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Abstrakt 

Cílem této práce bylo zjistit vliv množství vápna (1 – 8% CaO) a doby zrání (1 – 540 dní) 

na strukturu jemnozrnné zeminy hutněné při optimální vlhkosti energií Proctor standard a zda 

očekávaná změna struktury zeminy ovlivní její hydraulickou vodivost. Pomocí rtuťové 

porozimetrie (MIP) byla na laboratorně zhutněných vzorcích spraše s 1, 2, 4 a 8% CaO 

studována změna pórového prostoru po dlouhou dobu zrání (1 – 540 dní). Průběh 

pucolánových reakcí byl monitorován měřením pH. Vznik nových minerálních fází 

(hydratovaný silikát vápenatý a hydratovaný hlinitan vápenatý a hydratovaný hlinitouhličitan 

vápenatý) ve vápněné zemině byl potvrzen RTG difrakcí. 

Rtuťová porozimetrie odhalila, že 2% CaO je dostačující pro vznik pucolánových reakcí. Toto 

množství vápna je pod stanovenou hodnotou optimálního množství vápna, které bylo 

stanoveno za pomoci pH měření (Eades a Grim, 1966). Dokud hodnota pH neklesne pod 

hodnotu 11,7, jsou pozorovatelné změny pórového prostoru. U zeminy s obsahem 4%, 

respektive 8% vápna byl pokles množství makropórů a nárůst množství mezopórů 

pozorovatelný během 360 dní, respektive během 540 dní zrání a při obsahu 2% CaO pokles 

makropórů byl ukončen po 120 dnech zrání, což je způsobeno tvorbou nových minerálních 

fází během pucolánových reakcí Při obsahu 1% vápna změna zastoupení makropórů byla 

pozorována pouze prvních 28 dní zrání vlivem vzniku portlanditu. 

Hydraulická vodivost nevápněné zeminy klesá během prvních 40 - ti dní propouštění a 

dosahuje po zhruba 100 dnech propouštění hodnoty k ≈ 2*10-10m/s. Zemina upravená 1% 

CaO i po 28 dnech zrání je propustnější než neupravená zemina. Zkouška propustnosti neměla 

vliv na změnu distribuce mezopórů ani hrubých pórů, avšak došlo k redistribuci makropórů 

bez většího vlivu na její hodnotu pórovitosti nMIP. Zemina upravená 8% CaO a zrající déle než 

14 dní dosáhla během dlouhodobé zkoušky propustnosti velmi blízkých hodnot hydraulické 

vodivosti neupravené zeminy. Zkouška propustnosti neměla vliv na změnu distribuce hrubých 

pórů, pouze vzrostla pórovitost mezopórů na úkor pórovitosti makropórů, což je přisuzováno 

tvorbě novotvořených minerálních fází i pod hladinou vody. 
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Abstract 

The aim of this study was to determine the effect of quicklime (1 – 8% CaO) and maturation 

time (1 – 540 days) on the structure of clayey soil compacted at optimum moisture content by 

Proctor standard energy and whether expected change in structure affects the long - term 

permeability. The change of pore space of compacted loess with 1-8% lime (CaO) was 

studied by mercury porosimetry (MIP) for a long period of maturation (from 1 to 540 days). 

Development of pozzolanic reactions were monitored by measuring the pH. The development 

of new mineral phases (calcium silicate hydrates, calcium aluminate hydrates and calcium 

aluminate carbonate hydrate) in the treated soil was investigated by using X-Ray diffraction. 

The MIP indicated that 2% of CaO were sufficient for long term pozzolanic reaction. The 

threshold value is below the initial consumption of lime determined from the pH 

measurements (Eades and Grim, 1966). 

The alteration of the voids of the lime treated soil is noticeable, but the pH value can not drop 

below 11.7. At 4% of CaO, at 8% of CaO respectively, the macroporosity kept decreasing 

due to increasing mesoporosity for 360 curing days, for 540 curing days respectively, due to 

the new mineral phases. At 2% of CaO, the decrease of the macroporosity stops after 120 

days. Below 2% of lime, the changes of the macroporosity were detected during first 28 

curing days due to the The hydraulic conductivity of untreated soil decreases during the first 

40 days and the value k ≈ 2*10-10m/s is reached after about 100 days. The soil with 1% of 

CaO after 28 days is more permeable than the untreated soil. Permeability test did not affect 

the change in the distribution of mesopores or of coarse pores, but there was a redistribution 

of macropores without any major impact on its porosity value nMIP. The soil with 8% of CaO 

and maturing in more than 14 days reached during the test period very close values of the 

hydraulic conductivity of untreated soil. Permeability test had no influence on the change in 

the distribution of coarse pores, macroporosity kept decreasing due to increasing 

mesoporosity which is ascribed due to the formation of newly formed mineral phases under 

the water. 
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1. Úvod 

Tato disertační práce vznikla z potřeb praxe, kdy vysoká přirozená vlhkost sprašové hlíny 

bránila kvalitnímu zhutnění zeminy při výstavbě minerálního těsnění skládky tuhého 

komunálního odpadu (TKO) v Benátkách nad Jizerou a dosažení požadované hodnoty 

hydraulické vodivosti tj. k ≤ 10-9 m/s. Jedno z navrhovaných řešení byla úprava zeminy 

vápnem, které se ve stavebnictví nejčastěji využívá ke snížení vlhkosti a k zlepšení 

zpracovatelnosti zeminy. Avšak zhotovitel se obával, že hydraulická vodivost vápněné spraše 

nevyhoví požadavkům projektu. Proto v roce 2006 byla v areálu skládky TKO Benátky 

nad Jizerou zhotovena 3 zkušební pole. Zkoušky propustnosti provedené na neporušených 

vzorcích upravené zeminy odebraných ze zkušebních polí, ale i na vzorcích připravených 

v laboratoři s 1 – 3% CaO po 1, 7, 14 a 28 dnech zrání prokázaly, že upravená zemina 

vápnem je propustnější než neupravená zemina (Metelková a Boháč, 2008). 

Pálené vápno v zemině hydratuje za vzniku hydroxidu vápenatého. Vzniklý hydroxid 

vápenatý se ve vodě disociuje na vápenaté a hydroxylové ionty. Vápenaté ionty se vyměňují 

s ionty vázanými na povrchu jílových zrn a způsobují jejich flokulaci. Tento proces způsobuje 

změnu v zastoupení jednotlivých velikostí pórů v upravené zemině a zvýšení pórovitosti. 

