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ANOTÁCIA  

 

Predmetom bakalárskej práce „Kontrola kvality hutnenia materiálu ukladaného vo 

vrstvách pri násypoch dopravných komunikácií“ je analýza vybraných metód kontroly 

zhutnenia. V prvej časti sa práca zaoberá teoretickým rozborom vplyvu hutnenia na vlastnosti 

zeminy (materiálu), a tým spojenú kvalitu zhutnenia. Druhá časť práce je venovaná popisu 

samotných metód kontroly hutnenia. Súčasťou bakalárskej práce je rozbor inovatívnej 

technológie kontinuálneho určovania miery zhutnenia podloţia, pomocou takzvaných 

inteligentných strojov. V závere sa práca venuje úspešným príkladom aplikácie tejto modernej 

metódy.     

 

Kľúčové slová 

 

- Hutnenie, Kvalita zhutnenia, Krivka zhutniteľnosti, Inteligentné hutnenie  

 

ANNOTATION  

 

The thesis focuses on " Compaction quality control of the material laid up in the 

embankments of the roads" is an analysis of selected methods for compaction control. In the 

first part thesis deals with the theoretical analysis of the impact of compaction on soil 

properties (of material), and the associated quality of compaction. The second part is devoted 

to describe compaction control methods themselves. Part of the thesis is to analyze the 

innovative technology of continuous determination of subsoil compaction degree, using the 

so-called intelligent machines. The end of the work is dedicated to successful examples of the 

successful applications of this modern method. 

 

Keywords 

 

- Compaction, Compaction quality, Proctor curve, Intelligent compaction  



 

Obsah 

Anotácia ................................................................................................................................. - 6 - 

Annotation .............................................................................................................................. - 6 - 

Zoznam pouţitých značiek ..................................................................................................... - 1 - 

1 Úvod ............................................................................................................................... - 11 - 

2 Súčasný stav metód hutnenia násypov ........................................................................... - 12 - 

2.1 Spôsoby hutnenia .................................................................................................. - 12 - 

2.2 Spôsoby prevádzania hutnenia u dopravných násypoch ....................................... - 13 - 

2.3 Hladké valce zhutňujúce staticky .......................................................................... - 14 - 

2.4 Tvarované valce .................................................................................................... - 16 - 

2.5 Pneumatické valce ................................................................................................. - 17 - 

2.6 Vibračné valce ....................................................................................................... - 19 - 

3 Princíp hutnenia a vplyv na vlastností takto upraveného materiálu. .............................. - 21 - 

3.1 Princíp hutnenia .................................................................................................... - 21 - 

3.2 Teoretické predpoklady ......................................................................................... - 21 - 

3.3 Hutnenie súdrţných zemín .................................................................................... - 25 - 

3.4 Maximálny objem vzduchových pórov zhutnenej zeminy ................................... - 26 - 

3.4.1 Faktory ovplyvňujúce mieru zhutnenia  súdrţných zemín ........................ - 27 - 

3.4.2 Vlastnosti a štruktúra zhutnenej súdrţnej zeminy ..................................... - 29 - 

3.5 Hutnenie nesúdrţných zemín ................................................................................ - 32 - 

3.5.1 Efekt vibrácií na nesúdrţnú zeminu ........................................................... - 33 - 

4 Kontrola kvality zhutnenia u vrstiev dopravných násypov ............................................ - 34 - 

4.1 Priame metódy kontroly zhutnenia materiálu ukladaného do násypu .................. - 35 - 

4.1.1 Určenie miery zhutnenia jemnozrnných zemín a iných sypanin ............... - 35 - 

4.1.2 Určenie miery zhutnenia piesčitých a štrkovitých zemín .......................... - 35 - 

4.2 Nepriame metódy kontroly zhutnenia materiálu ukladaného do násypu .............. - 36 - 

5 Inteligentné zhutňovanie (IC – Intelligent compaction) ................................................. - 37 - 

5.1 Určenie miery zhutnenia pri IC ............................................................................. - 38 - 

5.1.1 Stanovenie kvality zhutnenia pomocou vibračného modulu (Evib) .......... - 39 - 



 

