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ÚPRAVA MÁLO VHODNÝCH A NEVHODNÝCH ZEMIN VÁPNEM  V 

TĚLESE ZEMNÍCH KONSTRUKCÍ 
 
Resume: Lime treated mixtures encompasses both improvement and stabilisation. 

Mixtures resulting from the addition of lime to a material (usually natural soils) must be in 
advance tested in laboratory. Types of such tests are described in this paper. 

 
 

1.Úvod 
Při výstavbě dopravních i pozemních staveb lze použít do násypů málo vhodné a 

nevhodné zeminy těžené v zářezech v případě, že přirozená vlhkost(wn) se podstatně neliší od 
optimální vlhkosti(wopt), stanovené Proctorovou zkouškou. Pouze tehdy se daří hutněním 
běžnými prostředky dosáhnout požadované míry zhutnění. Značná citlivost přetvárných 
vlastností na změnu vlhkosti však může být příčinou poruch na zemním tělese během 
výstavby i za provozu. Nadměrné srážky, způsobující zvýšení vlhkosti, pak na stavbě 
zapříčiňují časové prodlevy, kdy není možné pokračovat v budování násypu z jemnozrnných 
zemin. V případě, že jsou těženy zeminy s vlhkostí wn vyšší než wopt+ 2%, začínají být 
problémy s hutněním hlavně sprašoidních sedimentů. Dle /4/ je již nelze do násypu použít bez 
úpravy. Jako velmi vhodná úprava se u jemnozrnných zemin tříd F často používá úprava 
zemin pomocí nehašeného vápna, která zažívá v naší zemi v poslední době velký rozmach. 

Mechanismus zlepšení zeminy vápnem lze rozdělit na krátkodobý a dlouhodobý. 
Krátkodobé efekty jsou v návrhu evropské normy /6/ hlavně sledovány při provádění úpravy 
zemin vápnem (lime improved mixtures), dlouhodobé efekty jsou pak navíc sledovány pro 
náročnější aplikace, nazývané u nás vápennou stabilizací (lime stabilized mixtures). 

 
2. Krátkodobé efekty 

2.1 Krátkodobé efekty působící snížení obsahu vody ve směsi 
• Hydratace vápna 
• Vypařování vody 
• Přidání suchého materiálu 
• Mísení směsi vápno +zemina 

Tyto čtyři vlivy mohou v závislosti na atmosférických podmínkách vyvolat snížení 
vlhkosti běžně o 1-2% maximálně až o 5% na 1% příměsi vápna. 

  
2.2 Krátkodobé efekty působící změny geotechnických vlastností zeminy 
Tento je způsoben chemickými reakcemi a tzv.flokulací (vločkováním) jílových 

částic.Podle /2/ dochází při použití 1% příměsi vápna k  
• snížení indexu plasticity Ip o 1.6 – 2.4% 
• zvýšení optimální vlhkosti wopt při zkoušce Proctor-Standard o 0.7-0.9% 
• snížení maximální objemové hmotnosti Proctor-Standard rd,max o 21-33kg/m3 
• zvýšení CBRopt o 4.1-6.2% CBR 
• zvýšení CBRsat o 4.7-6.3% CBR 

 
Použitá literatura uvádí další efekty : 

• zvýšení meze plasticity wp 



• plošší Proctorovy křivky 
• snížení namrzavosti směsi 

 
Posledně uvedená změna namrzavosti směsi může mít velký význam při použití 

zlepšení zemin vápnem v aktivní zóně komunikace, která je zapracována i do /4/ a to tak, že 
pokud poměr saturovaného vzorku zlepšené zeminy je vyšší než 47%CBR, je tato směs 
považována za nenamrzavou. V rozmezí 25-47% CBR je vhodné ověřit namrzavost podle /5/. 
V rozmezí od 10-25%CBR se zemina považuje za mírně namrzavou. 

 
3.Dlouhodobé efekty  

Jíl a vápno v zemině vzájemně  reagují pomalu, vytváří nový druh minerálů a váží 
inertní částice zeminy. Tyto změny vedou ke zlepšení geotechnických vlastností směsi 

• zvýšení pevnosti v prostém tlaku 
• zvýšení indexu CBR 
• stabilita směsi po saturaci 
• zvýšení odolnosti proti mrazu 

 
 

4. Laboratorní zkoušky pro návrh úpravy zemin vápnem 
Pro použití vápna k  úpravě a stabilizaci zemin je vhodné již v rámci geotechnického 

průzkumu provádět průkazní laboratorní zkoušky, které upřesní množství vápna potřebné 
k dosažení minimální hodnoty CBR =10%. 