Intenzita změny struktury vápněné zeminy závisí na vlhkosti zeminy (Russo et al., 2007; 

Le Runigo et al., 2009), na množství a typu zastoupených jílových částic (Lambe, 1954; 

Mitchell, 1976; Kenney et al., 1992; Benson et al., 1994), na množství použitého vápna 

(McCallister a Petry, 1992; Locat et al., 1996; Quang a Chai, 2015) a na volbě hutnícího 

zařízení a hutnící energie (Mitchell et al., 1965; Cuisinier et al., 2011). 

Hydroxylové ionty zvyšují pH pórové vody a v zemině vytváří alkalické prostředí. Pokud je 

hodnota pH dlouhodobě nad 10,9 (Croft, 1964), což by mělo být zajištěno přimícháním 

optimálního množství vápna, jsou zajištěny i pucolánové reakce, jejichž produkty dlouhodobě 

zlepšují nejen mechanické vlastnosti zemin, ale také způsobují změnu zastoupení jednotlivých 

velikostí pórů ve vápněné zemině, které mohou být pozorovatelné i po roce zrání (Choquette 

et al., 1987; Metelková et al., 2012). 

2. Cíle práce 

Cílem této práce bylo zjistit, zda vhodně zvoleným množstvím vápna a dobou zrání lze 

ovlivnit strukturu jemnozrnné zeminy do takové míry, že docílím hodnoty hydraulické 



 5 

vodivosti, která by vyhovovala požadavkům projektu (k ≤ 1*10-9 m/s). Flokulace jílovitých 

částic způsobuje pokles suché objemové hmotnosti a nárůst pórovitosti. Výsledkem toho je 

vyšší hodnota hydraulické vodivosti než měla zemina před úpravou. Avšak novotvořené 

minerály, jejichž vznik se očekává u směsi zeminy po přidání optimálního množství vápna 

nebo vyšší, by mohly s rostoucí dobou zrání zaplňovat pórový prostor zeminy, což by mohlo 

mít dopad na snížení hydraulické vodivosti upravené zeminy. 

3. Materiál a metodika 

3.1 Zemina a vápno 

Pro experimentální výzkum byla použita spraše odebraná ze zemníku ležícího na západním 

okraji obce Horky nad Jizerou. Před zahájením laboratorních zkoušek jsem zeminu vysušila 

na vzduchu, rozdružila a prosála sítem o velikosti oka 2 mm, při kterém jsem odstranila 

cca 0,4 hm. % organické hmoty a úlomků cicvárů. Spraš je velmi dobře zrněná s převahou 

prachovitých částic. Dále obsahuje 15% písčitých částic. Obsah jílové frakce byla stanovena 

na 20 hm. %. Vlhkost na mezi plasticity byla stanovena na 18% a vlhkost na mezi tekutosti 

na 35%. Z výsledků silikátové analýzy a RTG difrakčního rozboru je zřejmé, že ve studované 

spraši převládá křemen, illit a kalcit, minoritně doprovázený K-živcem, montmorillonitem a 

kaolinitem. 

Pro laboratorní experimenty bylo použito vápno z vápenky Čertovy schody. Podle výrobce 

(Lhoist) vápno obsahuje 94,6% CaO (celkem) a 90,3% aktivního CaO. Bylo dodáno v jemně 

mleté formě, které obsahovalo méně než 0,5% částic větší než 200 µm. 

Experimentální část práce proběhla na směsi jílovitého siltu s 1% - 8% CaO. Velký důraz byl 

kladen na přípravu zkušebních vzorků, aby byla zajištěna homogenita pórového prostoru. 

3.2 Rtuťová porozimetrie 

Pro sledování změny pórového prostoru studované zeminy nejen s rostoucím množstvím 

vápna (1 – 8% CaO) a s rostoucí dobou zrání (1 – 540 dní), ale i pro sledování změny 

pórového prostoru vápněné zeminy v důsledku dlouhodobého propouštění vápněné zeminy 

byla použita rtuťová porozimetrie. Distribuce pórů ve studovaných vzorcích byla stanovena 

na přístroji AutoPore IV 9500 Micromeritics na Ústavu anorganické technologie VŠCHT 

v Praze (Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D). Zvolené zařízení umožňuje měřit póry o průměru 

0,003 – 360 μm. Při postupném nárůstu tlaku je objem všech pórů postupně zaplňován 
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vtlačovanou rtutí, přičemž při nízkých tlacích (0,01 – 0,2 MPa) jsou postupně zaplňovány 

hrubé póry a část makropórů a při vyšších tlacích (0,2 – 400 MPa) jsou zaplňovány zbývající 

makropóry a mezopóry. Pro klasifikaci velikosti pórů byl použit modelový systém IUPAC 

vycházející z odlišnosti průběhu fyzikální adsorpce plynů (Tab. 1). 

Tabulka 1 Klasifikace pórů podle IUPACU 

póry průměr d (µm) 

mikropóry < 0.002 

mezopóry 0.002 – 0.05 

makropóry 0.05 – 7.5 

hrubé póry > 7.5 

Detailní popis přístroje a jeho využití uvádí např. Drake (1945). Výstupem měření 

pomocí MIP je frekvenční křivka, která ukazuje nejčetněji zastoupené póry v celkovém 

objemu pórů, a pórovitost (nMIP). 

Před měřením pomocí MIP byly vzorky sušeny pomocí lyofilizace se sublimací. Sušení 

zeminy provedl Ing. Vladimír Plachý, Ph.D na fakultě agrobiologie, potravinových a 

přírodních zdrojů ČZU Praha v lyofilizátoru Cryodos – 80 od firmy Telstar. 

3.3 Optimální množství vápna 

Optimální množství vápna (OMV) bylo stanoveno pomocí pH testu podle BS 1924 – 2 (1990) 

a vypočetla jsem ho podle rovnice Hilta a Davidsona (1960). S použitím výsledků Sotorníka 

(2011) bylo možné ze závislosti IP na množství vápna po 1 hodině zrání zeminy s vápnem 

(Eades a Grim, 1966) a ze závislosti wP na množství vápna po 48 hodinách zrání zeminy 

s vápnem (Hilt a Davidson, 1960) stanovit OMV. Dále pH bylo měřeno po 4, 14, 28, 56, 120, 

180, 240, 360 a 540 dnech zrání při teplotě 22 – 25°C. 