5.1.2 Stanovenie kvality zhutnenia pomocou parametru ks ............................... - 41 - 

5.1.3 Stanovenie kvality zhutnenia pomocou parametrov CMV, RMV, CCV .. - 42 - 

5.2 Výhody a nevýhody IC ......................................................................................... - 48 - 

6 Realizované projekty IC v praxi ..................................................................................... - 49 - 

6.1 Štát New York  (USA) komunikácia US 219 ....................................................... - 49 - 

6.2 Skúšky IC na diaľnici US84 pri Waynesboru štát Mississippi (USA) ................. - 52 - 

6.2.1 Skúšobne plochy TB1, TB2, TB3 a TB8 ................................................... - 52 - 

6.2.2 Skúšobná plocha TB4 ................................................................................ - 57 - 

6.2.3 Skúšobná plocha TB7 ................................................................................ - 58 - 

7 Záver ............................................................................................................................... - 59 - 

Zoznam pouţitých zdrojov ................................................................................................... - 60 - 

Zoznam obrázkov ................................................................................................................. - 64 - 

Zoznam tabuliek ................................................................................................................... - 66 - 

Zoznam príloh ...................................................................................................................... - 67 - 

 

 



 

ZOZNAM POUŢITÝCH ZNAČIEK 

 

Ab  - Dotyková plocha behúňa      [m] 

AFC - Automatická zpätnovazebná regulácia    [-] 

AΩ  - veľkosť amplitúdy pri budiacej frekvencii    [m] 

AxΩ - veľkosť amplitúdy pri x násobku budiacej frekvencie  [m] 

C  - kalibračná konštanta (najčastejšie 300)    [-] 

CCC - Kontinuálna kontrola hutnenia     [-] 

CCV - Parameter kontroly kvality zhutnenia firmy SAKAI  [-] 

CMV - Parameter kontroly kvality zhutnenia IC    [-] 

D  - Parameter miery zhutnenia pri štandartnej PS   [-] 

DM  - Parameter miery zhutnenia pri PM.     [-] 

Dq  - Priemer behúňa       [m] 

E  - Modul pruţnosti zeminy      [N.m
-2

] 

Evib - Vibračný modul podloţia (firma BOMAG)   [MN/m
2
] 

Fs  - Rakcia podloţia pod behúňom vibračného valca   [N] 

Fstat - Sila vyvolaná tiaţou mechanizmu a behúňa   [N] 

Fw  - Sila vyvolaná akceleráciou behúňa     [N] 

Fz  - Sila vyvolaná excentrický rotujúcou hmotou    [N] 

Gb  - Tiaţ mechanizmu        [N/m
3
] 

GPS - Globálny druţicový systém na určovanie polohy   [-] 

IC  - Inteligentné hutnenie      [-] 

ICMV - Namerané hodnoty IC      [-] 

ID  - Index relatívnej hutnosti      [-] 

L  - Dĺţka behúňa       [m] 

M   - Ťaţisko excentrickej hmoty v behúňu    [-] 

MDP - Parameter kontroly kvality zhutnenia firmy CATERPILLAR [-] 

O    - Os behúňa        [-] 

P  - Odstredivá sila        [kg.m.s
-2

] 

Ph   - Horizontálna zloţka odstredivej sily     [kg.m.s
-2

] 

PM  - Proctor modifikovaný      [-] 

PS  - Proctor štandard       [-] 

Pv  - Vertikálna zloţka odstredivej sily       [kg.m.s
-2

] 

http://www.skratky.sk/gps/globalny-druzicovy-system-na-urcovanie-polohy/


 

