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Abstrakt 

Tato práce je zaměřena na rozdíly mezi hutněním jemnozrnné a hrubozrnné 

zeminy. Také představuje vybrané hutnící metody a popisuje jejich principy a postupy 

provádění. V praktické části je provedeno zatřídění a klasifikace obou druhů zemin, 

následně jsou vzorky hutněny třemi metodami. Výsledkem práce je porovnání účinků 

hutnění na jemnozrnné a hrubozrnné zemině a shrnutí praktických poznatků.  
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Abstract 

This thesis is focused on differences between compaction of fine-grained and 

coarse-grained soils. It presents selected compaction methods and it describes their 

principles and implementation procedures. In the practical part is performed classification 

of both types of soils and then samples are compacted by three methods. The result of this 

work is to compare the effects of compaction on fine-grained and coarse-grained soil.  
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1. ÚVOD 

Konstrukční vrstvy vozovky se obvykle ukládají na podloží, které má vykazovat 

nejvyšší možnou pevnost a únosnost. Těchto vlastností podloží lze dosáhnout hutněním 

zemin v podloží vozovky, čímž eliminujeme vzduchové póry ze zeminy mechanickým 

způsobem pomocí zhutňovacích prostředků. Abychom věděli jak zeminu hutnit, je potřeba 

stanovit maximální objemovou hmotnost zeminy. [4] 

Při zkoušení zhutnitelnosti sledujeme závislost mezi vlhkostí a objemovou 

hmotností suché zeminy. Hodnotu, kterou dosahuje zemina při maximální objemové 

hmotnosti, nazýváme optimální vlhkostí. Nejčastější metodou v českých laboratořích 

zůstává Proctorova zkouška hutnění zeminy (standardní a modifikovaný), ale je možné 

použít i nové evropské metody hutnění, které využívají vibrační zhutňování zemin válci. 

[5] 

2. CÍLE PRÁCE 

Cílem této práce je popsat problematiku zhutnění zemin, zaměřit se na určité 

laboratorní metody hutnění, popis jejich principů a postupů a rozdíly mezi nimi. Zkoušky 

byly prováděny pro dva vzorky zemin (jeden pro jemnozrnnou, druhý pro hrubozrnnou 

zeminu).  

Nejdříve jsem se zaměřil na popis vlastností zemin (zrnitostní rozbor), následně pro 

obě zeminy provedl zkoušku Proctor standard, Proctor modifikovaný a nakonec „novou“ 

zkoušku vibračním pěchem. Výsledky všech měření byly mezi sebou porovnány. 

Na základě zjištěných informací a vlastních zkušeností bylo provedeno srovnání 

všech metod z hlediska přesnosti, pohodlnosti, jednoduchosti a pracnosti provádění. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Zeminy 

Pod pojmem „zemina“ rozumíme sypkou nebo slabě zpevněnou horninu, která 

vznikla z pevných hornin vlivem zvětrávání, rozpadnutí (zapříčiněné větrem, vodou a 

změnami teploty). K těmto jevům dochází na místě, nebo je rozvolněný materiál 

přemísťován (např. vodou, větrem, nebo ledovcem) a vznikají nánosy (spraš, sprašová 

hlína). Důsledkem různých cest ke vzniku nánosů jsou rozdíly mezi mechanickými 

vlastnostmi i chemickým složením. [5] 

3.1.1 Rozdělení 

Zeminy rozdělujeme podle počtu a velikosti sil, kterými jsou vázána zrna na 

zeminy nesoudržné (zrna nemají mezi sebou žádné, nebo slabé síly a pevnost ve smyku 

zajišťuje pouze tření mezi zrny) a zeminy soudržné (pevnost ve smyku zajišťují 

molekulární a chemické vazby mezi částicemi, tyto zeminy se mohou plasticky 

deformovat, hrozí u nich nebezpečí bobtnání kvůli nasávání vody a smršťování vlivem 

vysoušení). [5] 

3.1.2 Granulometrické složení 

Granulometrické složení udává podíl hmotnosti zrn určitých velikostních skupin na 

celkové hmotnosti zkoušeného vzorku. Ekvivalent ke granulometrickému složení je 

zrnitost zeminy. [6] 

Grafické vyjádření granulometrického složení zemin nazýváme křivkou zrnitosti, 

která se vynáší do souřadného systému, kde se na vodorovnou osu vynesou velikosti 

průměrů zrn v logaritmickém měřítku a na svislou osu v lineární stupnici procentuální 

podíly hmotností vysušené zeminy. Každý bod křivky zrnitosti značí, kolik procent 

celkové hmotnosti vzorku zaujímá hmotnost všech zrn, která mají menší velikost než 

daný průměr zrna. Pro velikost zrn se používá logaritmické měřítko kvůli nepoměrně 

většímu vlivu malých průměrů na vlastnosti zeminy, než tomu je u velkých průměrů. 

Granulometrické složení zeminy určujeme nejběžněji buď pomocí prosévací zkoušky 

(pro nesoudržné zeminy) nebo pomocí hustoměrné zkoušky (pro soudržné zeminy). 

[3] [5] [6] 
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3.1.2.1 Prosévací zkouška 

Princip prosévací zkoušky spočívá v propadu zeminy skrz soubor sít o vhodně 

zvolené různé velikosti otvorů. Velikost nejmenšího otvoru je 0,063mm. Pokud 

nejjemnějším sítem propadlo více než 10% celkové hmotnosti zeminy, je potřeba provést 

hustoměrnou zkoušku. [5] [6] 

3.1.2.2 Hustoměrná zkouška 

Hustoměrná neboli areometrická zkouška využívá předpoklad Stokesova 

usazovacího zákona, který definuje usazovací rychlost kuliček daného průměru. Při 

provádění zkoušky předpokládáme, že v suspenzi vody a zeminy, která postupně 

sedimentuje, dochází ke snižování její hustoty. [5] 

3.1.3 Konzistence zemin 

Kvůli nestejnému procentuálnímu zastoupení jílovitých minerálů v zemině bývá 

voda vázána odlišnou silou. Z toho vyplývá, že různé zeminy, které mají stejnou vlhkost, 

mohou mít různou konzistenci. Takže vlhkost zeminy při určité konzistenci je pro ni 

charakteristická a její znalost nám pomůže provést přesnější specifikaci zemin. [2] [6] 

3.1.3.1 Konzistenční stavy 

Dělí se podle vlhkosti zeminy na: 

o Tekutý (kašovitý) stav – zemina proniká zevnitř zatnuté pěsti mezi prsty ven. 

o Plastický stav – dále se dělí: 

 měkký stav 

 tuhý stav – je možné vytvarovat válce o průměru 3 mm. Zemina má nevelkou 

pevnost. Při překročení meze pevnosti dochází k plastickému přetvoření a 

zvětšování deformace za konstantního napětí. 

o Pevný stav – při tvarování válečku o průměru 3 mm se drobí. Při namáhání smykem 

dochází k velkému přetvoření zeminy až do porušení. 

o Tvrdý stav – nastává při natolik nízké vlhkosti, že se voda stáhne sorpčními i 

kapilárními silami dovnitř, zemina zkřehne a snadno se láme. [7] 
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3.1.3.2 Konzistenční meze 

Konzistenční meze jsou smluvní meze, které se nacházejí mezi jednotlivými 

konzistenčními stavy. 

o ws – mez smrštitelnosti (nachází se mezi tvrdým a pevným stavem) 

o wp – mez plasticity (nachází se mezi pevným a plastickým stavem) 

wL – mez tekutosti (nachází se mezi plastickým a tekutým stavem) [5] [7] 

3.1.3.3 Index plasticity Ip 

Hodnotu indexu plasticity získáme odečtením meze plasticity od meze tekutosti. 

