP 

Návrh metodiky 

dvoustupňového ověřování 

Výpočet spotřeby 

vstupních surovin 

Pojiva: vápno, cement Zkoušky pro 1. a 2. stupeň 

Sednutí rozlitím, Objemová 

hmotnost, Pevnost v tlaku a 

další, … 

Počet zkušebních vzorků 

Přísady: ztekucující, 

urychlovač, SAP 

Počet receptur 

Druhotná surovina 1; 

Druhotná surovina 2; 

Druhotná surovina 3 

Staří vzorků při zkoušení: 

7, 14, 28, 90 dní 

Podíl složek ve směsi 

Spotřeba vstupních 

surovin 
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Druhá etapa se zaměří na možnosti úpravy zeminy alternativními surovinami. Bude 

vytvořen optimalizační výběr pro druhotné suroviny, které by byly vhodné pro 

experimentální ověřování na základě svých vlastností. Na základě nejvyšší preference 

budou vybráni zástupci z každé skupiny druhotných surovin. Bude provedena analýza z 

konkrétního odběru druhotných surovin. Následně budou v závěrečné etapě použity dané 

druhotné suroviny pro experimentální ověřování jako 20% náhrada zeminy ve směsi. 

Důraz bude kladen zejména na využití nových funkčních alternativních surovin, které by 

svým zapojením do experimentálního ověřování přispěly k vylepšení vlastností. 

 

 

ETAPA 2 – VÝBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN PRO 

ÚPRAVU ZEMIN 

Výběr užšího souboru druhotných surovin  

Optimalizační výběr 

Výběr optimálních alternativních 

surovin pro experimentální ověření 

Dostupnost, Cena, Objemová hmotnost, Obsah oxidů, Nasákavost…atp. 

Charakteristika vybraných surovin 
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Třetí etapa se zaměří na experimentální ověření základní směsi ztekucených 

suspenzí. Základní referenční směs bude sloužit jako podklad pro další směsi doplněné o 

další přísady. Cílem bude ověřit chování směsi s rozdílným množstvím SAP a 

urychlovače. Výsledná základní směs s optimálním množstvím přísady pak bude sloužit 

jako základ pro experimentální ověřování s druhotnými surovinami. 

ETAPA 3 – EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH SMĚSI NA BÁZI 

ZTEKUCENÝCH SUSPENZÍ  

Zkoušení v čerstvém stavu Zkoušení v zatvrdlém stavu 

Základní směs pro experimentální 

ověřování s druhotnými surovinami 

Referenční směs (zemina + 1,5 % + 4 % cementu + 

0,1 % Na2CO3, Bezvodá soda) 

Přísada SAP – 0,05; 0,10; 1,00 %  

(z hm. zeminy) 

Přísada urychlovač – 0,5; 1,0; 1,5; 3,0 % 

(z hm. cementu) 

Sednutí – rozlitím Pevnost v tlaku po 7 dnech 

Objemová hmotnost čerstvé směsi Objemová hmotnost v zatvrdlém stavu 

Smrštění po 7 dnech 

Stanovení vlhkosti po 7 dnech 

 



Bakalářská práce                                                                                                                       Brno 2020  

Využitelnost druhotných surovin při návrhu ztekucených suspenzí na bázi zemin                    Jakub Hrubý 

 44 

Poslední čtvrtá etapa bude pracovat se základní referenční směsí s optimálním 

množstvím přísady získané z předchozí etapy. Budou přidávány jednotlivé druhotné 

suroviny získané optimalizačním výběrem. Druhotná surovina bude tvořit 20 % náhradu 

zeminy ve směsi. Závěrem etapy bude zhodnocení získaných výsledku a případný návrh 

dalšího experimentálního ověřování v rámci navazující diplomové práce. 

 

ETAPA 4 – EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ ZTEKUCENÝCH SUSPENZÍ SE 

ZAPOJENÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN 

Zkoušení v čerstvém stavu Zkoušení v zatvrdlém stavu 

Základní referenční směs (zemina + 1,5 % + 4 % cementu + 0,1 % Na2CO3 + přísada) 

Druhotná surovina 1  Druhotná surovina 2  Druhotná surovina 3  

Sednutí – rozlitím Pevnost v tlaku po 7 dnech 

Objemová hmotnost čerstvé směsi Objemová hmotnost v zatvrdlém stavu 

Smrštění po 7 dnech 

Stanovení vlhkosti po 7 dnech 

 

 

Závěr a vyhodnocení výsledků 
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6. ETAPA 1: VÝBĚR ZEMINY A NÁVRH 

EXPERIMETÁLNÍHO OVĚŘENÍ 
 

Prvním krokem pro provedení technologie samozhutnitelných zálivek je výběr 

základní zeminy, která musí splňovat určité parametry. Pro experimentální činnost bylo 

k dispozici 6 vzorků zemin. Ke každému vzorku byly k dispozici výsledky základních 

rozborů včetně zastoupení jednotlivých frakcí, které slouží k vytvoření křivky zrnitosti a 

klasifikaci zeminy. Popis a klasifikace zemin byla určena na základě normy ČSN EN ISO 

14689 [11]. Poté bylo provedeno zatřídění podle ČSN EN 14688-1 [9] a ČSN EN 14688-

2 [10]. 

Obr. 15: Křivky zrnitosti z dostupných zemin 
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Tab. 11: Vybrané vlastnosti z dostupných výkopových zemin 

  Jednotka 
Zemina 

1  

Zemina 

2  

Zemina 

3  

Zemina 

4  

Zemina 

5  

Zemina 

6  

Hloubka odběru m 2,4-2,8 6,3-6.8 0,5-0,7 2,3-2,7 1,3-1,8 5,2-5.4 

Třída zeminy   F4 CS S4 SM F6 CL F7 MH G3 G-F G5 GC 

Vlhkosti zemin w % 21,2 11,5 21,9 34,6 10,4 15,6 

Mez tekutosti  wL % 32 - 33 65 - 47 

Mez plasticity wP % 23 - 15 42 - 23 

Index plasticity IP % 9 - 14 25 - 24 

Stupeň konzistance IC l 1 - 0,7 0,82 - 1,35 

Objemová hmotnosti 

zemin ρ 
Mg·m-3 2,3 - 2 1,7 - 2,1 

63 mm [%] 100 100 100 100 100 100 

31,5 mm [%] 100 100 100 100 95 100 

16,0 mm [%] 100 100 100 100 80 100 

8 mm [%] 98,5 98 100 100 66,5 98,5 

4 mm [%] 76,5 78,5 100 100 54 91,5 

2 mm [%] 62 60 100 100 41 86,5 

1 mm [%] 51,5 50 100 98 31,5 80,5 

0,5 mm [%] 45 41,5 99 94 23,5 77 

0,25 mm [%] 40 33,5 97,5 88 17,5 72,5 

0,125 mm [%] 38 28,5 91,5 77,5 13,5 68 

0,063 mm [%] 31 21,5 87,5 68 10,5 66 

0,02 mm [%] 20 17 50 48,8 7,5 38,5 

0,01 mm [%] 16 13,5 31,5 43,5 6 26 

0,005 mm [%] 12 10 22,5 39,5 4,5 17,5 

0,002 mm [%] 11 7 16 34 4 12 

0,001 mm [%] 10 6 15,5 32,5 3,5 11,5 

0,0001 mm [%] 0 0 0 0 0 0 

Pozn. Pro zeminy 2, 5 nejsou parametry wL, wp, Ip, Ic a ρ relevantní. 

