
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. 

 