 

 

Obr. 1: Atterbergovy meze [5] 

 

Vztah 1: index plasticity [5] 

Ip=wL-wp 

 

Index plasticity slouží k určení rozmezí vlhkosti, ve kterém se zemina chová 

plasticky a je využíván v Atterbergovém rozdělení zemin do čtyř skupin – viz tabulka 1. 

[5] [7] 

 

Tab. 1: Rozdělení zemin dle Ip [7] 

  

 
Kategorie zemin Index plasticity Ip Plasticita 

1 zeminy písčité <1  

2 písčité hlíny 1 - 10 nízká 

3 písčité a prachové jíly 10 - 20 střední 

4 jíly >20 vysoká 
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3.1.4 Klasifikace zemin pomocí trojúhelníkového diagramu 

Trojúhelníkový diagram používáme k jednoduchému pojmenování zemin. K jeho 

použití potřebujeme znát hodnoty ze sítového rozboru. Diagram dělí zeminy do tří skupin: 

o jemnozrnné zeminy základ názvu tvoří jemnozrnná složka – F (jíl – C; hlína – M) 

o písčité zeminy  základ názvu tvoří písek – S 

o štěrkovité zeminy  základ názvu tvoří štěrk – G 

 

   

Obr. 2: Trojúhelníkový diagram [6] 

 

Diagram nabízí i podrobnější specifikaci názvu zeminy, je z něj poznat způsob, 

jakým se celý název sestavuje.  

o podíl jemnozrnné části zeminy: 5 – 15% – má přídavnou charakteristiku (s příměsí 

jemnozrnné zeminy) 

o podíl jemnozrnné části zeminy: 15 – 35% – označuje se přídavným jménem (hlinitý 

nebo jílovitý) 

o podíl jemnozrnné části zeminy: 35 – 65% – tvoří hlavní složku názvu  

o podíl jemnozrnné části zeminy: 65 – 100% – neuvádí se podíl hrubozrnných částic 
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Obr. 3: Podrobný trojúhelníkový diagram [6] 

 

Tento uvedený postup zjištění názvu zeminy se používá po odebrání zrn 

s větším průměrem než 60 mm. Pokud je procentuální podíl hmotnosti takových částic 

větší než 20% z celkové hmotnosti, přidává se k názvu označení „příměs velmi hrubých 

částic“. 

[1] [5] [6] 

 

Pokud získáme podle trojúhelníkového diagramu „čistý“ písek nebo štěrk, je 

potřeba mu doplnit další charakteristiky. Jedná se o číslo nestejnozrnnosti Cu (vztah 2) a 

číslo křivosti Cc (vztah 3). 

 

Vztah 2: číslo nestejnozrnnosti [9] 

𝐶𝐮 =
d𝟔𝟎

d𝟏𝟎
 

 

 

Vztah 3: číslo křivosti [9] 

𝐶𝐮 =
d𝟑𝟎

𝟐

𝐝60d10
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Na základě těchto charakteristik upřesňujeme hrubé zeminy na: 

o dobře zrněné – W  Cu ≥ 6 (pro písek) 

Cu ≥ 4 (pro štěrk) 

Cc musí být v rozsahu 1 – 3 

o špatně zrněné – P  nesplňují podmínky pro W 

[1] [5] [6] 

Podle výsledku zjištění těchto charakteristik doplníme název klasifikované zeminy 

(tabulka 2 a tabulka 3) 

 

Tab. 2: Zeminy písčité [6] 

Třída Název Symbol 

Kvalitativní znaky Poloha v 
diagramu 
plasticity 

Obsah f 
[%] 

CU CC 

S1 
písek dobře 
zrněný 

SW < 5 > 6 1-3 - 

S2 
písek špatně 
zrněný 

SP < 5 < 6 
< 1 nebo > 

3 
- 

S3 
písek s příměsí 
jemnozrnné 
zeminy 

S-F 5-15 - - - 

S4 písek hlinitý SM 15-35 - - Pod čarou 

S5 písek jílovitý SC 15-35 - - Nad čarou 

 

 

Tab. 3: Zeminy štěrkovité [6] 

Třída Název Symbol 

Kvalitativní znaky Poloha v 
diagramu 
plasticity 

Obsah f 
[%] 

CU CC 

G1 
štěrk dobře 
zrněný 

GW < 5 > 6 1-3 - 

G2 
štěrk špatně 
zrněný 

GP < 5 < 6 
< 1 nebo 

> 3 
- 

G3 
štěrk s příměsí 
jemnozrnné 
zeminy 

G-F 5-15 - - - 

G4 štěrk hlinitý GM 15-35 - - Pod čarou 

G5 štěrk jílovitý GC 15-35 - - Nad čarou 
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3.1.5 Zkoušení zemin 

Laboratorní zkoušky, kterými zjišťujeme vlastnosti zemin, jsou četné, ale tato práce 

se zaměřuje jen na některé z nich. Budou zde uvedeny jen zkoušky, které mají pro tuto 

práci zásadní význam. 

 

Základní zkoušky zemin 

o Klasifikační zkoušky k pojmenování a popisu zemin 

 zkouška zrnitosti (prosévací a hustoměrná) 

 vlhkost 

 objemová hmotnost 

 mez smršťování – ws 

 mez plasticity – wp 

 mez tekutosti – wL 

 index plasticity – Ip 

o Zkoušky zhutnitelnosti a ulehlosti zemin 

 zkouška Proctor standard 

 zkouška Proctor modifikovaný 

 zkouška vibračním pěchem 

[9] 
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3.2 Zkoušky zhutnitelnosti a ulehlosti zemin 

Zhutňování je jednoduchý způsob, kterým lze změnit vlastnosti zeminy. Docílí se 

především vyšší únosnosti a objemové hmotnosti zeminy. Proces vede ke snížení možnosti 

sedání a příznivě ovlivní hydraulickou vodivost. Hutněním dochází k zániku vzduchových 

mezer uvnitř zeminy za použití mechanických prostředků [9] 

 

Zhutněná zemina bez vzduchových mezer           Nezhutněná zemina 

 