 Na základě porovnání jednotlivých parametrů získaných ze základních rozborů byly 

vybrány dvě zeminy. Rozhodujícím parametrem pro výběr zemin byla jejich zrnitost, tedy 

podíl jednotlivých frakcí obsažených ve vzorcích. Následně pak popis a klasifikace každé 

zeminy výkopové zeminy. První byla vybrána zemina 3 – F6 – Cl jako zástupce zeminy, 

která je méně vhodná pro konstrukce zemního tělesa. Je však poměrně rozšířeným typem 

zeminy a pro problematiku ztekuceních zemin by mohla být potencionálně vhodnou. 

Druhým zvoleným zástupcem byla zemina 3 – S4 – SM.  

S ohledem na omezený rozsah bakalářské práce byla k experimentálnímu ověřování 

vybrána zemina 3 F6-Cl. Na základě sítového rozboru se stanovilo zastoupení 

jednotlivých frakcí. Z křivky zrnitosti je možné vyčíst zastoupení podílu jemnozrnné 
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frakce (zrna menší než 0,063 mm), že výrazněji převyšuje zastoupení písčité frakce (zrna 

od 0,063 mm do 2 mm) a štěrkovité frakce (zrna od 2 mm do 63 mm). Následně díky 

zastoupení jednotlivých frakcí vyplynulo, že se jedná o písčitý jíl saCl. Dále bylo možné 

provést zpřesnění názvu zeminy na F6-Cl, tedy jíl se střední plasticitou. Pro zeminu jsou 

dále uvedeny další parametry jako vlhkost je zeminy w, mez tekutosti wL, mez plasticity 

wp, index plasticity IP, stupeň konzistence IC a objemová hmotnost zeminy ρ. Konkrétní 

hodnota vlhkosti zeminy byla stanovena při každém odběru zeminy pro experimentální 

činnost a je zahrnuta v parametru vlhkosti zeminy, který dále obsahuje množství 

záměsové vody pro ztekucení. 

 

6.1. NÁVRH OBECNÉHO KONCEPTU 

VÝZKUMNÉHO ÚKOLŮ 
 

6.1.1. NÁVRH SOUBORU RECEPTUR 
 

Před samotným experimentálním ověřováním je však nejprve nutné zbavit zeminu 

nežádoucích frakcí a organických látek, jejichž obsah nesmí být větší než 6 %. K tomuto 

účelu slouží drtiče půdy, které rozbijí větší celky na menší. Následně je zemina proseta 

přes vibrační třídič. Takto upravená zemina zbavená nežádoucích částic je připravena 

k samotné stabilizaci, která vychází z norem ČSN 73 6133 [12] a technických podmínek 

TP 94 [16]. 

V rámci experimentálního ověřování byla zemina proseta přes síto s velikostí oka 16 

mm, protože zrna o větších velikostí by mohla ve zkušebních krychlích o hraně 100 mm 

zkreslovat a způsobovat nepřesnosti konečných výsledků. Rovněž to stejné platilo pro 

stavební recykláty. Avšak při provádění samozhutnitelných zálivek in situ by tato činnost 

byla další prací navíc, která by zvyšovala celkové konečné náklady. A tak získávání 

takhle jemné zeminy bez nežádoucích podílu není vyžadováno, protože konečné objemy 

prací jsou mnohonásobně vyšší než při experimentálním ověřování. 
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Tab. 12: Souhrnný přehled ověření vlivu působení jednotlivých příměsí pro základní 

směs 

1.      Ověření vlivu příměsi vápna: 
  

a.  0 % b. 1,5 % c. 3,0 %   

2.      Ověření vlivu příměsi cementu: 
  

a. 0 % b. 2 % c. 4 %   

3.      Ověření kombinací vápna a cementu 
  

Výběr optimální varianty   

4.      Ověření vlivu ztekucující přísady: 
  

a. 0 % b. 0,1 % c. 0,5 %   

5.    Ověření vlivu urychlující přísady: 

a. 0 % b. 0,1 % c. 0,5 % d. 1,5 % e. 3,0 % 

6.      Ověření vlivu superabsorpčního polymeru: 

a. 0 % b. 0,05 % c. 0,10 % d. 1,00 % 

Výběr optimální varianty 

7.      Ověření vlivu druhotné suroviny 1,2,3: 

a. 0 % b. 10 % c. 20 % d. 30 % 

8.      Výběr optimální varianty 
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1.2.1. SOUBOR VSTUPNÍCH SUROVIN 
 

Základní směsi budou založeny na stávajících poznatcích a výsledcích výzkumu, kdy 

je cílem jejich rozšíření o zatím neprobádané oblasti využití superabsorpčních polymerů 

a urychlovačů tuhnutí. Výsledkem experimentálního ověřování bude vytvoření základní 

směsi včetně optimálního množství přísad, která bude jako základ vycházet pro další 

ověřování v kombinaci s druhotnými surovinami. 

1.2.1.1. VÁPNO 

 

Je základní složkou při samotné úpravě a stabilizace zemin. Ke stabilizaci je 

využíváno hašené a nehašené vápno. Lze také použít vápenný hydrát (Ca(OH)2). Vápenec 

však nikoliv, protože je vůči stabilizaci zemin inertní. Jedná se o nehašené vápno 

ViaCalco 90 získaný od společnosti Carmeuse, které bylo obsaženo v základní směsi.  

Umožnuje stabilizaci zejména jemnozrnných jílovitých zemin a jeho výhodou je zároveň 

snížení vlhkosti zeminy [1]. 

1.2.1.2. CEMENT 

 

Pro stabilizaci byly využívány portlandské cementy (CEM I), portlandské směsné 

cementy (CEM II) a také směsné cementy (CEM V). Pevnostní třídy 32,5 a 42,5 R. Výběr 

cementu závisí na druhu zeminy, na požadovaných konečných pevnostech a ceně. Za 

účelem zlepšení procesu stabilizace byl vybrán portlandský směsný cement CEM II/B-M 

(S-LL) 32,5 R dodán ze společnosti Českomoravský cement, a.s. Vlivem přidání cementu 

docházelo ke zvyšování pevností. Zároveň obsažené volné vápno mělo za následek 

stabilizaci jílových minerálů obsazených v zemině [1]. 