3.4 Hydraulická vodivost 

Hydraulickou vodivost jsem měřila v laboratoři mechaniky zemin UK a v laboratoři 

geomechaniky Arcadis CZ pomocí trojosé komory, která byla napojena na zdoje tlaku GDS, 

u kterých je možno nastavit sytící tlak do 3 MPa. Měřidla GDS kontrolovala komorový tlak, 

tlak na dolní a horní drenáži. Zkouška propustnosti probíhala na vzorcích 90 – 150 dní 

při sytícím tlaku 300 kPa, hydraulickém gradientu 30 a efektivním napětí 10 kPa. V laboratoři 
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jsem k stanovila na základě normy ČSN CEN ISO/TS 17892 11 (2005) a výslednou hodnotu k 

jsem převedla na referenční teplotu 10°C. 

3.5 Rentgenová difrakce 

Fázové složení upravené zeminy s 8% CaO po 1, 7, 14, 28, 56 a 120 dnech zrání bylo 

stanoveno v laboratoři rentgenové difrakce Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných 

zdrojů na Univerzitě Karlově v Praze. Mgr. Viktor Goliáš Ph.D. provedl měření na X'Pert Pro 

(PANanalytical) difraktometru s X'Cellerator detektorem v rozsahu 3-60° 2theta, s krokem 

0,05° za 2,5 s a při napětí 40 kV a 30 mA. Získaná data vyhodnotil Prof. Richard Přikryl, Dr. 

v počítačovém programu X'Pert HighScore. 

3.6 Stanovení obsahu vápenatých iontů 

Během zkoušky propustnosti vápněné zeminy jsem ve zvolených časových intervalech z GDS 

kontroleru odebírala vzorky vody, které protekly vzorkem zeminy. Obsah vápenatých iontů 

v odebraných vzorcích vody byl stanoven pomocí emisní spektrometrie s indukčně vázaným 

plazmatem (stanovila Ing. Věra Vonásková, Laboratoře geologických ústavů, Přírodovědecká 

fakulta, Univerzita Karlova v Praze). 

4. Výsledky a diskuse 

4.1 Optimální množství vápna 

Pro stanovení optimálního množství vápna studované zeminy jsem použila 4 metody. 

Podle rovnice Hilta a Davisona (1960) jsem stanovila OMV na 1,8% CaO. Výpočet však 

neuvažuje mineralogické a chemické složení zeminy, proto jsem brala tuto hodnotu jako 

rychlé a orientační stanovení OMV. 

Podle pH testu (Eades a Grim, 1966) jsem optimální množství vápna stanovila na 2,7% CaO, 

kdy zemina s tímto množstvím vápna po 1 hodině zrání dosáhla pH 12,4. 

Podle studie Hilt a Davidson (1960) OMV bylo stanoveno z průběhu závislosti wP 

na množství vápna po 48 hodinách zrání na hodnotu  2% CaO (Obr. 1). Je nutno podotknout, 

že u směsí s 2%; 2,5% a 3% CaO nebylo možné stanovit wP bez dalšího přidání vody 

(Sotorník, 2011). Již Rogers et al. (1997) doporučili stanovit wP směsi zeminy s vápnem 

po šesti hodinách zrání, kdy předpokládají ukončení flokulace jílových částic. 
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Na základě studie Eadese a Grima (1966) jsem zobrazila závislost indexu plasticity 

na množství vápna po 1 hodině zrání (Obr. 1). Z obrázku 1 nelze spolehlivě stanovit OMV, 

avšak Sotorník (2011) považuje 3% CaO za OMV, protože se již po hodině zrání stala směs 

zeminy s 3% CaO nezpracovatelná a konzistenční meze bez dalšího přidání vody nešlo 

stanovit. Proto navrhuji hodnotu OMV spíše na základě zpracovatelnosti směsi zeminy 

s vápnem během stanovení konzistenčních mezí. 

 

Obrázek 1 Vývoj wP s rostoucím množstvím vápna po 48 hodinách zrání a vývoj IP stanovené 

po 1 hodině zrání s rostoucím množstvím vápna (s využitím výsledků Sotorníka, 2011). 

Výslednou hodnotu OMV studované spraše byla stanovena jako průměr hodnot OMV 

stanovených pH metodou a ze závislosti Ip na množství vápna po hodině zrání (Eades a Grim, 

1966) na 2,85% CaO. 

4.2 Rtuťová porozimetrie 

Analýza pórového prostoru byla provedena na směsi zeminy s 0 – 8% CaO po různé době 

zrání (1 – 540 dní). 

Distribuce pórového prostoru směsi zeminy 0% CaO byla porovnána s distribucí pórů zeminy, 

kterou publikovali Le Runigo et al. (2009) nebo Cusinier et al. (2011). U všech zemin byl 

detekován monodisperzní tvar křivky, které se však vzájemně lišily hodnotou poloměru 

nejčetněji zastoupených pórů. Tyto rozdíly mohly být způsobeny nejen odlišným zrnitostním 

složením jednotlivých zemin, ale také odlišným způsobem přípravy těles. 
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Monodisperzní tvar křivky pórového prostoru studované zeminy zůstává zachován i 

po přimíchání vápna a tvar křivky se nemění ani s rostoucím množstvím vápna. Po 1 dni zrání 

směsi zeminy s 1% a 2% CaO se významně zvyšuje množství makropórů 

o poloměru 0,025 - 0,35 µm a u směsi s 4% a 8% CaO se významně zvyšuje množství 

makropórů o poloměru 0,025 – 0,6 µm. Tyto změny pórového prostoru lze přičíst flokulaci 

jílových částic vlivem přidání vápna, která má za následek zvýšení pórovitosti nMIP 

s rostoucím množstvím vápna (Tab. 2), a tedy poklesu suché objemové hmotnosti vápněné 

zeminy. 

Tabulka 2 Pórovitost nMIP vzorků s 0% - 8% CaO po 1 dni zrání. 

Obsah CaO 0% 1% 2% 4% 8% 

nMIP (%) 32,1 33,2 35,2 38,2 39,1 

Množství hrubých pórů se výrazně nezměnilo přidáním vápna. Na rozdíl od Le Runiga et al. 

(2009) nebo Cusiniera et al. (2011) nebyl pozorován ani nárůst množství mezopórů vlivem 

přidání vápna, což je pravděpodobně způsobeno rozdílným mineralogickým složením. 

Le Runigo et al. (2009) pracovali se zeminou se značným podílem smíšené struktury 

illit - smektit a Cusinier et al. (2011) se zeminou se značným zastoupením kaolinitu. U těchto 

jílových minerálů lze předpokládat spíše sorpci iontů do mezivrství během flokulace než 

u illitu, kde se ionty spíše vážou na jeho povrch a lze tedy očekávat intenzivnější flokulaci. 