Obr. 4: Zhutňování 

3.2.1 Maximální objemová hmotnost a optimální vlhkost 

Nejčastěji se setkáváme se stanovením zhutnitelnosti zemin znázorněním závislosti 

objemové hmotnosti suché zeminy na její vlhkosti. Cílem je dosažení maximální objemové 

hmotnosti kvůli nejlepším vlastnostem zeminy. Pokud je v zemině malý obsah vody, 

zhutnitelnost se zvyšováním podílu vody roste až do dosažení optimální vlhkosti. V tomto 

stavu hovoříme o maximální objemové hmotnosti a optimální vlhkosti. [4] 

 

Obr. 5: Stanovení optimální vlhkosti zeminy [5] 
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Podle schopnosti se zhutnit zatřiďujeme zeminy do čtyř skupin: 

o 1. skupina – výborná zhutnitelnost, rychlý přírůstek hmotnosti 

o 2. skupina – dobrá zhutnitelnost, pro zhutnění je potřebná vyšší energie 

o 3. skupina – vyhovující zhutnitelnost, pro zhutnění je potřebná vyšší energie 

o 4. skupina – nevyhovující [5] 

 

3.2.2 Normy zhutňovacích zkoušek 

o ČSN EN 13286-2 

 Proctor standard 

 Proctor modifikovaný 

o ČSN EN 13286-4 

 Vibrační pěch 

 

3.2.3 Charakteristika zhutňovacích zkoušek 

U nás se stále nejvíce používá Proctorova metoda zhutnění zeminy, která je 

založena na rázovém hutnění zeminy. Údery jsou prováděny pěchem o známé hmotnosti, 

které dopadá ze stálé výšky do Proctorovy formy. V Evropě lze používat i nové metody, 

které využívají vibrační energie a pravděpodobně přesněji rekonstruují hutnění zemin na 

stavbě pomocí válců. Jedna ze zkoušek, která používá vibrační zhutňování zemin je 

zkouška vibračním pěchem. Její princip je podobný jako u Proctorovy metody, ale místo 

rázů je zemina ve formě vystavena účinkům vibrací. [4] 

 

3.2.4 Účinky hutnící energie 

S hutnící energií je třeba počítat, abychom věděli, jakou laboratorní metodu zvolit. 

Například energie uvolněná při zkoušce Proctor standard odpovídá méně účinným 

hutnícím strojům, takže pro účinky středních a těžších vibračních válců, se zavádí zkouška 

Proctor modifikovaný. Další rozhodující kritérium pro volbu typu zkoušky je zrnitost. 

Pokud je zemina jemnozrnná, ukazuje lépe její vlastnosti Proctor standard, pro 

hrubozrnnou zeminu se spíše používá Proctor odifikovaný nebo vibrační metoda. [4] [5] 

Se zvýšenou energií použitou na zeminu při hutnění se snižuje optimální vlhkost 

zeminy wopt a zvyšuje maximální objemová hmotnost ρd(max). 
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Vztah 4: Hutnící energie [8] 

E =
m. g. h. n. i

V
 

 

o m  hmotnost pěchu [kg] 

o g  gravitační zrychlení [m/s
2
] 

o h  výška dopadu pěchu [m] 

o V  objem formy  [m
3
] 

o E  hutnící energie [MJ/m
3
] 

o n  počet vrstev 

o i  počet úderů na vrstvu 

 

 

Rozmezí hutnící energie: 

o Proctor standard  0,56 – 0,63 MJ/m
3
 

o Proctor modifikovaný 2,56 – 2,80 MJ/m
3
 

[8] 
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Obr. 6: Účinky hutnící energie [4] 
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3.2.5 Proctorova zkouška 

V této části budou popsány zkušební pomůcky, které se při provádění Proctorovy 

zkoušky využívají.  

 

o Forma – ukládá se do ní zemina, na kterou dopadá vibrační pěch. Je vybavena 

snímatelným nástavcem o minimální výšce 50 mm (obr. 7) a snímatelnou základní 

deskou (obr. 8). Rozměry Proctorovy formy musí odpovídat smluveným hodnotám 

(tab. 4). Průměr formy musí být nejméně čtyřnásobný oproti hodnotě D směsi. 

[8] 

 

Tab. 4: Rozměry nových forem [8] 

Proctorova 

forma 
  

Tloušťka 

Průměr d1  Výška h1 Stěna w Základní deska t 

[mm] [mm] [mm] [mm] 

A 100,0 ±1,0 120,0 ±1,0 7,5 ±0,5 11,0 ±0,5 

B 150,0 ±1,0 120,0 ±1,0 9,0 ±0,5 14,0 ±0,5 

C 250,0 ±1,0 200,0 ±1,0 14,0 ±0,5 20,0 ±0,5 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Rozměry nástavce [8] 
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Obr. 8: Rozměry úložné desky [8] 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Horní pohled na sestavu [8] 
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o Pěchy – zprostředkovávají kontakt se zeminou dopadem z dané výšky, způsobují rázy. 

Nové pěchy musí splňovat hlavní požadavky na rozměry, se kterými souvisí výška 

dopadu (tab. 5). 

 

Tab. 5: Rozměry nových pěchů [8] 

Pěch 

Hlavní požadavky 

Hmotnost pěchu mR Průměr základu d2 Výška dopadu h2 

[kg] [mm] [mm] 

A 2,50 ±0,02 50,0 ±0,5 305 ±3 

B 4,50 ±0,04 50,0 ±0,5 457 ±3 
 

o Vodící tyče – zařízení, které zajišťuje předepsanou výšku dopadu pěchu a 

rovnoměrnost úderů pěchu po povrchu zeminy ve formě (obr. 10). 

 

 

Obr. 10: Princip pěchu a vodící tyče [8] 
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o Ocelová deska 

o Zkušební síta  

o Váhy (přesnost na 0,1% hmotnosti váženého vzorku). 

o Ocelové urovnávací pravítko (o délce 200 mm nebo větší). 

o Zařízení na stanovení vlhkosti 

o Vernierův hloubkoměr (přesnost na 0,02 mm). 

o Laboratorní míchačka (objem nejméně 0,01 m
3
). 

o Odměrné válce (stupnice 100 ml, 500 ml a 1 000 ml). 