Sr  - Stupeň saturácie zeminy      [%] 

a  - Amplitúda        [m] 

b  - Šírka behúňa        [-] 

cs  - Tlmenie zeminou       [Ns/m] 

f  - Frekvencia         [Hz] 

g  - Gravitačné zrýchlenie      [m/s
2
] 

h  - Mocnosť zhutňovanej vrstvy pod statickým valcom  [m] 

kf  - Súčiniteľ filtrácie       [m/s] 

ks  - Tuhosť podloţia (firma AMMANN/CASE)   [N/m] 

md   - Hmotnosť behúňa       [kg]  

me  - Excentricky rotujúca hmota      [kg] 

mf  - Hmotnosť rámu       [kg] 

pmax - Maximálny merný tlak pod behúňom    [N/m
2
] 

q   - Statický tlak na jednotku dĺţky behúňa    [N/m] 

qd   - Vibračný tlak pripadajúci na jednotku dĺţky behúňa  [N/m] 

r  - Polomer behúňa       [m] 

re  - Vzdialenosť excentricky  rotujúcej hmoty    [m] 

rx,y min - Koeficient korelácie       [-] 

t  - Uplynutý čas        [s] 

v  - Poisonovo číslo       [-] 

w   - Vlhkosť zeminy        [%] 

wopt - Optimálna vlhkosť zeminy      [%]  

x“d  - Akcelerácia bubna        [m/s
2
] 

β   - Uhol pootočenia sily P od zvislice     [°] 

α  - Uhol natočenia priamkového vektoru     [°] 

ρd   - Objemová hmotnosť suchej zeminy    [kg/m3] 

ρdmax  - Maximálna objemová hmotnosť vysušenej zeminy  [kg/m3] 

ρdmin  - Objemová hmotnosť maximálne nakyprenej zeminy  [kg/m3] 

ρs   - Merná objemová hmotnosť zeminy     [kg/m
3
] 

ρw   - Objemová hmotnosť vody       [kg/m
3
] 

ω   - Uhlová rýchlosť        [m.s
-1

] 

Ω  - Uhlová frekvencia       [rad/s]  

Ф  - Fázový uhol         [rad] 
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1 ÚVOD 

Stále narastajúca globalizácia spoločnosti sa odzrkadlila aj v nárokoch na cestnú 

infraštruktúru. Oproti minulosti musí komunikácia čeliť väčším objemom vozidiel, čím, 

samozrejme, stúpa dynamické, respektíve cyklicky sa opakujúce zaťaţenie. Okrem 

prevádzkového zaťaţenia býva dopravná komunikácia vystavená taktieţ atmosférickým 

vplyvom. Komunikácia musí bezpečne odolávať minimálne po dobu, na ktorú bola 

naprojektovaná. 

 

 Neoddeliteľnou súčasťou komunikácie sú taktieţ geotechnické stavby. Predovšetkým sa 

jedná o násypové telesa. Postup budovania kaţdého násypového telesa spočíva v rozvetvovaní 

vo pred určených vrstiev materiálu (zeminy), ktoré sa následne hutnia pomocou 

mechanizmov. Kvalitným zhutnením kaţdej vrstvy sa eliminuje riziko vzniku depresií na 

povrchu. Naopak, pokiaľ sa nachádzajú v telese lokality s nízkou mierou zhutnenia môţe 

dochádzať k vytváraniu nerovností na povrchu. Tie spôsobujú napríklad degradáciu vozovky, 

eventuálne neplynulý prechod medzi násypom a mostovou. Následná sanácia vzniknutých 

porúch je finančne veľmi náročná. Je preto nesmierne dôleţité priebeţne kontrolovať kvalitu 

zhutnenia násypu. Kontrolou sa docieľuje  zníţenie rizika vzniku nepriaznivých depresií na 

povrchu telesa násypu v budúcnosti.   