Podcenění laboratorních zkoušek může mít nedostatečný a v krajním případě až 
naprosto opačný efekt, než jaký byl od úpravy požadován a očekáván. Tomu je možné se 
vyvarovat dodržením následujících podmínek. 

V laboratoři by se měly zkoušky provádět jen a pouze na zemině, která bude ve 
skutečnosti upravována. Z geotechnického průzkumu je pak vhodné zjistit, zda není třeba 
vyzkoušet více typů zemin a to zvláště u staveb s velkým plošným rozsahem (parkoviště, 
haly). 

Zkoušky je potřeba zásadně provádět s vápnem, které se pro stavbu uvažuje a to ne 
starším než dva týdny (stejné stáří vápna pak požadovat i na stavbě). Laboratoř by měla být 
vybavena míchacím zařízením, které alespoň  přibližně imituje pohyb frézy po staveništi. 
Ruční míchání zvláště zemin s vyšší plasticitou může být naprosto neúčinné  a výsledky 
zkoušek jsou pak nepoužitelné. 

Přestože  to naše předpisy nepožadují, je vhodné dodržet postup, používaný např.ve 
Francii a doporučovaný u nás Ing.Onderkou z firmy Lhoist. Týká se zkoušení CBR vzorku 
připraveného cca 1 hodinu po zamíchání (v /6/ označovaný jako IPI - immediate bearing 
index). Tato hodnota je pak srovnána s CBR stejného vzorku,  ponořeného na 72 hod do 
vody. Tento postup pomůže zjistit 

- jestli po vydatných deštích nemůže dojít při plném nasycení vodou k degradaci 
upravené (stabilizované) zeminy 

- měřením bobtnání vzorku lze dokumentovat, zda je splněn požadavek na maximálně 
povolenou hodnotu objemových změn zemin, zabudovávaných do zemního tělesa dopravních 
staveb, tj.3%(/6/ dovoluje až 5%); dle /4/ platí požadavek jen pro zeminy bez úprav, ale je 
vhodné toto sledovat i na zeminách upravených 

Hodnota CBR syceného vzorku by neměla klesnout pod hodnotu okamžité CBR 
(IPI). 

 
Celá receptura by měla být zpracována tak, aby byla zjištěna závislost dávkování s 

ohledem na okamžitou vlhkost zeminy Na následující straně dokumentuji tento postup na 



dvou grafech z konkrétní akce, prováděné naší laboratoří v minulém roce. Pro zeminu se 
nejdříve stanoví optimální vlhkost zkouškou Proctor standart. V násypu je pak dle /4/ možné 
zpracovat podle typu zeminu s vlhkostí wopt+3(2)%. Zkoušky tedy začínají na této mezní a 
následně se opakují při dále zvýšených vlhkostech zeminy (viz obr.1. návrh normy /6/ 
doporučuje minimální krok 1% ). Poté je možné stanovit pro operativní řízení na stavbě tuto 
závislost graficky (viz obr.2). Ihned po zjištění aktuální vlhkosti lze zadat případnou změnu 
na dávkovacím zařízení. 
 
6.Závěr 

Přestože se všechna výše popisovaná opatření před vlastní úpravou mohou zdát 
složitá a zdlouhavá, vyplatí se rezervovat si na tyto zkoušky čas a prostředky. Problémy, které 
mohou nastat následně, mohou celou stavbu značně zkomplikovat. Přitom ve fázi zkoušek je 
možné ještě vhodnou úpravou receptury docílit požadovaného efektu. 

Tento postup uplatnila naše laboratoř na několika větších akcích, např. Obchvat 
Olomouce, Obchvat Turnova, Philips Hranice, Makro Olomouc (příjezdová komunikace) a 
řada dalších. Máme bohužel i zprávy o jiných stavbách, kde zcela jistě nebyly dodrženy 
základní zásady na přípravu receptury a došlo ke značným problémům a následným 
finančním ztrátám. 

Považuji za účelné zapracovat návrh citované evropské normy (viz lit/6/) do našich 
předpisů tak, aby např. TP 94 nebyly s touto v rozporu. 
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obr.1 nárůst CBR zeminy vlhkosti 20.4, 
22.4 a 24.4% 
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