[8] 

 

Tab. 6: Přehled možných postupů přípravy vzorku [8] 

Procento propadu zkušebními 

síty Velikost 

zkušebního tělesa 

Hmotnost 

vzorku [kg] 

Typ Proctorovy 

formy 16 mm 31,5 mm 63 mm 

100 - - 
5 a více vzorků po 

2,5 kg 

15 A 

40 B 

75 až 100 100 - 5 vzorků; 6 kg 40 B 

< 100 75 až 100 100 5 vzorků; 6 kg 40 B 

 

3.2.5.1 Standardní Proctorova zkouška 

Pro tuto zkoušku se běžně používá pěch o hmotnosti 2,5 kg (A), který dopadá ze 

stálé výšky 305 mm na připravenou zeminu v Proctorově formě (A) (B). Zemina se zhutní 

ve třech vrstvách. Na základní desku se připevní forma a sestava se zváží (A – přesnost 1 

g; B – přesnost 5 g; získanou hmotnost označíme m1) a změří se vnitřní rozměry (A i B – 

přesnost 0,5 mm). Pokračujeme připevněním nástavce na formu a vše se položí na pevný 

podklad. Je vhodné vnitřní povrch formy vymazat separačním prostředkem pro lepší 

vyjímání zeminy. Na jednu vrstvu vkládáme tolik zeminy, aby po zhutnění zaujímala lehce 

více než třetinu objemu formy. Následuje hutnění 25 údery pěchu (forma A) nebo 56 údery 

pěchu (forma B), který je veden vodící tyčí, aby dopadal rovnoměrně po celém obvodu 

vzorku. Důležitá je průběžná kontrola čistoty a odstraňování překážek pohybu pěchu, kvůli 

rovnoměrnosti úderů. Postup hutnění se opakuje i pro ostatní vrstvy tak, aby konečný horní 

povrch zhutněné zeminy nebyl více než 10 mm nad horním okrajem formy. Po dokončení 

hutnění se odmontuje nástavec, odstraní se zemina nad rovinou horního 

okraje a ocelovým urovnávacím pravítkem se pečlivě zarovná s okrajem formy. V případě 
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objevení vzduchových otvorů, které by vznikly oddělením hrubých částic, je potřeba je 

doplnit jemnějšími částicemi ze vzorku, které se zatlačí dovnitř a znovu zarovnají 

pravítkem. Forma se zhutněnou zeminou je zvážena (A – přesnost 1g; B – přesnost 5 g) a 

označí se hmotnost m2. V posledním kroku vyjmeme zhutněnou zeminu ze sestavy a na 

vzorku, který se vloží do nádoby, se určí vlhkost w. Zkoušku opakujeme se všemi 

nachystanými vzorky (nejméně pěti). Vlhkosti připravených vzorků musí být zvolené tak, 

aby optimální vlhkost suché zeminy wopt ležela blízko středu rozmezí. [8] 

 

Tab. 7: Přehled standardní Proctorovy zkoušky [8] 

Druh 

zkoušky 

Charakteristiky 

zkoušky 

Symbol Rozměry Proctorova forma 

A B 

Proctor 

standard 

Hmotnost pěchu mR kg 2,5 2,5 

Průměr pěchu d2 mm 50 50 

Výška dopadu h2 mm 305 305 

Počet vrstev - - 3 3 

Počet úderů na vrstvu - - 25 56 

 

3.2.5.2 Modifikovaná Proctorova zkouška 

Rozdíl v mezi modifikovanou a standardní Proctorovou zkouškou je v rozdílné 

uvolněné hutnící energii, která je v tomto případě vyšší, čehož dosáhneme hutněním 

zeminy v pěti vrstvách, větší hmotnosti pěchu (4,5 kg) a zvětšené výšky dopadu pěchu 

(457 mm). Použijeme pěch B a Proctorovu formu A nebo B. Postup dále je podobný jako u 

zkoušky Proctor standard, takže se (pokud nejsou známé) zjistí rozměry, hmotnost (m1), 

připevní se nástavec, pečlivě se položí a vymaže separační směsí. Na první vrstvu je třeba 

opět vložit takové množství zeminy, aby po zhutnění zabírala mírně větší prostor než 

třetinu objemu formy. Jakmile je forma plná zhutněné zeminy (obsah formy může být 

vyšší max. o 10 mm), nástavec se odstraní, přebytek se odebere, povrch se zarovná 

ocelovým pravítkem a vzduchové mezery se vyplní jemnou zeminou. Zhutněná zemina 

s formou se zváží (m2) a stanoví se vlhkost zeminy. Zkouška se provede s každým ze 

zbývajících vzorků, zvolené vlhkosti musí být takové, aby se optimální vlhkost blížila 

středu rozmezí. [8] 
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Tab. 8: Přehled modifikované Proctorovy zkoušky [8] 

Druh 

zkoušky 

Charakteristiky 

zkoušky 

Symbol Rozměry Proctorova forma 

A B C 

Proctor 

modifikovaný 

Hmotnost pěchu mR kg 4,5 4,5 15,0 

Průměr pěchu d2 mm 50 50 125,0 

Výška dopadu h2 mm 457 457 600 

Počet vrstev - - 5 5 3 

Počet úderů na vrstvu - - 25 56 98 

 

Vyhodnocení měření 

o vypočte se vnitřní objem formy (na základě předchozích měření) 

o vypočte se objemová hmotnost vlhké zeminy ρ podle vztahu 5: 

 

Vztah 5: objemová hmotnost vlhké směsi [8] 

ρ = (m2-m1)*1000/V 

ρ  objemová hmotnost zhutněné vlhké zeminy   [kg/m
3
] 

m1  hmotnost formy a základní desky    [g] 

m2  hmotnost formy, základní desky a zhutněné zeminy  [g] 

V  objem formy       [cm
3
] 

o vypočte se objemová hmotnost zhutněné suché směsi ρd podle vztahu 6 

 

Vztah 6: objemová hmotnost suché směsi [8] 

ρd = (100*ρ)/(100+w) 

ρd  objemová hmotnost zhutněné suché zeminy   [kg/m
3
] 

ρ  objemová hmotnost zhutněné vlhké zeminy   [kg/m
3
] 

w  vlhkost směsi       [%] 

 

Vyhodnocení zkoušky se provádí i grafem, který vyjadřuje závislost objemové 

hmotnosti suché zeminy (na ose y) na vlhkosti odpovídajících zemin (na ose x). Získanými 

body se proloží křivka. V maximu této křivky se nachází námi zjišťované hodnoty 

maximální objemové hmotnosti zeminy a optimální vlhkosti, které odečteme. 