Proto je tvar křivky pórového prostoru studované vápněné zeminy spíše podobný tvaru 

křivky, který Locat et al. (1996) zaznamenali u vápněné zeminy s převahou illitu a chloritu. 

Rostoucí doba zrání nemá žádný vliv na pórovitost hrubých pórů. Ale pórovitost mezopórů 

roste a pórovitost makropórů klesá s rostoucím dobou zrání (Obr. 2) 

 

Obrázek 2 Vývoj a) pórovitosti mezopórů, b) pórovitosti makropórů (prázdné znaky) a 

hrubých pórů (plné znaky)s rostoucí dobou zrání pro směsi zeminy s obsahem vápna 1% CaO 

(plná čára), 2% CaO (přerušovaná čára), 4% CaO (čárkovaná čára) a  8% CaO (tečkovaná 

čára). 
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U zeminy s 1% CaO pórovitost makropórů klesá a pórovitost mezopórů roste během prvních 

28 dní zrání vlivem vzniku portlanditu. Poté už nebyly detekovány žádné změny v pórovém 

prostoru. Naopak u zeminy s 2% CaO během prvních 120 dní zrání pórovitost makropórů 

klesá a pórovitost mezopórů roste. 2% CaO jsou dostačující pro vznik pucolánových reakcí, i 

když jsou pod stanovenou hodnotou optimálního množství vápna 2,85%. U zeminy s 8% CaO 

se růstem nových fází, které byly potvrzeny RTG difrakcí, mění klesá pórovitost makropórů a 

roste pórovitost mezopórů i po 540 dnech zrání. Podobný vývoj pórovitostí jsem pozorovala  i 

u zeminy s 4% CaO během 360 dní zrání, což přisuzuji také tvorbě nových fází. Nové 

minerální fáze vznikají prvních 56 dní zrání nejprve po obvodu pórů, a tím se snižuje jejich 

poloměr i objemové zastoupení v zemině a poté v analogii s výsledky práce Choquette et al. 

(1987) lze předpokládat, že fáze přepaží póry, což způsobí pokles poloměru pórů bez změny 

jejich objemu. Tyto změny jsou pozorovatelné, dokud hodnota pH neklesne pod 11,7. 

4.3 Hydraulická vodivost 

Vývoj hydraulické vodivosti jsem dlouhodobě sledovala na neupravené studované zemině a 

na směsi zeminy upravené 1% a 8% CaO po různé době zrání.  

Hydraulická vodivost nevápněné zeminy klesá během prvních 40-ti dní propouštění a 

dosahuje po zhruba 100 dnech propouštění hodnoty k ≈ 2*10-10m/s. Počáteční pokles 

hydraulické vodivosti je patrný i u upravených vzorků. McCallister a Petry (1992) během 

prvních 12,5 dne propouštění vápněných vzorků také zaznamenali rychlý počáteční pokles 

hydraulické vodivosti, který spojují s ustalováním proudění. Ve stejném časovém intervalu 

jsem spočetla objem vody vtlačený do vzorku a objem vody jímaný ze vzorku byly již 

od prvního dne propouštění srovnatelné. Tyto objemy však s rostoucí dobou propouštění 

klesaly, až došlo k jejich ustálení zhruba po 40 – ti dnech propouštění. Le Runigo et al. (2009) 

přisuzují pokles hydraulické vodivosti zeminy s 1% nebo 3% CaO hutněné při OMC energií 

LE a zeminy s 0% CaO hutněné při OMC energií NE při prvních 20 dnech propouštění 

účinkům efektivního napětí. S tímto tvrzením nesouhlasím, protože by se musela změnit 

pórovitost vzorku během propouštění, což jsem u neupravených ani u upravených vzorků 

nepozorovala. 

Hydraulická vodivost u studované zeminy upravené 1% CaO byla stanovena po 1, 7, 14 a 

28 dnech zrání a po 53 – 173 dnech propouštění. Zkoušené vzorky zeminy zůstaly 

propustnější než neupravená zemina. Zkouška propustnosti neměla vliv na změnu distribuce 
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mezopórů ani hrubých pórů. Pouze došlo k redistribuci makropórů bez pozorovatelného vlivu 

na pórovitost vzorku n bez pozorovatelné změny nMIP mezopórů, makropórů a hrubých pórů 

(Obr. 3a). Le Runigo et al. (2009) tyto změny pórového prostoru přičítají spíše sycení vzorku 

než vlivu působení proudící vody. 

 

Obrázek 3 Pórovitosti mezopórů, makropórů a hrubých pórů u zeminy s a) 1% a b) 8% CaO 

různé doby stáří stanovená rtuťovou porozimetrii před (plné znaky) a po zkoušce propustnosti 

(prázdné znaky). 

Hydraulická vodivost u studované zeminy upravené 8% CaO byla stanovena po 1, 7, 14, 28 a 

120 dnech zrání a po dobu 61 – 98 dnech propouštění. Hydraulická vodivost všech 

zkoušených vzorků klesla během prvních 40 - ti dní propouštění k hodnotě 1*10-9 m/s, avšak 

pouze vzorky zrající 14, 28 nebo 120 dní před zkouškou propustnosti tuto hodnotu překročily 

a dosáhly velmi blízkých hodnot hydraulické vodivosti neupravené zeminy. Zkouška 

propustnosti neměla vliv na změnu distribuce hrubých pórů, avšak se významně mění 

distribuce makropórů a mezopórů. Pórovitost makropórů klesla a pórovitost mezopórů 

vzrostla během propouštění (Obr. 3b). Na základě pozorování Le Runigo et al. (2009) 

přisuzuji tyto změny tvorbě novotvořených minerálních fází i pod hladinou vody. Ty 

pravděpodobně mohou vznikat i u studované zeminy s 8 % CaO, protože ani po 90 dnech 

propouštění se ze zeminy nevyloužily všechny vápenaté ionty, které jsou potřeba pro průběh 

pucolánových reakcí, a lze tedy pozorovat neustálený pokles Ca2+. 

I když vzorky s 8% CaO mají pórovitost n o zhruba 5% vyšší než zeminy upravené 1% CaO, 

tak dosahují stejné nebo nižší hodnoty hydraulické vodivosti (Obr. 4). 
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Obrázek 4 Závislost hydraulické vodivosti na pórovitosti zeminy s 0%, 1% a 8% CaO 

stanovené po zkoušce propustnosti. 