 

Cieľom bakalárskej práce je čitateľa oboznámiť so základnými pracovnými spôsobmi 

hutnenia násypov dopravných komunikácií. Vplyvu hutniacej energie na vlastnosti štruktúry 

upravovaného materiálu (zeminy) a tým spojenú kvalitu zhutnenia. Ďalej poukázať na 

najpouţívanejšie metódy kontroly kvality zhutnenia v súčasnosti. Informovať o novej 

inovatívnej technológií v tejto oblasti (inteligentné hutnenie), jej princípoch a úspešnej 

aplikácií v stavebnej praxi. 
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2 SÚČASNÝ STAV METÓD HUTNENIA NÁSYPOV  

2.1  Spôsoby hutnenia  

Z hľadiska vyvolaného hutniaceho účinku sa rozoznávajú základne 4 princípy [1] :  

 

Statický - hutniaci proces je vyvolávaný statickým účinkom vonkajšieho činiteľa. 

Veľkosť energie pôsobiacej na častice zeminy je odvisla od vlastnej tiaţe, či uţ hutniaceho 

prostriedku, alebo iného telesa (tiaţ budovaného násypu). Pri statickom hutnení nedochádza 

k výrazným šmykovým pretvoreniam.  

 

Hnetenie - spôsob vhodný pre súdrţné zeminy. Dochádza k značným šmykovým 

pretvoreniam. Tento efekt je v praxi dosiahnutý vyuţitím takzvaných tvarovaných valcov. 

Zmenšením dotykovej plochy sa zväčšuje merný tlak na zeminu a dochádza k zaboreniu 

výbeţkov. Zemina nie je zhutňovaná len tlakom , ale aj hnetením (miešaním). Pôsobením tŕňa 

sa rušia vnútorné sily v zemine, pričom vzduch a voda unikajú z pórov. 

 

Dusenie - charakteristickým znakom je krátkodobé pôsobenie energie na štruktúru. To je 

dosiahnuté pádom hmotného telesa na zeminu z určitej výšky. Pri dopade vzniká na kontakte 

telesa a zeminy napätie. Maximálny merný tlak pri údere závisí od hmotnosti telesa, výšky 

dopadu, roznášanej plochy a doby trvania účinku sily.   

 

Vibrácie – vibračnou energiou dochádza k rozkmitaniu jednotlivých zŕn zeminy. 

Rozochvením zŕn sa zmenšuje vnútorné trenie medzi časticami a za súčasného pôsobenia 

statického účinku sa častice dostávajú do pohybu. Preskupovanie častíc prebieha dovtedy, 

pokiaľ sú vibračné sily väčšie ako vnútorné trenie medzi časticami. Najefektívnejšie vyuţitie 

je pri nesúdrţných zeminách, naopak pri súdrţných zeminách efekt vibrácií klesá. Dôvodom 

sú súdrţné sily medzi časticami.  

 

Pri hutnení technologických vrstiev násypu sa vyuţívajú hutniace prostriedky, ktoré 

kombinujú jednotlivé spôsoby, pričom vţdy jeden prevláda. 
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2.2  Spôsoby prevádzania hutnenia u dopravných násypoch 

Kaţdá technologická vrstva násypu u dopravných komunikácií musí byť zhutnená na 

poţadovaný stupeň zhutnenia, k tomu vyuţívame hutniace prostriedky. Voľba hutniacich 

prostriedkov je závislá od charakteru upravovaného materiálu, hrúbke zhutňovanej vrstvy, 

typu hutniaceho prostriedku, pracovnej šírke, počtu pojazdu a rýchlosti stroja. U menej 

náročných projektov je moţno navrhnúť technológiu hutnenia na základe údajov výrobcov. 

Pri náročnejších projektoch je nutné vţdy vykonať poľnú zhutňovaciu skúšku. Hutniace 

prostriedky pouţívané u násypov dopravných komunikácií sa rozdeľujú z hľadiska tvaru 

pracovného nástroja [2].  

 

- hladké valce  

- tvarované valce (jeţkove, mreţové, pasové valce)  

- pneumatické valce  

- hutniace dosky   

 

Orientačné vyuţitie hutniaceho prostriedku podľa povrchovej úpravy pracovného nástroja 

v závislosti na granulometrickom zloţení zeminy je znázornené na Obr. 1.      