Ve stejném grafu se vynese křivka, která odpovídá 0% mezerovitosti (100% saturace 

zeminy), určená ze vztahu 7. [8] 
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Vztah 7: mezerovitost [8] 

ρd = (1-0,01*Va)/( ρs
-1

+0,01*w*ρw
-1

) 

ρd  objemová hmotnost zhutněné suché zeminy   [kg/m
3
] 

ρs  zdánlivá hustota pevných částic    [kg/m
3
] 

ρw  objemová hmotnost vody (ρw=1000)    [kg/m
3
] 

Va  mezerovitost zeminy      [%] 

w  vlhkost zeminy      [%] 

 

3.2.6 Vibrační pěch 

Hutnění zeminy probíhá ve válcové kovové formě typu CBR použitím elektricky 

poháněného vibračního pěchu za různých vlhkostí. Blízko středu intervalu vlhkost se musí 

nacházet optimální vlhkost, při které suchá zemina dosahuje maximální objemové 

hmotnosti. [10] 

Dále budou popsána zařízení, která se používají při zkoušce, nástroje a pomůcky. 

o Válcová forma z nerezavějící oceli vnitřní průměr   (152,0±0,5) mm 

vnitřní hloubka (127,0±1,0) mm 

tloušťka stěn  min. 5,0 mm 

o Odnímatelná základní deska a forma vhodný pro formu 

o Elektricky poháněný vibrační pěch 

o Hutnící deska z oceli   pro vibrační pěch o průměru (145,0±2,0) mm 

      min. tloušťka základny 10 mm a hmotnost  

      m≤3,0 kg 

o Hloubkoměr 
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Obr. 11: Forma a prstencový nástavec [10] 

o Váhy 

o Misky 

o Lopatka 

o Stopky [10] 

 

Přípravy ke zkoušení byly započaty převzetím a zvážením vzorku v laboratoři. Jeho 

hmotnost nesmí být menší než 40 kg a po stanovení jeho zrnitosti musí splňovat podmínky 

v tabulce 9. 

 

Tab. 9: Podmínky pro zrnitost [10] 

Zkušební 

síto Podsítné [%] 

40 [mm] 90 - 100 

20 [mm] 70 - 100 
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Vzorek se rozdělí nejméně na pět dílčích vzorků, všechny jsou zváženy a jejich 

hmotnost se poznamená. Zjistí se stávající vlhkost vzorku, podle které se určí, jaké 

množství vody je třeba vzorkům přidělit k dosažení žádoucích vlhkostí. Rozmezí 

jmenovitých vlhkostí musí zahrnovat optimální vlhkost odpovídající maximální objemové 

hmotnosti. 

Postup zkoušky je zahájený zvážením základní desky s připevněným nástavcem a 

poznamená se hmotnost (m1). Dále se změří výška formy (H) a sestava se umístí na pevnou 

podstavu o nejmenší hmotnosti 50 kg. Do formy se vloží takové množství vzorku, aby 

zemina po zhutnění zabírala asi jednu třetinu výšky formy, a na navážku se uloží ocelová 

hutnící deska. Použitím vibračního pěchu se zemina hutní po dobu (60±2) s. Směr hutnění 

je takový, aby se hutnící deska neodrážela od povrchu navážky a celková svislá síla 

(včetně síly způsobené hmotností pěchu) byla v rozmezí od 300 N do 400 N. Stejný postup 

se opakuje až po pátou vrstvu. 

Všechen uvolněný materiál, který leží na povrchu každé navážky okolo stěn, se 

odstraní a následně se změří vzdálenost horní roviny formy od vrchního povrchu navážky 

(±0,5)mm. Odečty se provedou na čtyřech náhodných místech tak, aby nejlépe 

charakterizovaly povrch navážky. S pomocí zjištěné výšky formy H a změřených odečtů se 

vypočte střední výška h celkové navážky s přesností na nejbližší milimetr. 

Zjistí se hmotnost formy se zhutněnou zeminou, nástavcem a základní deskou (m2) 

s přesností na nejbližších 5 g. Rozmontuje se forma, vzorek se z ní vyjme a zjistí se jeho 

vlhkost použitím vah a vysušením vzorku v laboratorní sušárně. [10] 

 

Vyhodnocení měření 

o vypočte se vnitřní objem formy (na základě předchozích měření) 

o vypočte se objemová hmotnost vlhké zeminy ρ podle vztahu 8: 

 

Vztah 8: objemová hmotnost vlhké směsi [10] 

ρ = 1000*(m2-m1)/(a*h) 

ρ  objemová hmotnost zhutněné vlhké zeminy    [Mg/m
3
] 

m1  hmotnost formy, základní desky a nástavce    [g] 

m2  hmotnost formy, základní desky, nástavce a zhutněné zeminy [g] 

h  střední výška zhutněného dílčího vzorku    [mm] 

a  plocha příčného průřezu formy     [mm
2
] 
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o vypočte se objemová hmotnost zhutněné suché směsi ρd podle vztahu 9 

 

Vztah 9: objemová hmotnost suché směsi [10] 

ρd = (100*ρ)/(100+w) 

ρd  objemová hmotnost zhutněné suché zeminy   [Mg/m
3
] 

ρ  objemová hmotnost zhutněné vlhké zeminy   [Mg/m
3
] 

w  vlhkost směsi       [%] 

o vykreslení grafu hodnoty ρd se vynesou na osu y; odpovídající vlhkosti na osu x. 

   Sestrojí se křivka, která prochází všemi body. Z maxima křivky se 

   odečtou hodnoty maximální objemové hmotnosti a jí odpovídající 

   vlhkosti. 

o Grafické vyjádření mezerovitosti  stejný graf se použije k vynesení křivky 

      odpovídající 0%, 5% a 10% mezerovitosti 

      zjištěné ze vztahu 10 

[10] 

 

Vztah 10: mezerovitost [10] 

ρd = (1-0,01*Va)/( ρs
-1

+0,01*w*ρw
-1

) 

ρd  objemová hmotnost zhutněné suché zeminy   [Mg/m
3
] 

ρs  zdánlivá hustota pevných částic    [Mg/m
3
] 

ρw  objemová hmotnost vody (ρw=1000)    [Mg/m
3
] 

Va  mezerovitost zeminy      [%] 

w  vlhkost zeminy      [%] 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

Druhá část této práce je věnována popisu všech zkoušek a jiných činností, které  

byly prováděny v laboratoři PKO pro účely této práce. Na základě domluvy s vedoucím 

práce bylo provedeno měření na dvou vzorcích zeminy. Praktická část obsahuje 

podrobnosti o provedení prosévací a hustoměrné zkoušky, zatřídění a pojmenování zeminy 

pomocí trojúhelníkového diagramu, Proctorově zkoušce standard i modifikované a o 

zkoušce vibračním pěchem. Nakonec byly výsledky zkoušek porovnány z různých 

hledisek. 

4.1 Pojmenování zeminy 

Jemnozrnná zemina 

Zrnitost vzorku byla stanovena hustoměrnou zkouškou, pro účely práce byl zvolen 

vzorek štěrku jílovitého. Vzorek byl širší frakce, ale všechen jsem prosel a tím získal 

vzorek frakce 0/22. Ke zjištění čáry zrnitosti musel vzorek projít sadou sít s přítomností 

vody za vzniku suspenze (viz kapitola 3.1.2.2). Poté jsem zjistil a zaznamenal hmotnost 

všech frakcí (tabulka 10) a na základě těchto údajů sestrojil čáru zrnitosti (Graf 1). 