Pórovitost zeminy s 8% CaO se nemění během zkoušky propustnosti. Hodnotu hydraulické 

vodivosti vzorků s 8% CaO mohla spíše ovlivnit změna distribuce pórů o poloměru 

pod 3,75 µm. Hydraulická vodivosti zeminy s 8% CaO klesá s rostoucí pórovitosti mezopórů 

a klesající pórovitostí makropórů (Obr. 5). 

 

Obrázek 5 Zavislost hydraulicke vodivosti stanovene po 40 dnech propouštěni (plne znaky) a 

posledni den propouštěni (prazdne znaky) na porovitosti makroporů a mezoporů. 

5. Závěry 

Optimální množství vápna (OMV), které zajišťuje maximální modifikaci zeminy s ohledem 

na plasticitu a únosnost, bylo stanoveno 4 způsoby. Jako nejvhodnější metodu pro stanovení 

OMV vyšel pH test (Eades a Grim, 1966), jehož výslednou hodnotu OMV doporučuji ověřit 

ze závislosti indexu plasticity na množství vápna stanovené po 1 hodině zrání zeminy 

s vápnem (Eades a Grim, 1966). 

Bylo ověřeno, že rtuťová porozimetrie (MIP) je vhodná metoda pro sledování změn pórového 

prostoru po dlouhou dobu zrání (1 – 540 dní) na laboratorně zhutněných vzorcích spraše s 1, 
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2, 4 a 8% CaO. Odhalila, že 2% CaO je dostačující pro vznik pucolánových reakcí, i když toto 

množství vápna je pod hodnotou optimálního množství vápna (2,85% CaO). Díky flokulaci 

jílových částic se u směsi zeminy s 1% CaO a 2% CaO významně zvyšuje množství 

makropórů o poloměru 0,025 – 0,35 µm a u směsi s 4% CaO a 8% CaO se významně zvyšuje 

množství makropórů o poloměru 0,025 – 0,6 µm. Tyto změny pórového prostoru mají 

za následek zvýšení pórovitosti nMIP s rostoucím množstvím vápna a pokles suché objemové 

hmotnosti vápněné zeminy. 

Vznik novotvořených minerálů dlouhodobě ovlivňuje distribuci pórů o poloměru pod 0,5 µm 

pro směs zeminy s 1% a 2% CaO a pod 1 µm pro směs zeminy s 4% a 8% CaO. U zeminy 

s 1% CaO pórovitost makropórů klesá a pórovitost mezopórů roste během prvních 28 dní 

zrání a je spojována se vznikem portlanditu. Poté už u této směsi nebyly detekovány žádné 

změny v pórovém prostoru. U zeminy s 2% CaO během prvních 120 dní zrání, u zeminy 

s 4% CaO během prvních 360 dnů a u zeminy s 8% CaO dokonce i po 540 dnech zrání 

pórovitost makropórů klesá a pórovitost mezopórů roste vlivem formování novotvořených 

minerálních fází. Pórovitost hrubých pórů není ovlivněna ani flokulace jílových částic, ani 

pucolánovými reakcemi. Změna distribuce pórů u vápněných zemin bylo pozorovatelné 

při pH nad hodnotu 11,7. 

U neupravené zeminy se nemění během zkoušky propustnosti distribuce pórů o poloměru 

pod 0,1 µm. Hydraulická vodivost neupraveného vzorku po zhruba 100 dnech propouštění 

dosahuje hodnoty k ≈ 2*10-10m/s. 

Hydraulická vodivost u studované zeminy upravené 1% CaO po 1, 7, 14 a 28 dnech zrání 

klesla během prvních 40-ti dní propouštění k hodnotě 1*10-9 m/s, ale i po dlouhodobém 

propouštění zůstala propustnější než neupravená zemina. Po ukončení dlouhodobé zkoušky 

propustnosti nebyla pozorována změna distribuce mezopórů ani hrubých pórů. Vlivem 

saturace došlo pouze k redistribuci makropórů avšak bez většího vlivu na její hodnotu 

pórovitosti nMIP. 

Hydraulická vodivost u studované zeminy upravené 8% CaO po 1, 7, 14, 28 a 120 dnech zrání 

klesla během prvních 40-ti dní propouštění k hodnotě 1*10-9 m/s, avšak pouze vzorky zrající 

14, 28 nebo 120 dní tuto hodnotu překročily a dosáhly velmi blízkých hodnot hydraulické 

vodivosti neupravené zeminy. Po ukončení dlouhodobé zkoušky propustnosti nebyla 

pozorována změna distribuce hrubých pórů, přesto byl zaznamenán pokles hydraulické 
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vodivosti s rostoucí pórovitostí mezopórů a s klesající pórovitostí makropórů. Nárůst 

pórovitosti mezopórů na úkor pórovitosti makropórů je pravděpodobně způsoben tvorbou 

novotvořených fází i pod hladinou vody. 

Vápnem upravený jílovitý silt hutněný energií Proctor standard při optimální vlhkosti by bylo 

možno použít do staveb, kde se klade důraz na nízkou hydraulickou vodivost upravené 

zeminy, avšak by bylo nutno použít až trojnásobek hodnoty optimálního množství vápna, což 

je ekonomicky velmi nákladné. Účinek vznikajících novotvořených minerálních fází, které by 

způsobily změnu struktury upravené zeminy, která by měla vliv na pokles hydraulické 

vodivosti, by byl však znatelný po více než 4 měsících zrání, což není pro potřeby praxe moc 

reálné. 
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1. Introduction 

This thesis arose from practical needs, when the loess couldn´t be compacted 

to the construction of a mineral sealing landfill of municipal solid waste (MSW) in Benatky 

due to the high natural moisture content and couldn´t achieved the desired values of hydraulic 

conductivity ie. k ≤ 10-9 m/s. Lime treatment could reduce moisture content and improve 

workability of the soil. However, the contractor feared that the hydraulic conductivity treated 

soil does not comply with the requirements of the project. Therefore, in 2006, three test fields 

were set up in the area of the MSW landfill (Benátky nad Jizerou). Permeability tests, which 

were performed on undisturbed samples of the treated soils taken from the test fields, but also 

on samples with 1-3% of CaO prepared in the laboratory after 1, 7, 14 and 28 days of curing, 

have shown, that the treated soil is more permeable than the untreated soil (Metelková and 

Boháč, 2008). 

Lime hydrates to form calcium hydroxide in the soil. The resulting calcium hydroxide 

dissociates to calcium and hydroxyl ions in the water. Calcium ions are exchanged 

with the ions bound on the surface of clay grains and causing their flocculation. This process 

causes a change in the pore size distribution and an increase of the porosity in the treated soil. 