1.2.1.3. ZTEKUCUJÍCÍ PŘÍSADA  

 

Je do směsi přidávána za účelem snížení množství vody a zlepšení reologických 

vlastností. Uhličitan sodný (Na2CO3) je anorganická sloučenina, která se využívá jako 

ztekucující přísada v keramickém průmyslu. Tato urychlující přísada byla vybrána 

s ohledem na povahu a materiálu a na doporučení od výrobce [1]. 
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1.2.1.4. URYCHLUJÍCÍ PŘÍSADA 

 

Na základě doporučení výrobce (SIKA Group spol. s.r.o.) byla zvolena urychlující 

přísada SIKARAPID C-100, která se běžné používá jako tekutý urychlovač pro tvrdnutí 

betonu a malty. Je určen pro všechny aplikace, kde je vyžadováno rychlé dosažení 

počátečních pevností i během prvních pár hodin. Neobsahuje žádné chloridy ani jiné látky 

způsobující korozi oceli. Dávkuje se do záměsové vody nebo ji lze přidat do míchacích 

zařízeních přímo na stavbě. Doporučené dávkování je 1,0 až 4,0 % z hmotnosti cementu. 

V rámci experimentálního ověřování byly zvoleny dávky 0,1 %, 0,5 %, 1,5 % a 3,0 % 

z hmotnosti cementu. V dalším ověřování by bylo dobré se zaměřit i na práškové varianty 

urychlovačů, které jde snadno zakomponovat do výrobních směsí. [67]. 

1.2.1.5. SUPERABSORPČNÍ POLYMER 

 

Superabsorpční polymer byl dodán prodejcem Oslavan a.s. Jedná se dobře zrněný 

granulát bílé barvy frakce 0,2 až 0,8 mm. V rámci experimentálního ověřování bude 

dávkován v 0,1; 0,5; 1,0 % hmotnosti zeminy, která tvoří směs. Tento polymer je do sebe 

schopný absorbovat velké množství vody, kterou pak postupně uvolňuje do okolního 

prostředí [34]. 

 

1.2.2. VÝBĚR ZKOUŠEK PRO DVOUSTUPŇOVÉ OVĚŘOVÁNÍ 
 

Zkoušky jsou prováděny na zkušebních tělesech jak v čerstvém, tak i v zatvrdlém 

stavu. Hlavní snahou bude získání co nejpřesnějších hodnot a díky tomu bude do procesu 

experimentu zapojeno dvoustupňové ověřování. V prvním stupni je vhodné testovat 

široký soubor receptur omezeným způsobem, který je ale dostatečně vypovídající pro 

první zkoušení. Do druhého stupně postoupí ty směsi, co vychází dobře a jsou navrženy 

u jejich další varianty, jako vyšší či nižší dávky surovin, kombinace více surovin 

dohromady apod. Metodika provádění zkoušek je stanovena tak, aby u zkušebních vzorků 

byly zjištěny parametry pevnostní, objemové, rozměrové a trvanlivostí. 
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1. Stupeň: 

• Objemová hmotnost čerstvé směsi 

• Stanovení sednutí rozlitím (Abramsův kužel) 

• Stanovení vlhkosti (7 dní) 

• Pevnost v prostém tlaku (7 dní) 

• Objemová hmotnost v zatvrdlém stavu (7 dní) 

• Lineární smrštění (7 dní) 

2. Stupeň: 

• Objemová hmotnost čerstvé směsi 

• Stanovení sednutí rozlitím (Abramsův kužel) 

• Zkouška L – boxem 

• Zkouška J – ringem 

• Stanovení vlhkosti (7, 14, 28, 90 dní) 

• Pevnost v prostém tlaku (7, 14, 28, 90 dní) 

• Objemová hmotnost v zatvrdlém stavu (7, 14, 28, 90 dní) 

• Lineární smrštění (7, 14, 28, 90 dní) 

• Stanovení únosnosti dle CBR (7, 14, 28, 90 dní) 

 

1.2.3. VÝPOČET SPOTŘEBY VSTUPNÍCH SUROVIN 
 

Pro zpřehlednění a zjednodušení experimentálního ověřování byly vytvořeny 

následující tabulky v tabulkovém procesoru Excel pro automatické přepočty spotřeby 

suroviny, snadné úpravy rozsahu zkoušek, počtu receptur apod. Po zavedení zkušebního 

postupu do metodiky je uveden potřebný objem zkušebního vzorku, ať už objemem 

materiálu nebo rozměrem a počtem zkušebních vzorků pro sadu. 

Následně jsou nastaveny intervaly zkoušení, které dále násobí počet sad (objem 

materiálu) pro zkoušení. Nastavení množství potřebného materiálu konkrétní receptury je 

pak průnikem jednotlivých požadavků tak, že např. pro jednu recepturu, konkrétní 

zkoušku a dvě stáří vzorků potřebuji 1 x objem pro danou zkoušku (3 zkušební tělesa 

nebo objem zkušební formy) x 2 (stáří). Pokud zkouška materiál neznehodnotí a lze ho 

použít pro naplnění forem např. v případě sednutí-rozlitím, nevstupuje mi tento objem do 
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celkového výpočtu. Stejně tak objem vzorků pro stanovení smrštění či objemové 

hmotnosti. Při překročení např. hodnoty objemu Abramsova kuželu je tak pro výpočet 

rozhodující objem vzorků pro stanovení pevnosti v tlaku. To nastává již při 2 stářích 

vzorků (3x2x1dm-3). 

Slouží k nastavení počtů kusů zkušebních těles a množství materiálu k jejich 

zhotovení pro jednotlivé stupně. Dále z nich lze vyčíst množství každé složky potřebné 

k vytvoření přesné dané receptury včetně počtu staří pro jednotlivé zkoušky. Všechna 

množství jsou vztažena na jeden metr krychlový jak pro první, tak i pro druhý stupeň 

ověřování zvlášť. Materiál pro stanovení zkoušek v čerstvém stavu stačí pro výrobu 

vzorků pro následné zkoušení v zatvrdlém stavu. Zároveň je pro každou prováděnou 

zkoušku uvedena norma, podle které je zkouška prováděna. Z Obr. 16: Celkový počet 

zkušebních vzorků a množství materiálu potřebných k jejich zhotovení (printscreen 

z Microsoft Excel) jsou podstatné hodnoty pro celkové sloučené objemy vzorků daného 

stupně (0,012 m-3 a 0,064 m-3). Tyto hodnoty určují množství směsi potřebné k ověření 

jednotlivých stupňů. Při zkouškách v čerstvém stavu může docházet ke ztrátám materiálu 

ze záměsi vlivem nedokonalého očištění zkušebních pomůcek, proto je vhodné navýšit 

množství záměsi o 20 %.  

Vytvoření těchto tabulek vede ke značnému zvýšení automatizace návrhu množství 

jednotlivých vstupních složek, počtu zkušebních materiálů apod. V rámci 

experimentálního ověřování je to velice přínosné, protože celková příprava jednotlivých 

směsí je časové náročná. 
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Obr. 16: Celkový počet zkušebních vzorků a množství materiálu potřebných k jejich zhotovení (printscreen z Microsoft Excel) 
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Obr. 17: Spotřeby jednotlivých složek potřebné k vytvoření dané směsi v % hmotnosti zemin (printscreen z Microsoft Excel)
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1.3. ÚPRAVA KOCEPTU VÝZKUMNÉHO ÚKOLU 
 

 Výše navržený concept výzkumného úkolu bylo nezbytné optimalizovat pro 

podmínky předepsaného rozsahu bakalářské práce. Pozornost se zaměřila na rozsah 

zkoušek, určený pro 1. stupeň. Tedy pro směs v čerstvém stavu byla stanovena zkouška 

sednutí - rozlitím, objemová hmotnost. V zatvrdlém stavu byla stanovena vlhkost, 

pevnost v tlaku, smrštění a také objemová hmotnost.  