 

Tab. 10: Výstup hustoměrné zkoušky 

Velikost otvorů 

síta 
propad na sítě propad sítem 

[mm] [g] [%] 

22 1000,0 100,0 

16 922,2 92,2 

11,2 815,9 81,6 

8 743,0 74,3 

4 655,1 65,5 

2 603,8 60,4 

1 562,2 56,2 

0,5 510,6 51,1 

0,25 385,6 38,6 

0,125 286,7 28,7 

0,063 206,7 20,7 

dno 0,0 0,0 
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Graf 1: Čára zrnitosti štěrku jílovitého 

 

Hodnoty vyjádřené čárou zrnitosti jsem vynesl do trojúhelníkového diagramu 

(graf  2) 

 

 

Graf 2: Trojúhelníkový diagram – štěrk jílovitý 

 

Ze zjištěných hodnot jsem klasifikoval zeminu jako štěrk jílovitý G5-GC. 
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Hrubozrnná zemina 

Zrnitost druhého vzorku byla určena pouhým prosetím sadou sít bez přítomnosti 

vody nebo zužování frakce (viz kapitola 3.1.2.1 – prosévací zkouška). Jakmile jsem získal 

hodnoty všech propadů síty (tabulka 11), vykreslil jsem čáru zrnitosti (graf 3). 

 

Tab. 11: Výstup prosévací zkoušky 

Velikost otvorů 

síta 
propad na sítě propad sítem 

[mm] [g] [%] 

16 100,0 100,0 

11,2 996,6 99,7 

8 991,3 99,1 

4 989,3 98,9 

2 947,2 94,7 

1 733,8 73,4 

0,5 494,3 49,4 

0,25 291,8 29,2 

0,125 146,7 14,7 

0,063 23,9 2,4 

dno 0,0 0,0 

 

Hodnoty v tabulce představují jednotlivé frakce zeminy. Když je známe, můžeme 

vynést čáru zrnitosti (Graf 3). 

 

 

Graf 3: Čára zrnitosti písku 
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Hodnoty zjištěné z prosévací zkoušky jsem vynesl do trojúhelníkového diagramu a 

určil název zeminy – písek S. 

 

 

Graf 4: Trojúhelníkový diagram písku 

 

K přesnějšímu pojmenování zeminy je potřeba určit rozhodující rozlišovací znaky 

pro klasifikaci nesoudržných zemin (vztah 2, vztah 3). 

 

Cu = 
d𝟔𝟎

d𝟏𝟎
=

1,44

0,202
 = 7,13   7,13 ≥ 6 Cu splňuje požadavky 

Cc = 
d𝟑𝟎

𝟐

𝐝60d10
=  

0,522

1,44×0,202
 = 0,93  0,93≤1  Cc nesplňuje požadavky 

 

Z vypočítaných hodnot jsem klasifikoval zeminu jako písek špatně zrněný S2-SP. 
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4.2 Proctor standard – standard zpracování zkušební metody  

Jako první metodu hutnění jsem zvolil Proctor standard, postupoval jsem podle 

normy ČSN EN 13286-2. 

4.2.1 Štěrk jílovitý G5-GC 

Nejdříve byl proveden odhad hodnoty optimální vlhkosti zeminy na základě 

zkušeností, aby bylo možné vhodně zvolit vlhkosti, na které se budou vzorky hutnit. 

Odhadem byla stanovena wopt=9% a připravil jsem vzorky. Každý vzorek měl hmotnost 

m=2 000 g, první vzorek byl zvlhčen na w=6% a každý následující vzorek jsem navlhčil o 

2% více než vzorek předchozí. Tak vzniklo pět vzorků v rozmezí w=6% až w=14%. Poté 

proběhlo proměření vnitřních rozměrů formy, takže byl změřen průměr (d = 100 mm) a 

výška v = 120 mm. Nakonec byla zjištěna hmotnost formy m = 3,968 kg. 

 

 

   

Obr. 12: Stanovení hmotnosti G5-GC [11]  Obr. 13: Sestava na Proctorovu   

zkoušku [11] 
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4.2.2 Písek S2-SP 

U vzorku písku byl postup téměř stejný jako u štěrku, jen s rozdílem předpokládané 

optimální vlhkosti. Tentokrát byla odhadnuta na wopt=6% a opět bylo použito pět vzorků. 

Prvnímu jsem přidělil vlhkost w=3% a každému následujícímu vlhkost o 2% vyšší než u 

předchozího. Byla použita stejná forma, takže rozměry i hmotnost jsou už známy. 

 

 

  

Obr. 14: Stanovení hmotnosti S2-SP [11] Obr. 15: Vlhčení vzorku [11] 

 

 

4.2.3 Průběh hutnění 

Sestava na hutnění byla nachystána podle popisu v kapitole 3.2.5. Nasypal jsem 

nachystanou zeminu do formy tak, aby byl objem zeminy po zhutnění lehce vyšší než 

třetina objemu formy bez nástavce. Hutnil jsem všechny vzorky ve třech vrstvách, po 25 

úderech, tak, abych měl ve výsledku plnou formu zhutněné zeminy s přesahem zhruba 10 

mm nad horní okraj formy.  

Pokaždé, když byla dohutněna třetí vrstva, jsem odebral nástavec a přebytečnou 

zeminu seřízl ocelovým laboratorním pravítkem. Poté jsem na laboratorních vahách zjistil 

hmotnost formy se zhutněnou zeminou a zaznamenal. Zjištěné hodnoty jsem použil 

k výpočtu objemové hmotnosti vlhké směsi (vztah 5). 
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Nakonec bylo třeba rozšroubovat formu, vyjmout zeminu a přibližně z jejího středu 

odebrat vzorek o hmotnosti m=50g. Získaný vzorek jsem vložil do laboratorní sušárny, kde 

byl alespoň po dobu jednoho dne při teplotě 105ºC sušen. Jakmile byl vzorek vysušený, 

zaznamenala se jeho hmotnost. (Naměřené hodnoty se použijí pro výpočet objemové 

hmotnosti suché směsi (vztah 6). 

 

  

Obr. 16: Zhutněný vzorek [11]  Obr. 17: Stanovení vlhkosti vzorku [11] 

 

 

Obr. 18: Laboratorní sušárna [11] 
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4.2.4 Proctor standard - vyhodnocení zkušební metody 

A. Štěrk jílovitý G5-GC 

 

Tab. 12: Výstup zkoušky Proctor standard – G5-GC 

Proctor standard jednotky 
Označení vzorku 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Hmotnost formy [g] 3968,0 3968,0 3968,0 3968,0 3968,0 

Objem formy [cm
3
] 942,0 942,0 942,0 942,0 942,0 

Hmot. formy a vlhké zeminy [g] 5981,0 6029,0 6078,0 6095,0 6088,0 

Obj. hmot. vlhké zeminy [kg/m
3
] 2136,9 2187,9 2239,9 2258,0 2185,2 

Vlhkost zeminy [%] 5,8 6,6 7,8 9,4 11,8 

Objem. hmot. suché zeminy [kg/m
3
] 2019,8 2052,4 2077,8 2064,0 1954,6 

  
     

  