The intensity of these changes depends on the moisture content of the soil (Russo et al., 2007; 

Le Runigo et al., 2009), on the type and amount represented clay particles (Lamb, 1954; 

Mitchell, 1976, Kenney et al., 1992; Benson et al., 1994), on to the amount of lime 

(McCallister and Peter, 1992; Locat et al., 1996; Quang and Chai, 2015) and on the choice 

of the compaction device and a compaction of energy (Mitchell et al., 1965; Cuisinier et al., 

2011). 

Hydroxyl ions increase the pH value of the pore water and create an alkaline environment in 

the soil. The optimum amount of lime (OMV) ensures increasing of the pH value above 10,9 

(Croft, 1964) and the pozzolanic reaction takes place. Products of this reaction improve the 

long-term mechanical properties of soils and cause changes in the pore size distribution pore. 

These changes could be observed even after a year of curing (Choquette et al., 1987; 

Metelková et al., 2012). 

2. Aims of the study 

The aim of this study was to determine whether a suitably selected amount of lime and a 

maturation period may influence the structure of fine-grained soil to such an extent that we 

achieve values of hydraulic conductivity, which would meet the requirements of the project 
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(k ≤ 1*10-9 m/s). Flocculation of clay particles causes a decrease of the dry density and 

a increase of the porosity. The result of this flocculation is a higher value of the hydraulic 

conductivity than before the modification of the soil. But the newly formed minerals are 

expected in the mixture of soil with the optimum amount of lime or higher. Minerals could 

filled the pores with increasing curing time and could caused a reducing of the hydraulic 

conductivity of treated soils. 

3. Material and methods 

Loess was used for experimental research. It was collected from a borrow pit on the west edge 

of the village Horky nad Jizerou. Air dried soil was sieved through the sieve of mesh size 

2 mm to remove about 0.4 wt. % organic matter and loess nodules. Loess is very well grained 

with a predominance of silty particles and 15% of sand particles. The soil contains 20 wt. % 

of clay fraction. The plasticity limit of the soil is 18% and the liquid limit is 35%. According 

to the results of silicate analysis and X-ray diffraction analysis, it is clear that quartz, illite and 

calcite are dominant minerals, minor accompanied by K-feldspar, montmorillonite and 

kaolinite in the studied loess. 

Lime from location Čertovy schody were used for the laboratory experiments. According to 

the manufacturer (Lhoist), this lime contains 94.6% (total) of CaO and 90.3% of active CaO. 

It was delivered in a finely ground form with less than 0.5% of the particles greater than 

200 microns. 

The experimental part of the work was carried out on a mixture of clayey soil with 1% - 8% 

of CaO. Great emphasis was placed on the preparation of test samples to ensure the 

homogeneity of the pore space. 

3.2 Mercury porosimetry 

The mercury porosimetry was used for monitoring of changes in pore space of the studied 

soils with increasing amounts of lime (1-8% CaO) and with increasing curing time 

(1-540 days), but also for monitoring of changes in pore space of treated soil due to the long 

term leaching. Pore size distribution of studied samples was determined using a Micromeritics 

AutoPore IV 9500 at the Institute of Technology of Inorganic Chemical Technology in Prague 

(measured by Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D). The selected device allows to measure pore 

diameters of 0.003 - 360 microns. The volume of pores is gradually filled by mercury during 

gradual pressure increase. Coarse pores and macropores are filled by mercury at low pressure 

(0.01 - 0.2 MPa) and the remaining amount of macropores and mesopores at higher pressures 
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(0.2 - 400 MPa). The model system according to IUPAC, based on the differences during the 

physical adsorption of gases, was used for classification of pore size, (Tab. 1). 

Table 1 Pore size classification according to IUPAC 

pores diameter d (µm) 

micropores < 0.002 

mesopores 0.002 – 0.05 

macropores 0.05 – 7.5 

coarse pores > 7.5 

A detailed description of the device and its usage is stated eg. Drake (1945). Output 

of the measurement is a frequency curve which shows the highest number of pores in a total 

pore volume and porosity (nMIP). 

Samples were dried by lyophilization at the Faculty of Agronomy, Food and Natural 

Resources ČZU Prague in the freeze drier Cryodos - 80 from Telstar by Ing. Vladimir Plachy, 

Ph.D. 

3.3 Optimum amount of lime 

The optimum amount of lime (OMV) was determined using pH test according to BS 1924-2 

(1990) and calculated according to the equation (Hilt and Davidson, 1960). The value 

of OMV was determined from the dependence of IP on the amount of lime after 1 hour 

of curing of the soil with lime (Eades and Grimm, 1966) and the dependence of wp on amount 

of lime after 48 hours of curing of the soil with lime (Hilt and Davidson, 1960) The pH value 

was measured after 4, 14, 28, 56, 120, 180, 240, 360 and 540 curing days at a temperature 

of 22-25 ° C. 

3.4 Hydraulic conductivity 

The hydraulic conductivity was measured in the laboratory of soil mechanics at the Charles 

University in Prague and in the laboratory of geomechanics in Arcadis CZ using triaxial 

chamber, which was connected to the GDS controllers, which control confining pressure and 

the pressure on the both drainage. Permeability test conducted during 90 - 150 days 

on the samples with a back pressure of 300 kPa, a hydraulic gradient of 30 and the effective 

stress of 10 kPa. The hydraulic conductivity was determined according to the CSN CEN ISO / 

TS 17892 11 (2005), and the value of the hydraulic conductivity was transferred 

to the reference temperature 10 °C. 
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3.5 X-ray diffraction 

Mineral phases of the soil treated with 8% of CaO after 1, 7, 14, 28, 56 and 120 curing days 

was determined in the laboratory X-ray diffraction Institute of geochemistry, mineralogy and 

mineral resources at Charles University in Prague. The measurements were performed 

on the X'Pert Pro (PANalytical) diffractometer X'Cellerator detector in the range of 3-60° 

2theta and a step of 0.05° per 2.5 seconds at a voltage of 40 kV and 30 mA by Mgr. Viktor 

Goliáš Ph.D. The obtained data were evaluated in program X'Pert HighScore by Prof. Richard 

Prikryl, Dr. 

3.6 Calcium Ions Content Determination  

The water that passed through the soil samples during the permeability test was taken from 

GDS controller at selected time intervals. The contents of calcium ions in this water were 

determined by Ing. Věra Vonásková using emission spectrometry with inductively coupled 

plasma (Laboratories of Geological Institutes, Faculty of Science, Charles University in 

Prague). 