Základní zemina pro experimantální ověřování F6 – CL byla vybrána na základě 

zjištěných parametrů jako byla její vlhkost, křivka zrnitosti apod. V rámci zjednodušení 

rozsahu bakalářské práce bylo kvůli časové úspoře přeskočeno vlastní míchání směsi.  

Volba základní směsi, určené ke stabilizaci zeminy, vycházela z výsledků disertační 

práce M. Michalčíkové [1]. Stabilizační směs je tvořena vápnem, cementem a přídavkem 

ztekucující přísady bezvodé sody (Na2CO3). Poměr jednotlivých složek byl určen 

následovně 1,5 % vápna, 4,0 % cementu a 0,1 % bezvodé sody [1]. 

Prozkoumání nových oblastí řešení bylo ověření působení superabsorpčního 

polymeru (SAP) a urychlující přísady (SIKARAPID C-100). Experimentálním ověřením 

byla stanovena jejich optimální dávka pro následující ověřování se zapojením druhotných 

surovin, což bylo hlavním cílem práce. Vybrané druhotné suroviny optimalizačním 

výběrem boudou přidávány ve 20 % náhradě zeminy. Konkrétní typ vybrané druhotné 

suroviny bude výsledkem optimalizačního výběru následující etapy. 

 

Tab. 13: Navržené směsi ověřené experimenty 

Zemina 

F6-CL 

Vápno (1,5 %) + Cement (4 %) + Bezvodá soda (0,1 %) - Referenční směs 

Vápno (1,5 %) + Cement (4 %) + Bezvodá soda (0,1 %)  

   + SAP (0,05 %, 0,1 % a 1 % z hmotnosti zeminy) 

Vápno (1,5 %) + Cement (4 %) + Bezvodá soda (0,1 %)  

   + Urychlovač (0,1 %, 0,5 %, 1,5 %, 3,0 % z  mc) 

Vápno (1,5 %) + Cement (4 %) + Bezvodá soda (0,1 %)  

   + Druhotná surovina 1 (20 % náhrada zeminy) + optimální množství přísady 

Vápno (1,5 %) + Cement (4 %) + Bezvodá soda (0,1 %)  

   + Druhotná surovina 2 (20 % náhrada zeminy) + optimální množství přísady 

Vápno (1,5 %) + Cement (4 %) + Bezvodá soda (0,1 %)  

   + Druhotná surovina 3 (20 % náhrada zeminy) + optimální množství přísady 
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2. ETAPA 2: VÝBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN 

PRO ÚPRAVU ZEMIN 
 

Podstatou bakalářské práce je zapojení nových funkčních alternativních surovin do 

technologie samozhutnitelných zálivek, které slouží jako náhrada zeminy ve směsi. 

Zároveň zapojení druhotných surovin je přínosné jak z ekonomického, tak i ekologického 

hlediska, protože se pro ně nachází nové využití. Rovněž přidání druhotných surovin 

může ovlivnit reologické vlastnosti, tak i proces vytvrzování. Byly vybrány dvě skupiny 

potencionálně vhodných druhotných surovin. První skupinu tvoří vedlejší energetické 

produkty a druhou stavební recykláty.  

 Vedlejší energetické produkty, zejména pak elektrárenské popílky, se již osvědčily 

pro úpravu zemin, a tak byla tato skupina druhotných surovin vybrána pro optimalizační 

výběr [1]. Popílky jsou vhodné díky vysokému zastoupení silikátové báze. Zároveň se u 

nich očekávána stabilizace zeminy a zvýšení koncových pevností. Jsou levné a snadno 

dostupné.  Druhou skupinu druhotných surovin, která byla podrobena optimalizačnímu 

výběru jsou stavební recykláty. Jedná se o skupinu druhotných surovin, která nemá zatím 

s úpravou zemin předchozí zkušenosti. Stavební recykláty by mohly být potencionálně 

vhodné, zejména díky své nízké ceně a hojné dostupnosti. Lze je rovněž získat 

v požadované velikostní frakci. 

 

7.1. OPTIMALIZAČNÍ VÝBĚR VEP 
 

První optimalizační výběr byl vytvořený pro vedlejší energetické produkty. Výsledná 

preference pro každou surovinu je výsledkem porovnání vzájemných vstupních informací 

seřazených podle priorit od nejdůležitějších po ty méně důležité. Mezi hlavní parametry 

byly brány v potaz cena, obsah oxidů, dostupnost a objemová hmotnost surovin. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny vybrané vlastnosti pro vybrané zástupce včetně 

vyhodnocení podle konečné preference. 
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Tab. 14: Priority jednotlivých vlastností pro VEP 

Vlastnost Cena SiO2 Al2O3 CaO Dostupnost  OH Si Ri Fi 

Cena 1,00 1,00 3,00 2,00 2,00 3,00 36,00 1,82 0,27 

Obsah SiO2 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 24,00 1,70 0,25 

Obsah Al2O3 0,33 0,50 1,00 0,50 0,50 3,00 0,13 0,71 0,10 

Obsah CaO 0,50 0,50 2,00 1,00 1,00 3,00 1,50 1,07 0,16 

Dostupnost surovin 0,50 0,50 2,00 1,00 1,00 3,00 1,50 1,07 0,16 

Objemová hmotnost 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 1,00 0,00 0,40 0,06 

       Σ 63,13 Σ 6,76 Σ 1,00 

 

Tab. 15: Vybrané parametry pro jednotlivé zástupce VEP 

Vlastnost 
SDA 

Trmice 

Vysokoteplotní 

Počerady 

Vysokoteplotní 

Tušimice 

Vysokoteplotní 

Chvaletice 

Fluidní 

Poříčí 

Ložový 

Ledvice 
Max Min 

Cena (Kč/tuna) 90 80 80 80 60 60 90 60 

Obsah SiO2 5,93 54,60 50,00 50,16 39,10 42,30 54,6 5,93 

Obsah Al2O3 4,20 29,50 23,40 27,54 19,92 26,70 29,5 4,2 

Obsah CaO 41,45 1,81 3,42 2,51 19,40 10,30 41,45 1,81 

Dostupnost surovin 1 3 3 2 3 3 3 1 

Objemová hmotnost 2300 2190 2260 2200 750 850 2300 750 

 