Hmotnost vlhkého vzorku [g] 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Hmotnost suchého vzorku [g] 47,1 46,7 46,1 45,3 44,1 

 

 

 

Graf 5: Proctor standard - G5-GC 

Hodnoty odečtené z grafu: wopt = 8,5% 

    ρd = 2080 kg/m
3
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B. Písek špatně zrněný S2-SP 

 

Tab. 13: Výstup zkoušky Proctor standard – S2-SP 

Proctor standard jednotky 
Označení vzorku 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Hmotnost formy [g] 3968,0 3968,0 3968,0 3968,0 3968,0 

Objem formy [cm
3
] 942,0 942,0 942,0 942,0 942,0 

Hmot. formy a vlhké zeminy [g] 5900,0 5939,9 5972,7 6008,0 6015,0 

Obj. hmot. vlhké zeminy [kg/m
3
] 2051,0 2093,3 2128,1 2165,6 2173,0 

Vlhkost zeminy [%] 3,8 4,8 6,2 8,6 9,6 

Objem. hmot. suché zeminy [kg/m
3
] 1975,9 1997,4 2003,9 1994,1 1982,7 

  
     

  

Hmotnost vlhkého vzorku [g] 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Hmotnost suchého vzorku [g] 48,1 47,6 46,9 45,7 45,2 

 

 

Graf 6: Proctor standard – S2-SP 

 

Hodnoty odečtené z grafu: wopt = 6,0% 

    ρd = 2005 kg/m
3
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4.3 Proctor modifikovaný - zpracování zkušební metody  

Byly použity vzorky, které se připravily pro zkoušku Proctor standard. Vzhledem 

k tomu, že měření probíhalo v jiný den, bylo třeba každý vzorek neprodyšně uzavřít kvůli 

možné ztrátě vlhkosti vzorků. Bylo nutné přenastavit hutnící sestavu pro účely zkoušky 

Proctor modifikované. Byl namontován těžší pěch (mR=4,5 kg) a zvětšila se výška dopadu 

pěchu (h2=457 mm). Forma, kterou jsem při zkoušce používal, není uvedena v normě. 

Musel jsem tedy na základě znalosti energie uvolněné při metodě Proctor modifikovaný 

(podle normy: Epm=2,56-2,80 MJ/m
3
) upravit vstupy vztahu hutnící energie (vztah 4) tak, 

aby rovnice platila. 

 

Epm =
m. g. h. n. i

V
=

4,5.0,457.42.3.9,81

942,5
= 2,698 MJ/𝑚3 

4.3.1 Průběh hutnění 

Vybraným vzorkem jsem zaplnil formu tak, aby po zhutnění dosáhla zhruba jedné 

třetiny objemu formy bez nástavce. Platí, že zhutněná zemina by neměla přesahovat horní 

okraj formy o více než 10 mm.  

Po zhutnění poslední vrstvy se z formy sejme nástavec a odebere se přebytečná 

zemina, vyplní se mezery vzniklé odloupnutím hrubších zrn jemnou zeminou a vše se 

zarovná ocelovým pravítkem. Následně se pomocí laboratorních vah zjistila hmotnost 

formy se zeminou, poznačila se a byla použita k výpočtu objemové hmotnosti vlhké 

zeminy (vztah 5). Celý postup byl opakován pětkrát, ale poslední měření jsem ve 

výpočtech neuvažoval z důvodu rozbahnění vzorku a znehodnocení výsledku. 

Pro určení vlhkosti bylo třeba rozdělit formu, vyjmout vzorek, rozbít ho, odhadem 

z jeho středu získat vzorek a zjistit jeho hmotnost na laboratorních vahách. Vzorek jsem 

poté vložil do laboratorní sušárny na dobu jednoho dne, při nastavení teploty sušárny na 

105ºC. Po uplynutí této doby se vzorek odebere ze sušárny, znovu zváží a vypočte se 

vlhkost zeminy. 
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4.3.2 Proctor modifikovaný - vyhodnocení zkušební metody 

A. Štěrk jílovitý G5-GC 

 

Tab. 14: Výstup zkoušky Proctor modifikovaný - G5-GC 

Proctor modifikovaný jednotky 
Označení vzorku 

1 2 3 4 5 

Hmot. formy [g] 3968,0 3968,0 3968,0 3968,0 3968,0 

Objem formy [cm
3
] 942,0 942,0 942,0 942,0 942,0 

Hmot. formy a vlhká zemina [g] 5975,0 6043,0 6108,0 6115,0 6009,1 

Obj. hmot. vlhké zeminy [kg/m
3
] 2130,6 2202,8 2271,8 2279,2 2166,8 

Vlhkost zeminy [%] 4,9 5,6 6,9 8,8 11,1 

Objem. hmot. suché zeminy [kg/m
3
] 2031,1 2085,9 2125,1 2094,8 1950,3 

  
     

  

Hmotnost vlhkého vzorku [g] 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Hmotnost suchého vzorku [g] 47,6 47,2 46,6 45,6 44,5 

 

 

Graf 7: Proctor modifikovaný – G5-GC 

Hodnoty odečtené z grafu: wopt = 7,2% 

    ρd = 2130 kg/m
3
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B. Písek špatně zrněný S2-SP 

 

Tab. 15: Výstup zkoušky Proctor modifikovaný – S2-SP 

Proctor modifikovaný jednotky 
Označení vzorku 

1 2 3 4 5 

Hmotnost formy [g] 3968,0 3968,0 3968,0 3968,0 3968,0 

Objem formy [cm
3
] 942,5 942,5 942,5 942,5 942,5 

Hm. formy a vlhké zeminy [g] 5965,2 6059,6 6089,3 6087,4 6084,9 

Obj. hmot. vlhké zeminy [kg/m
3
] 2120,2 2220,4 2251,9 2249,5 2247,2 

Vlhkost zeminy [%] 3,6 4,4 6,4 8,4 8,8 

Objem. hmot. suché zeminy [kg/m
3
] 2046,5 2126,8 2116,5 2075,2 2065,5 

  
      

Hmotnost vlhkého vzorku [g] 50 50 50 50 50 

Hmotnost suchého vzorku [g] 48,2 47,8 46,8 45,8 45,6 

 

 

Graf 8: Proctor modifikovaný – S2-SP 

Hodnoty odečtené z grafu: wopt = 5,0% 

    ρd = 2133 kg/m
3
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4.4 Vibrační pěch - zpracování zkušební metody 

Jako poslední jsem zvolil zkoušku vibračním pěchem, postupoval jsem podle 

normy ČSN EN 13286-4. Použil jsem stejné vzorky, které se připravily pro zkoušku 

Proctor standard a modifikovaný. Nachystal jsem si všechny nástroje potřebné k průběhu 

zkoušky podle kapitoly 3.2.5.4. Forma, ve které probíhalo hutnění, byla identická 

s formou, se kterou jsem pracoval při zkoušce Proctor standard a Proctor modifikovaný.  