4. Results and discussion 

For studied soil, I used four methods for determination of the OMV. First I have determined 

OMV according to equation (Hilt and Davison, 1960). OMV is 1.8% of CaO. However, the 

equatin does not consider the mineralogical and chemical composition of the soil, so I took 

this value as a quick and approximate determination of OMV. 

According to the pH test (Eades and Grimm, 1966), OMV is 2.7% of CaO. The mixture soil 

with this OMV reached the value of pH 12.4 after 1 hour of curing. 

According to the study Hilt and Davidson (1960), OMV was determined from the dependence 

of wP on the amount of lime after 48 hours of curing (Fig. 1). OMV was 2% of CaO. It should 

be noted that wP could not be possible to determine in the mixtures of the soil with 2%; 2.5% 

and 3% of CaO without further addition of water (Sotorník, 2011). Already Rogers et al. 

(1997) recommended the setting of wP after six hours of curing, after the termination 

of the flocculation of clay particles. 

Based on the study Eades and Grim (1966) the dependence of the plasticity index 

on the quantity of lime after 1 hour of curing is shown in Fig. 1. OMV can not be reliably 

determined from Fig. 1 but Sotorník (2011) considers that OMV is 3% of CaO. The soil 

with 3% of CaO became unprocesable after one hour of curing and consistency limits could 
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not be determined without further addition of water. Therefore, I propose the value of OMV 

determinate according to the procesability during the determination of Atterberg limits. 

 

Figure 1 Development of wP with increasing amounts of lime after 48 hours of curing and 

development of IP with increasing amount of lime after 1 hour of curing (using results of 

Sotorník, 2011). 

The OMV of studied loess was computed as the average of the values determined from pH 

test and the values determined from dependence of Ip on the amount of lime after one hour 

of curing (Eades and Grim, 1966) and it is 2.85% of CaO. 

4.2 Mercury porosimetry 

The analysis of the pore space was performed on a mixture of the soil with 0-8% of CaO 

after different curing time (from 1 to 540 days). 

Pore size distribution of the soil with 0% of CaO was compared with the pore size distribution 

published by Le Runigo et al. (2009) or by Cusinier et al. (2011). Monodisperse shape 

of curve was detected for all soils, but with different radius value of the largest groups of 

pores. These differences could be due to a different grain size composition of soils, but also 

due to a different way of preparation of studied samples. 

Shape of curve retained monodisperse even after addition of lime to the studied soil and shape 

of the curve remains unchanged even with increasing amounts of lime. After one curing day, 

the amount of macropores with a radius of 0.025 to 0.35 microns in the mixture of soil with 

1% and 2% of CaO and the amount of macropores with a radius of from 0.025 to 0.6 microns 

in mixture of soil with 4% and 8% of CaO increase significantly. These changes in pore space 

can be attributed to flocculation of the clay particles due to the addition of lime. An increase 

of porosity nMIP and thus decrease of the dry density are results of these changes (Tab. 2). 
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Table 2 Porosity nMIP samples with 0% - 8% CaO after 1 curing day. 

Lime content 0% 1% 2% 4% 8% 

nMIP (%) 32,1 33,2 35,2 38,2 39,1 

 

The amount of coarse pores is not significantly changed by adding lime. In contrast with Le 

Runigo et al. (2009) or Cusiniera et al. (2011) an increase in the amount of mesopores was not 

observed due to the addition of lime, which is probably due to the differences in mineralogical 

composition. Le Runigo et al. (2009) have worked with the soil with a significant mixed 

structures illite - smectite and Cusinier et al. (2011), the soil with a substantial proportion of 

kaolinite. These clay minerals can assume sorption of the ions into the interlayer during the 

flocculation rather than illite where ions are binded on the surfaceof the clay and can therefore 

be expected more intense flocculation. Therefore, the shape of pore size distribution of lime 

treated soil is similar to the shape of pore size distributin, which Locat et al. (1996) recorded 

in lime treated soil with a predominance of illite and chlorite. 

Increasing curing time has no effect on the porosity of coarse pores. But porosityof mesopores 

increases and porosity of macropores decreases with increasing curing time (Fig. 2). 

 

Figure 2 Development of a) porosity of mesopores, b) porosity of macropores (blank marks) 

and of coarse pores (full marks) with increasing maturation period for soil with 1% of CaO 

(full line), 2% of CaO (broken line ), 4% of CaO (dashed line) and 8% of CaO (dotted line). 

For the soil with 1% of CaO the porosity of macropores decreases and the porosity 

of mesopores increases during the first 28 days of curing due to the formation of portlandite. 

No changes of the porosity were detected after 28 days. Conversely, in soil with 2% of CaO 

during the first 120 days of curing the porosity of macropores decreases and the porosity 

of mesopores increases. 2% of CaO are sufficient amount for the formation of pozzolanic 

reactions, even when this amount of lime is below a predetermined value of 2.85% of CaO. 

For the soil with 8% of CaO the porosity of macropores decreases and the porosity 

of mesopores increases even after 540 days of curing due to the growth of new phases, which 
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were detected by X-ray diffraction. A similar development of the porosity was observed 

in the soil with 4% of CaO within 360 days of curing, which also ascribe the formation of new 

phases. The new mineral phases are formed along to the circumference of the pores during 

the first 56 days of curing. This process causes reducing of the pore radius and volume 

of pores in the soil. After that, according to the analogy of results by Choquette et al. (1987), 

it can be assumed that the new phases dividing pores and causing the decrease of pore radius 

without changing their volume. These changes are observed, until the pH value drops 

below 11.7. 

4.3 Hydraulic conductivity 

Development of the hydraulic conductivity of the untreated soil and the soil with 1% and 8% 

of CaO after different days of curing was studied during the long term. 

Hydraulic conductivity of the untreated soil falls during the first 40 days of leaching and 

reaches value ≈ 2*10-10 m/s roughly after 100 days of leaching. The initial drop in hydraulic 

conductivity is also evident in the treated samples. McCallister and Petra (1992) also observed 

an decrease of the initial hydraulic conductivity during the first 12.5 days of leaching, which 

connected with the fixation of water flow. In the same period, I compared volume of water 

pressed into the sample with the volume of water captured from the sample. The values 

of volume of water were comparable from the first day of leaching. However, these volumes 

of water declined with increasing time of leaching until they were stabilized after 

about 40 days. Le Runigo et al. (2009) attributed this decrease of the hydraulic conductivity 

of the soil with 1% or 3% of CaO compacted at OMC (optimum moisture content) by energy 

LE (50% of Proctor standard energy) and soil with 0% of CaO compacted at OMC by energy 

NE (100% of Proctor standard energy) during the first 20 days due to the effective stress 

effects. I disagree with this statement, no change of porosity was observed during leaching 

of the untreated or treated samples. 