Tab. 16: Vyhodnocení a výsledná preference pro každého zástupce VEP 

Vlastnost 
SDA 

produkt 

Trmice 

Vysokoteplotní 

popílek 

Počerady 

Vysokoteplotní 

popílek 

Tušimice 

Vysokoteplotní 

popílek 

Chvaletice 

Fluidní 

popílek 

Poříčí 

Ložový 

popel 

Ledvice 

Cena 0,00 8,96 8,96 8,96 26,87 26,87 

Obsah SiO2 0,00 25,11 22,74 22,82 17,12 18,77 

Obsah Al2O3 0,00 10,46 7,93 9,65 6,50 9,30 

Obsah CaO 15,82 0,00 0,64 0,28 7,02 3,39 

Dostupnost surovin 0,00 15,82 15,82 7,91 15,82 15,82 

Objemová hmotnost 0,00 0,36 0,13 0,33 5,92 5,92 

Preference [%] 15,82 60,71 56,23 49,94 79,24 80,06 

 

 Dle Tab. 16: Vyhodnocení a výsledná preference pro každého zástupce VEP je 

zřejmé, že nejvyšší výsledné preference dosáhl ložový popel Ledvice a fluidní popílek 

Poříčí. Pro daná kritéria optimalizace se svými parametry nejvíce přiblížily, a proto jsou 

nejvíce vhodné pro zapojení do experimentálního ověřování. Pro experimentální 

ověřování byl vybrán ložový popel Ledvice, protože je příznivá jeho nízká cena a nízký 

obsah CaO. Jako další pozitivum lze brát jeho pískovitý charakter, který pomůže doplnit 

hrubší částice v zemině F6 – Cl. 
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2.2. OPTIMALIZAČNÍ VÝBĚR STAVEBNÍCH RECYKLÁTŮ 
 

Pro stavební recykláty byl vytvořen obdobný optimalizační výběr stejně tak jako pro vedlejší energetické produkty. Rozdílné jsou 

hodnotící parametry, které ovlivňují výslednou preferenci každého zástupce. Kromě ceny, dostupnosti a objemové hmotnosti, které jsou 

shodné s posuzovanými parametry stejně tak jako u vedlejších energetických produktů, se dále posuzuje nasákavost, zrnitost a faktor 

tvaru zrn. 

Tab. 17: Priority jednotlivých vlastností pro stavební recykláty 

Tab. 18: Vybrané parametry pro jednotlivé zástupce stavebních recyklátů 

Vlastnost Cena Nasákavost Zrnitost Faktor tvaru zrn Dostupnost  OH Si Ri Fi 

Cena  1,00 1,00 3,00 2,00 2,00 3,00 36,00 1,82 0,27 

Nasákavost 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 24,00 1,70 0,25 

Zrnitost 0,33 0,50 1,00 0,50 0,50 3,00 0,13 0,71 0,10 

Faktor tvaru zrn 0,50 0,50 2,00 1,00 1,00 3,00 1,50 1,07 0,16 

Dostupnost surovin 0,50 0,50 2,00 1,00 1,00 3,00 1,50 1,07 0,16 

Objemová hmotnost 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 1,00 0,00 0,40 0,06 

       Σ 63,13 Σ 6,76 Σ 1,00 

Vlastnost 
Betonový 

recyklát 1 

Směsný 

recyklát 3 

Směsný 

recyklát 5 

Cihelný 

recyklát 1 

Cihelný 

recyklát 3 

Skelný 

recyklát 1 

Asfaltový 

recyklát 1 

Asfaltový 

recyklát 3 

Betonový 

recyklát 1 

Betonový 

recyklát 3 
Max Min 

Cena (Kč/tuna) 80 80 80 20 20 30 60 60 40 40 80 20 

Nasákavost 13,2 5,4 5,5 45 11,1 0,1 1,6 1,5 12,4 12,1 45 0,1 

Zrnitost 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 3 1 

Faktor tvaru zrn 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 

Dostupnost surovin 3 3 3 1 1 1 2 2 3 3 3 1 

Objemová hmotnost 2100 2100 2100 1600 1600 2560 1700 1700 1900 1900 2560 1600 
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Tab. 19: Vyhodnocení a výsledná preference pro každého zástupce stavebních recyklátů 

 

 Z Tab. 19: Vyhodnocení a výsledná preference pro každého zástupce stavebních recyklátů je jednoznačné, že nejvyšší výsledné 

preference dosáhly cihelné a betonové recykláty. Svými parametry se nejvíce podobají požadovaným optimálním vlastnostem, a tak budou 

potencionálně vhodnými alternativními surovinami do ztekuceních zemin na bázi zemin se zapojením druhotných surovin 

 

 

 

 

 

 

Vlastnost 
Betonový 

recyklát 1 

Směsný 

recyklát 3 

Směsný 

recyklát 5 

Cihelný 

recyklát 1 

Cihelný 

recyklát 3 

Skelný 

recyklát 1 

Asfaltový 

recyklát 1 

Asfaltový 

recyklát 3 

Betonový 

recyklát 1 

Betonový 

recyklát 3 

Cena 0,00 0,00 0,00 26,87 26,87 22,39 8,96 8,96 17,91 17,91 

Nasákavost 7,33 2,96 3,02 25,11 6,15 0,00 0,84 0,78 6,88 6,71 

Zrnitost 10,46 10,46 10,46 5,23 5,23 0,00 10,46 10,46 10,46 10,46 

Faktor tvaru zrn 15,82 15,82 15,82 15,82 15,82 0,00 15,82 15,82 15,82 15,82 

Dostupnost surovin 15,82 15,82 15,82 0,00 0,00 0,00 7,91 7,91 15,82 15,82 

Objemová hmotnost 2,84 2,84 2,84 5,92 5,92 0,00 5,30 5,30 4,07 4,07 

Preference [%] 52,26 47,90 47,95 78,95 59,99 22,39 49,29 49,23 70,96 70,79 
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2.3. CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH 

DRUHOTNÝCH SUROVIN 
 

Na základě zjištěných poznatků získaných z optimalizačních výběrů byly vybrány 

následující druhotné suroviny, které budou použity pro experimentální ověření. Jako 

zástupce vedlejších energetických produktů byl vybrán ložový popel z tepelné elektrárny 

Ledvice společnosti ČEZ a.s. Druhou skupinu z oblasti stavebních recyklátů tvoří cihelný 

recyklát a betonový recyklát dodaný od společnosti Dufonev R. C., a.s.  

 

2.3.1. LOŽOVÝ POPEL LEDVICE 
 

Z optimalizačního výběru pro vedlejší energetické produkty dosáhl nejvyšší výsledné 

preference právě ložový popel Ledvice, a tak byl vybrán pro experimentální ověřování. 

Jedná se o popel z tepelné elektrárny. Pro ložový popel je typické menší zastoupení 

jemnozrnné frakce a větší zastoupení písčitých nebo štěrkovitých frakcí. Jedná se o dobře 

zrněný materiál s pozvolnou křivkou zrnitosti. 