 

 

Obr. 19: Nástroje ke zkoušce vibračním pěchem [11] 

 

 

Obr. 20: Měření posuvným měřítkem [11] 
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4.4.1 Průběh hutnění 

Nejdříve jsem nasypal nachystanou zeminu do formy tak, aby po zhutnění byl 

objem zeminy lehce vyšší než třetina objemu formy bez nástavce. Pomocí elektricky 

poháněného vibračního pěchu, který jsem nasadil na ocelovou hutnící desku, jsem vzorek 

po dobu jedné minuty hutnil. Přístroj jsem směřoval v co nejvíce kolmém směru vzhledem 

k rovině země. Stejný postup jsem opakoval i pro ostatní vrstvy. 

Po dohutnění třetí vrstvy jsem vyjmul ocelovou hutnící desku z formy a změřil 

svislou vzdálenost mezi vodorovnou rovinou vršku nástavce a povrchem zhutněné zeminy. 

Vzdálenost jsem měřil čtyřikrát pomocí posuvného měřítka rovnoměrně po celém povrchu 

a spočetl průměr ze všech měření. Zjištěné hodnoty jsem použil ke zjištění objemu 

zhutněné zeminy. 

Následně jsem celou vzorek s formou i úložnou deskou zvážil na laboratorních 

vahách a zjištěné hodnoty použil na vypočtení objemové hmotnosti vlhké zeminy (vztah 

5). 

Nakonec jsem rozšrouboval formu, vyjmul zeminu a z jejího středu odebral vzorek 

o hmotnosti m=50g. Odebraný vzorek jsem vložil do laboratorní sušárny, kde byl po dobu 

jednoho dne při teplotě 105ºC sušen. Jakmile byl vzorek vysušený, zaznamenal jsem jeho 

hmotnost. Naměřené hodnoty byly použity pro výpočet objemové hmotnosti suché směsi 

(vztah 6).  
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4.4.2 Vibrační pěch - vyhodnocení zkušební metody 

A. Štěrk jílovitý G5-GC 

 

Tab. 16: Výstup zkoušky Vibrační pěch - G5-GC 

Vibrační pěch jednotky 
Označení vzorku 

1 2 3 4 5 

Hmot. formy [g] 3968,0 3968,0 3968,0 3968,0 3968,0 

Objem [cm
3
] 942,9 930,3 951,9 930,8 859,6 

Hmot. formy a vlhká zemina [g] 6121,7 6145,1 6230,6 6178,4 5969,5 

Obj. hmot. vlhké zeminy [kg/m
3
] 2284,5 2340,1 2376,3 2378,4 2354,7 

Vlhkost zeminy [%] 3,8 4,6 5,6 7,2 8,4 

Obj. hmot. suché zeminy [kg/m
3
] 2200,9 2237,2 2250,3 2218,7 2172,2 

  
     

  

Hmotnost vlhkého vzorku [g] 50 50 50 50 50 

Hmotnost suchého vzorku [g] 48,1 47,7 47,2 46,4 45,8 

 

 

Graf 9: Vibrační pěch - G5-GC 

Hodnoty odečtené z grafu: wopt = 5,4% 

    ρd = 2255 kg/m
3
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B. Písek špatně zrněný S2-SP 

 

Tab. 17: Výstup zkoušky Vibrační pěch – S2-SP 

Vibrační pěch jednotky 
Označení vzorku 

1 2 3 4 5 

Hmot. formy [g] 3968 3968 3968 3968 3968 

Objem formy [cm
3
] 958,186 910,473 933,053 865,509 920,487 

Hmot. formy a vlhká 

zemina 
[g] 6129 6077,5 6157 6019 6145,2 

Obj. hmot. vlhké zeminy [kg/m
3
] 2255,3 2316,93 2346,06 2369,7 2365,6 

Vlhkost zeminy [%] 3 3,6 4,4 5,6 7,2 

Objem. hmot. suché 

zeminy 
[kg/m

3
] 2189,62 2236,42 2247,19 2244,04 2206,7 

  
     

  

Hmotnost vlhkého vzorku [g] 50 50 50 50 50 

Hmotnost suchého vzorku [g] 48,5 48,2 47,8 47,2 46,4 

 

 

 

Graf 10: Vibrační pěch – S2-SP 

Hodnoty odečtené z grafu: wopt = 4,8% 

    ρd = 2248 kg/m
3
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5. POROVNÁNÍ ZKUŠEBNÍCH METOD 

A. Štěrk jílovitý G5-GC 

 

Graf 11: Porovnání metod – G5-GC 
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Graf 12: Porovnání hodnot ρd – G5-GC 
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B. Písek špatně zrněný S2-SP 

 

Graf 13: Porovnání metod – S2-SP 
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Graf 14: Porovnání hodnot ρd – S2-SP 
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6. ZÁVĚR 

Cílem práce je porovnání účinnosti laboratorních hutnících metod na jemnozrnném 

a hrubozrnném vzorku zeminy. Srovnával jsem u nás nejvíce používané metody (Proctor 

standard a modifikovaný) s novou evropskou metodou (vibrační pěch). 

V teoretické části jsem popsal rozdělení zemin a jejich klasifikaci pomocí stanovení 

čáry zrnitosti, použití trojúhelníkového diagramu a stanovení dalších charakteristik. Dále 

jsem se zabýval zhutňováním zemin - nejdříve obecně, posléze jsem se zaměřil na 

jednotlivé laboratorní zkoušky. Jako první jsem rozebíral průběh a potřebné pomůcky pro 

Proctorovu zkoušku (standard a modifikovaný), poté jsem ze stejného hlediska popsal 

zkoušku vibračním pěchem. 

Praktická část jsem prováděl v laboratoři Ústavu pozemních komunikací, kde jsem 

pracoval podle postupů, které jsem popsal v teoretické části práce. 

Konečné porovnání metod přineslo zajímavé poznatky. U štěrku jílovitého G5-GC 

i písku špatně zrněného S2-SP je velký rozdíl mezi maximálními objemovými hmotnostmi 

suchých zemin. U štěrku tvoří nejvyšší hodnota objemové hmotnosti zjištěná metodou 

Proctor standard jen 92% hodnoty zjištěné vibračním pěchem. U písku je rozdíl mezi 

metodami ještě větší (89%). Z toho plyne, že pro hutnění zemin v podloží je zásadní zvolit 

správnou metodu, protože by mohlo dojít k nedohutnění vrstev. 

Dále jsem ověřil, že pro jemnozrnné zeminy jsou vhodnější zkoušky Proctor 

(nejlépe standard). To proto, že už při lehce vyšší vlhkosti má vzorek tendenci se měnit 

v bláto a výsledky zkoušky tedy nelze uvažovat za relevantní. Při zkoušení hrubozrnného 

vzorku problém nenastal nebo nevedl ke znehodnocení zkoušky. 
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