Hydraulic conductivity of the soil with 1% CaO was determined after 1, 7, 14 and 28 days 

of curing and after 53 to 173 days of leaching. Test samples remained permeable than the 

untreated soil after the permeability test. Permeability test did not affect the change in the 

distribution of mesopores or of coarse pores. There were only a redistribution of macropores 

without observable effect on the porosity of the sample n, and nMIP of mesopores, macropores 

and coarse pores (Fig. 3a). Le Runigo et al. (2009) attributed these changes in pore saturation 

rather than in the influence of the action of flowing water. 



 26 

 

Figure 3 The porosity of mesopores, of macropores and of coarse pores of the soil with a) 

1%, and b) 8% of CaO before (full marks) and after the permeability test (blank marks). 

Hydraulic conductivity of the soil with 8% of CaO, was determined after 1, 7, 14, 28 and 

120 days of curing and after 61 to 98 days of leaching. Hydraulic conductivity of the tested 

samples fell close to the value of 1*10-9 m/s within the first 40 days, but only specimens aged 

for 14, 28 or 120 days reached values very close to the hydraulic conductivity of the untreated 

soil. Permeability test did not affect the change in the distribution of coarse pores, but 

significantly changes the distribution of macropores and mesopores. The porosity 

of macropore decreases and the porosity of mesopores increases during the permeability test 

(Fig. 3b). According to Le Runigo et al. (2009) these changes are attributed to the formation 

of newly formed mineral phases below the water level. I suppose, that new phases are formed 

also in the studied soil with 8% of CaO, because even after 90 days of leaching calcium ions 

release from the soil. 

Although the porosity n of the samples with 8% of CaO is about 5% higher than porosity 

of the soil treated with 1% CaO and they achieve the same or a lower value of the hydraulic 

conductivity like the soil treated with 1% CaO (Fig. 4). 

 

Figure 4 The dependence of the hydraulic conductivity on the porosity of the soil with 0%, 1% 

and 8% of CaO determined after the permeability test. 
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The porosity of the soil with 8% of CaO does not change during the permeability test. 

The hydraulic conductivity of the specimens with 8% of CaO might rather affect 

by the change in the distribution of pores with radius below 3.75 micron. The hydraulic 

conductivity of the soil with 8% of CaO decreases with increasing porosity of the mesopores 

and decreasing porosit of macropores (Fig. 5). 

 

Figure 5 The dependence of the hydraulic conductivity determined after 40 days of leaching 

(full marks) and at the end of permeability test (blank marks) on the porosity of macropore 

and of mesopores. 

5. Conclusions 

The optimum amount of lime (OMV) which provides maximum modification of soil 

with respect to plasticity and workability, was determined by four methods. As the most 

suitable method for determining OMV came pH test (Eades and Grim, 1966), the resulting 

value of OMV I recommend to check by the dependence of the index plasticity of the soil 

with lime on the amount of lime determined after 1 hour curing (Eades and Grim, 1966). 

It was verified that the mercury porosimetry (MIP) is a suitable method for monitoring 

the changes of pore space of laboratory compacted loess with 1, 2, 4 and 8% of CaO 

for a long period of curing (1-540 days). It revealed that 2% of CaO is sufficient 

for the formation of pozzolanic reactions, although this amount of lime is below the OMV 

(2.85% of CaO). Due to the flocculation of clay particles the amount of macropores 

with a radius of 0.025 to 0.35 microns in the soil with 1% of CaO and 2% of CaO and 

the amount of macropores with a radius of 0.025 to 0.6 microns in the soil with 4% of CaO 

and 8% of CaO significantly increases. These changes of pore space cause an increase 

in porosity nMIP with increasing amounts of lime and a decrease in dry density. 

The formation of new mineral phases affects pores with the radius below 0.5 micron 

in the soil with 1% and 2% of CaO and below 1 micron in soil with 4% and 8% of CaO 
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for a long time. For soil with 1% of CaO the porosity of macropores decreases and 

the porosity of mesopores increases during the first 28 days of curing and is associated 

with the formation of portlandite. Thereafter, no changes of the porosity were detected 

in this mixture. For the soil with 2% of CaO during the first 120 days of curing, for the soil 

with 4% CaO during the first 360 days and for the soil with 8% of CaO even after 540 days 

of curing the porosity of macropores decreases and the porosity of mesopores increases 

due to the formation of newly formed mineral phases. The porosity of coarse pores is not 

affected nor flocculation of the clay particles nor pozzolanic reactions. The change of pore 

size distribution of lime treated soil was observed at pH above 11.7. 

For untreated soil, distribution of the pores with the radius below 0.1 micron does not change 

during the permeability test. Hydraulic conductivity of the untreated sample reaches value ≈ 

2*10-10 m/s after about 100 days of leaching. 

Hydraulic conductivity of the soil with 1% of CaO after 1, 7, 14 and 28 days of curing drops 

to the value of 1*10-9 m/s during the first 40 days of leaching, but remained more permeable 

than untreated soil. After long-term permeability test no change in the distribution 

of mesopores or of coarse pores was observed. Due to the saturation a redistribution 

of macropores occurred only but without any effect on its porosity value nMIP. 

Hydraulic conductivity of the soil with 8% of CaO after 1, 7, 14, 28 and 120 days of curing 

drops to the value of 1*10-9 m/s during the first 40 days of leaching, but only specimens aged 

for 14, 28 or 120 days reached very close values of the hydraulic conductivity of untreated 

soil. After long-term permeability test no change in the distribution of coarse pores was 

observed, but a decrease in hydraulic conductivity was observed with increasing porosity of 

mesopores and with decreasing porosity of macropores. The increase in porosity of mesopores 

at the expense of the porosity of macropores is probably caused by the formation of newly 

formed phases below the water level. 

Clayey soil modified by lime and compacted by energy of Proctor standard for optimum 

moisture content could be used in the structures where the emphasis is on the low hydraulic 

conductivity of the treated soils. However, it was necessary to use more than three times the 

value of OMV, which is very expensive. The newly formed mineral phases cause a change 

in the structure of treated soils and cause the decrease of hydraulic conductivity. But it takes 

more than 4 months of curing, which is not necessary for the practice. 
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