 

Obr. 18: Křivka zrnitosti pro ložový popel z elektrárny Ledvice 

Tab. 20: Ztráta žíháním a obsah jednotlivých oxidů 

Název 
ZŽ 

[%] 

SiO2 

[%] 

Al2O3 

[%] 

Fe2O

3 [%] 

SO3 

[%] 

CaO 

[%] 

MgO 

[%] 

K2O 

[%] 

Na2O 

[%] 

P2O5 

[%] 

Ložový 

popel 

Ledvice 

4,23 42,30 26,70 5,22 2,96 10,30 0,88 0,83 0,29 0,18 
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V Tab. 20: Ztráta žíháním a obsah jednotlivých oxidů jsou uvedeny procentuálního 

zastoupení jednotlivých oxidů a ztráty žíháním pro ložový popel Ledvice. Na základě 

informací uvedených v Tab. 10: Vliv oxidu na vlastnosti popílků [44] však víme, že oxid 

křemičitý (SiO2) dodává popílku pucolánové vlastnosti. Oxid hlinitý (Al2O3) vzbuzuje 

hydrauličnost. Alkálie Na2O a K2O jsou ve výsledném vedlejším energetickém produktu 

nežádoucí, protože způsobují objemovou nestálost. Oxid sírový (SO3) by měl být obsažen 

do 3 %. 

2.3.2. BETONOVÝ A CIHELNÝ RECYKLÁT 
 

Betonový a cihelný recyklát dosáhly nejvyšších výsledných preferencí u 

optimalizačního výběru pro stavební recykláty. Prosetím dvou kilogramů každého 

recyklátu přes normová síta zjistilo zastoupení jednotlivých frakcí a byly vytvořeny 

křivky zrnitosti. Recykláty použité do směsi byly zbaveny nežádoucích frakcí prosetím 

přes síto s velikostí oka 16 mm, ze stejného důvodu jako u zeminy. 

 

Obr. 19: Křivky zrnitosti betonového a cihelného recyklátu 

 

 Dalším vstupním parametrem zjišťovaným u recyklátů byla jejich vlhkost. Pro 

cihelný recyklát byla stanovena vlhkost 6,6 % a pro betonový recyklát 4,6 %. Daná 

vlhkost byla poměrově přičtena k celkové vlhkosti směsi. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5

P
ro

p
ad

 s
ít

em
 [

%
]

Velikost síta [mm]

Křivka zrnitosti stavebních recyklátů

cihelný recyklát betonový recyklát



Bakalářská práce                                                                                                                       Brno 2020  

Využitelnost druhotných surovin při návrhu ztekucených suspenzí na bázi zemin                    Jakub Hrubý 

 62 

2.4. STANOVENÍ NASÁKAVOSTI A SYPNÉ 

HMOTNOSTI VYBRANÝCH DRUHOTNÝCH 

SUROVIN 
 

Pro použité druhotné suroviny byly stanoveny další doplňující parametry, které nám 

pomohou napovědět a odůvodnit chování druhotné suroviny ve směsi. Jako první byla 

stanovena hodnota nasákavosti pro každou surovinu. Nasákavost byla provedena dle 

normy ČSN EN 1097–6 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva – Část 

6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti [68]. Sypná hmotnost ve volně 

sypaném stavu a setřeseném stavu byla stanovena dle normy ČSN EN 1097–3 Zkoušení 

mechanických a fyzikálních vlastností kameniva – Část 3: Stanovení sypné hmotnosti a 

mezerovitosti volně sypaného kameniva [69]. 

 
Obr. 20: Vyhodnocení sypných hmotností a nasákavosti jednotlivých druhotných 

surovin 

 Sypné hmotnosti v setřeseném stavu jsou vyšší než sypné hmotnosti volné 

sypaného materiálů.   Je to způsobeno tím, že při stanovení sypné hmotnosti v setřeseném 

stavu je vlivem hutnění hmotnost látky v nádobě o stejném objemu vyšší než hmotnost 

látky nezhutněné.  Nejvyšší nasákavosti dosáhl ložový popel Ledvice. Jedná se o materiál 

s nevyšším měrným povrchem a vysokou pórovitostí oproti stavebním recyklátům.
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3. ETAPA 3: EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ 

ZÁKLADNÍCH SMĚSÍ NA BÁZI 

ZTEKUCENÝCH SUSPENZÍ  
 

Cílem třetí etapy bylo najít za pomoci experimentálního ověřování optimální 

množství superabsopčního polymeru (SAP) a uchylující přísady SIKARAPID C-100. 

Účinnost jednotlivých přísad byla porovnávána s referenční směsí (zemina + 1,5 % vápna 

+ 4 % cementu + 0,1 % Na2CO3). Množství SAP bylo dávkováno na hmotnost zeminy a 

množství urychlovače na hmotnost cementu. Každá namíchaná směs byla v čerstvém 

stavu podrobena zkoušce sednutí – rozlitím a stanovení objemové hmotnosti. Po 7 dnech 

zrání byly u jednotlivých směsí stanoveny následující parametry jako je objemová 

hmotnost, pevnost v tlaku, lineární smrštění a stanovení vlhkosti. V následujících 

tabulkách a grafických vyhodnoceních budou uvedeny a zpracovány všechny zjištěné 

výsledky. 

 

3.2. REFERENČNÍ SMĚS + SAP 
 

Jak již bylo zmíněno, tak pro experimentální ověřování byla použita zemina F6 – Cl 

a stabilizační směs. To byl základ pro referenční směsi, která sloužila pro ověřování vlivu 

působeních dalších přidávaných složek. Jako první byl ověřen vliv přídavku 

superabsorpčního polymeru (SAP). Byl přidávám ve třech dávkách vztažených na 

hmotnost zeminy pro každou směs zvlášť. Hodnoty zjištěné v čerstvém stavu, tak i 

v zatvrdlém stavu jsou uvedeny v následujících tabulkách a grafech. 
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Na základě přiložených fotografií je možné vidět, že všechny vzorky obsahující SAP 

jsou celistvé a bez známek prasklin. U vzorků 7denního stáří je také zřejmá zvyšující se 

vlhkost se zvyšujícím se podílem SAP. Rovněž s rostoucím podílem SAP ve směsi rostl 

výskyt pórů zřejmě po vysušeném SAP, který zmenšil svůj objem. 

 Obr. 21: Referenční směs  Obr. 22: Referenční směs + 0,05 % SAP 

Obr. 23: Referenční směs + 0,1 % SAP Obr.24: Referenční směs + 1 % SAP 



Bakalářská práce                                                                                                                          Brno 2020  

Využitelnost druhotných surovin při návrhu ztekucených suspenzí na bázi zemin                 Jakub Hrubý 

 65 

 

Obr. 25: Závislost přidané záměsové vody a hodnoty rozlití na množství SAP 

 

 

 

Obr. 26: Závislost objemové hmotnosti a smrštění po 7 dnech na množství SAP 
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Obr. 27: Závislost pevnosti v tlaku a smrštění po 7 dnech na množství SAP 

 

 

Obr. 28: Závislost vlhkosti a vlhkosti po 7 dnech na množství SAP 
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 Se zvyšováním dávky SAP do směsi rostla i dávka celkového množství přidané 

vody. Vyšší dávka SAP do sebe absorbovala více vody k dosažení požadovaného rozlití. 

Zvyšující dávka SAP rovněž vede ke snižování objemové hmotnosti vlivem opět 

zvyšující se dávky vody. Pevnost v tlaku není výrazně ovlivněna přísadou SAP. Pokles 

pevnosti byl zaznamenám pouze u dávky 1 % SAP.  Rovněž vlivem vyššího podílu vody 

ve směsi docházelo k výraznějšímu smrštění.  

 

3.3. REFERENČÍ SMĚS + URYCHLUJÍCÍ PŘÍSADA  
 

Následujícím krokem experimentálního ověřování bylo ověření působení vlivu 

urychlující přísady SIKARAPID C-100. Výsledky byly opět porovnávány se stejnou 

referenční směsí stejně jako u ověřování SAP.  Dávky urychlovače byly, ale vztaženy na 

hmotnost cementu obsaženém v dávce stabilizační směsi. Dávka vody byla pro všechny 

směsi stejná jako v případě referenční směsi (2,80 l).  Pro ověření vlivu urychlovače na 

konzistenci směsi byla vzhledem k frakci zeminy zvolena zkouška sednutí – rozlitím, 

která byla stanovována růžných časových intervalech. V následujících tabulkách a 

grafech jsou zpracovány zjištěné parametry. Předpokládaná hodnota rozlití byla kolem 

730 mm. 
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Obr. 29: Sednutí rozlitím v různých časových intervalech a dávce urychlovače  

 

 

Obr. 30: Závislost objemových hmotností a smrštění po 7 dnech na dávce urychlovače  
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Obr. 31: Závislost pevnosti v tlaku a smrštění po 7 dnech na dávce urychlovače 

 

 

 
 

Obr. 32: Závislost smrštění na vlhkosti a vlhkosti po 7 dnech na dávce urychlovače 
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Obr. 35: Referenční směs + 1,5 % 

Urychlovače 
Obr. 36: Referenční směs + 3,0 % 

Urychlovače 

Obr. 33: Referenční směs + 0,1 % 

Urychlovače  

Obr. 34: Referenční směs + 0,5 % 

Urychlovače 
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Se zvyšujícím množstvím urychlovače byla směs více tužší a nevyplnila dokonale 

formu. Tento jev byl však výrazněji pozorovatelný pouze u jednoho ze tří zkušebních 

těles. U všech vzorků lze pozorovat homogenní strukturu bez větší pórovitosti. 

Objemová hmotnost směsí s dávkou urychlovače dosahovala obdobných hodnot jako 

objemová hmotnost referenční směsi. Přísada urychlovače se projevila na postupném 

tuhnutí, ale v tak snižující se míře, že se nejednalo o výraznou změnu proti referenční 

směsi. Bylo by vhodné zaměřit se na tento parametr při dalším ověřování. Již nejnižší 

dávka urychlovače (0,1 % z hm. cementu) se projevila poměrně významným nárůstem 

pevnosti v tlaku po 7 dnech. Další zvýšení dávky se již tak výrazně neprojevilo, spíše byl 

zaznamenám mírný pokles. Další významnou kladnou vlastností dávky 0,1 % hm. 

cementu je dosažení velmi nízkého smrštění proti referenční směsi a vysokým dávkám 

urychlovače.  
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4. ETAPA 4: EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ 

ZÁKLADNÍ SMĚSI NA BÁZI ZTEKUCENÝCH 

SUSPENZÍ SE ZAPOJENÍM DRUHOTNÝCH 

SUROVIN 
 

Z předchozí etapy byly zjištěny účinky působení vlivu superabsorpčního polymeru 

(SAP) a urychlovače SIKARAPID C-100. Na základě nových poznatků bylo určeno 

optimální množství těchto přísad pro ověření základních směsí na bázi ztekuceních 

suspenzí se zapojením druhotných surovin. Jako vhodné bylo zvoleno přidání 0,1 % 

urychlující přísady z hmotnosti cementu, protože přídavek tohoto množství se pozitivně 

projevil na zvýšení pevnosti a snížení smrštění. SAP nebyl vybrán pro další ověřování, 

protože by bylo vhodné více ověřit jeho působení a najít tak jeho optimální dávku. 

Zjištěné informace z jeho ověřování byly spíše negativní.  

Vybrané druhotné suroviny, které jsou již blíže popsány, tak byly přidávány do směsí 

ve 20 % náhradě zeminy. Zástupcem vedlejších energetických produktů byl zvolen 

ložový popel Ledvice. Skupinu stavebních recyklátů tvoří betonový a cihelný recyklát. 

 

Obr. 37: Závislost množství záměsové vody a hodnoty rozlití na druhu druhotné suroviny 
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Obr. 38: Závislost objemových hmotností a smrštění po 7 dnech na durhu druhotné 

suroviny 

  

 

Obr. 39: Závislost pevnosti v tlaku a smrštění po 7 dnech na druhu druhotné suroviny 
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Obr. 40: Závislost smrštění a vlhkosti po 7 dnech na druhu druhotné suroviny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 41: Základní směs + 20 % 

Betonového recyklátu 
Obr. 42: Základní směs + 20 % 

Cihelného recyklátu 
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U všech vzorků s druhotnými surovinami je patrná celistvá struktura bez trhlinek a 

prasklinek. U vzorků je rovněž zřejmá nižší míra smrštění. 

Ložový popel svou vysokou nasákavostí a vyšším podílem CaO vykazuje pro 

dosažení stejného rozlití vyšší spotřebu vody. Vzorky s podílem stavebních recyklátů 

dosahovaliy obdobné spotřeby záměsové vody jako referenční směs. Rozdíly 

objemových hmotností jsou minimální a odpovídají přibližně hmotnosti vstupních 

surovin. Vysoká pevnost v tlaku vzorků s ložovým popelem je způsobena vyšším 

podílem CaO v samotném popelu. Stavební recykláty však dosahovaly obdobných 

hodnot jako referenční směs. Mírné zvýšení množství záměsové vody u cihelného 

recyklátu se proti nepatrně nižší množství záměsové vody u referenční vody projevilo na 

vyšší míře rozlití. Nejnižší objemové hmotnosti dosáhl vzorek s přídavkem ložového 

popelu, protože materiál vykazoval nejnižší sypnou hmotnost a zároveň nejvyšší 

nasákavost. Ložový popel jednoznačně stabilizoval zeminu a směs tak dosahovala 

nejnižšího smrštění. Cihelný recyklát také významně snížil míru smrštění. Betonový 

recyklát smrštění výrazně neovlivnil. 

 

 

 

Obr. 43: Základní směs + 20 % 

Ložového popelu 
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4.2.  ZÁVĚR 
 

Cílem práce bylo navrhnout a ověřit základní směs na bázi ztekuceních suspenzí se 

zapojením druhotných surovin. 

V teoretické části bakalářské práce byly shrnuty základní teoretické poznatky o 

zeminách a jejich základní rozdělení dle typu jejich vzniku. Zároveň byla uvedena 

klasifikace a zatřídění zemin dle platných norem. Následně byla popsána stabilizace 

zemin za pomoci hydraulických pojiv. Zmíněna byla rovněž technologie ztekucování 

zemin za pomoci vhodných přísad. Dále byly popsány superabsorpční polymery a 

urychlující přísady, které by mohly být přínosné pro tuto technologii. V závěru teoretické 

části byl vytvořen široký okruh druhotných surovin, kde každá surovina byla blíže 

specifikována 

Hlavním cílem praktické části práce bylo nalezení a ověření druhotných surovin 

v technologii ztekuceních suspenzí na bázi zemin. Byly vybrány dvě základní zeminy ze 

souboru 6 dostupných zemin. Pro experimentální ověřování byla vybrána zemina F6 – 

Cl. Součástí praktické části byl návrh obecného konceptu výzkumného úkolu, který je 

složen z dvoustupňového experimentálního ověřování. V rámci konceptu byl navržen 

mimo jiné také zautomatizovaný výpočet spotřeby materiálu se všemi podstatnými 

náležitostmi. Metodika a na ní navazující výpočet jsou velmi užitečným nástrojem pro 

budoucí experimentální činnost z pohledu plánování výzkumných úkolů. Tento koncept 

byl pro splnění předepsaného rozsahu bakalářské práce optimalizován a byl navržen 

základní soubor surovinových směsí pro experimentální ověření.   

Pro experimentální zkoušení byla na základě teoretických podkladů jako základ 

zvolena surovinová směs na bázi 1,5 % vápna, cementu 4,0 % a 0,1 % Na2CO3. V rámci 

experimentálního ověřování byla tato směs dále modifikována polymerem (SAP) v 

dávkách 0,05 %, 0,1 %, 1 % z hmotnosti zeminy a urychlující přísady v dávkách 0,5 %, 

1,0 %, 1,5 %, 3,0 % z hmotnosti cementu. Z těchto základních směsí byla následně 

vybírána optimální. Přidáním SAP nedošlo ani při rozdílném množství ke zlepšení 

jakékoliv zjišťovaných vlastností výsledného materiálu oproti referenční směsi, a tak tato 

příměs nebyla dále zapojena do dalšího ověřování. U urychlující přísady se optimálně 

projevila dávka 0,1 % z hmotnosti cementu, která výrazně zvýšila pevnost v tlaku a 
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snížila hodnotu smrštění. Jako optimální varianta tak byla vybrána směs, zemina, 1,5 % 

vápna, 4 % cementu, 0,1 % bezvodé sody a 0,1 % (z hm. cementu) urychlovače. 

 Použité druhotné suroviny ložový popel Ledvice, betonový recyklát a cihelný 

recyklát byly vybrány na základě optimalizačního výběru. Dle navržené metodiky byla 

každá z druhotných surovin přidávána v 20 % množství jako náhrada zeminy. Směs 

obsahující ložový popel Ledvice, ale vykázala nejvyšší hodnotu pevnosti v tlaku při 

nejnižší objemové hmotnosti, což je považováno za pozitivní účinek. Tato směs rovněž 

dosáhla nejnižšího smrštění oproti ostatním. Proto byla vybrána jako optimální varianta. 

Konkrétně se jednalo o směs modifikována zemina (80 % zemina, 20 % ložový popel), 

1,5 % vápna, 4 % cementu, 0,1 % bezvodé sody a 0,1 % (z hm. cementu) urychlovače.  

Cíl bakalářské práce tak byl splněn. Druhotné suroviny v technologii ztekucených 

suspenzí na bázi zemin obecně zvyšovaly pevnosti v tlaku a snižovaly objemové 

hmotnosti. Využití ložového popelu je přínosné zejména z pohledu jeho minimální 

využitelnosti ve stavebních materiálech z důvodu jeho objemových změn. Tento jindy 

negativní vliv je v případě jemnozrnné zeminy naopak pozitivem. Zapojením stavebních 

recyklátů do technologie ztekucených suspenzí na bázi zemin vzniká nová možnost jejich 

dalšího využití v novém oboru. 

V rámci navazující diplomové práce by bylo vhodné dále prozkoumat působení 

různých typů urychlujících přísad v kooperaci s dalšími typy cementů pro dosažení 

optimálního ztuhnutí po jejím bezproblémovém uložení tak, aby byla zálivka druhý den 

pochozí. U druhotných surovin by bylo přínosné optimalizovat dávku a ověřit i jiné 

druhy. U vybraných směsí bude pozornost zaměřena zejména na zkoušky 2. stupně 

ověřování.  
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6. SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

b… Balvanitá složka 

cb… Kamenitá složka 

g… Štěrkovitá složka 

s… Písčitá složka 

m… Hlinitá složka 

c… Jílovitá složka 

f… Jemnozrnná frakce (do 0,063 mm) 

iBo… Velký balvan 

Bo… Balvan 

Co… Valoun 

Cr… Štěrk 

Sa… Písek 

Si… Prach 

Cl… Jíl 

siSa… Prachovitý písek 

saClsi… Pískovitý jíl s vložkami prachu 

Cc… Číslo křivosti 

Cu... Číslo stejnozrnnosti 

D50...  Hodnota středního zrna 

CaCO3… Uhličitan vápenatý 

IC… Konzistenční index 

wL… Mez tekutosti 

IP… Index plasticity 

C… Jíl 

M… Hlína 

IS… Inženýrské sítě 

ρdmax.PS...  Maximální objemová hmotnost zeminy Proctor standard 

wn...  Přirozená vlhkost 

IBI...  Index únosnosti 

CBRSAT...  Poměr únosnosti půdy 
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β...  Namrzavost 

Ca2+...  Kationt vápenatý 

Na+...  Kationt sodný 

K+… Kationt draselný 

CaO… Oxid vápenatý 

Ca(OH)2...  Hydroxid vápenatý 

CaSiO3… Křemičitan vápenatý 

Ca(Al)2...  Hlinitan vápenatý 

SiO2...  Oxid křemičitý 

Al2O3...  Oxid hlinitý 

SAP...  Superabsorpční polymer 

Na2CO3… Uhličitan sodný 

Na2SiO3...  Vodní sklo 

Na4P2O7...  Pyrofosforečnan sodný 

Na2(COO)2… Šťavelan amonný 

Na6(PO3)6… Hexametafosforečnan sodný 

LS… Soli nebo deriváty 

LC… Polykarboxyláty 

SNF… Sulfonované naftalenformaldehydové kondenzáty 

SMF… Sulfonované melaminformaldehydové kondenzáty 

CAE… Kopolymery karboxylové kyseliny a akrylesterem 

CaCl2… Chlorid vápenatý 

NaSCN… Thiokyanatan sodný 

Ca(SCN)2… Thiokyanatan vápenatý 

Ca(NO3)2… Dusičnan vápenatý 

K2SO4… Síran draselný 

SO3… Oxid sírový 

Fe2O3… Oxid železitý 

Na2O… Oxid sodný 

K2O… Oxid draselný 

saCl… Písčitý jíl 

ZŽ… Ztráta žíháním 
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MgO… Oxid hořečnatý 

P2O5… Oxid fosforečný 

VEP… Vedlejší energetické produkty 
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