 

 

Obr. 1- Orientačné vyuţitie hutniacich prostriedkov podľa charakteru zeminy [8] 



Kontrola kvality hutnenia materiálu ukladaného vo vrstvách pri násypoch dopravných komunikácií 

- 14 - 

2.3  Hladké valce zhutňujúce staticky  

Hutniaca energia je vyvodzovaná pomocou vlastnej tiaţe mechanizmu, pričom 

do zemného prostredia je prenášaná jedným alebo niekoľkými oceľovými behúňmi. 

Hmotnosť samotného valca je pribliţne 10 ton. V súčasnej dobe existuje celá rada modifikácií 

hladkých statických valcov. Princíp prenosu tiaţe valca prostredníctvom oceľového behúňa 

na hutniacu zeminu je znázornený na Obr. 2. 

 

Gb - tiaţ mechanizmu  

Ab - Dotyková plocha behúňa  

 

Obr. 2- Schematické znázornenie statický pôsobiaceho behúňa na hutniacu vrstvu  

 

Veľkosť merného tlaku vyvodzovaného na zhutňovanú zeminu je závislá od dotykovej 

plochy behúňa zatlačeného do zeminy, tiaţe mechanizmu a mechanicko-fyzikálnych 

vlastnostiach hutniacej zeminy. Po kaţdom ďalšom prejazde valca sa dotyková šírka behúňa 

(b) zmenšuje (Obr. 2), čím vzrastá merný tlak. Maximálna veľkosť merného tlaku 

pod hutniacim prostriedkom je definovaná vzťahom [2]. 

 

     √
   

      
  [N.   ]  (1) 

 

q- statický tlak pripadajúci na jednotku dĺţky behúňa  [N/m] 

     -  priemer behúňa       [m] 

    - modul pruţnosti zeminy      [N.m
-2

]  
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Na kvalitu zhutnenia ma okrem iných faktorov zásadný vplyv aj mocnosť zhutňovaného 

materiálu. Je preto nesmierne dôleţitý správny návrh hrúbky vrstvy. V súčasnej dobe sa 

k tomu vyuţíva viacero postupov. Jednou z moţností ako orientačne stanoviť mocnosť vrstvy 

je vyuţiť obecné vzťahy. Je však nutné mať na pamäti, ţe sa jedná len o pribliţné výsledky. 

Rovnice (2) a (3) stanovujú hrúbku vrstvy pri statickom hutnení. Príslušné firmy zaoberajúce 

sa problematikou zemných práci si častokrát vytvárajú vlastné metódy určovania mocnosti 

vrstvy na základe dlhodobých skúseností.  

 

Nesúdrţné zeminy [2] 

       
 

  
 √     [m]   (2) 

 

Súdrţné zeminy [2] 

       
 

    
√     [m]  (3) 

 

     - vlhkosť zeminy       [%] 

        - optimálna vlhkosť zeminy       [%] 

  - polomer behúňa      [m] 

   - statický tlak na jednotku dĺţky        [N/m] 

 

V súčasnej dobe sú valce s hladkým behúňom pôsobiace staticky vytlačované vibračnými 

valcami. Spojením vibračného a statického účinku sa docieli vyššia efektivita hutniaceho 

prostriedku. Hladké valce nachádzajú uplatnenie predovšetkým u dokončovacích prác, kde sa 

nevyţaduje veľký tlak vytváraný na štruktúru hutniacej vrstvy.    

 

 

Obr. 3- Príklady hladkých oceľových valcov [11], [13]   
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2.4  Tvarované valce  

Tvarované valce sa úspešne aplikujú hlavne pri hutnení plastických zemín. Povrchová 

úprava behúňa umoţňuje okrem vyvodzovania statického účinku taktieţ hnetenie zeminy 

(Obr. 4). Zmenšením dotykovej plochy behúňa na zeminu sa zvyšuje merný tlak (p), pričom 

dôjde k zaboreniu výbeţku (ryhy) a roztlačeniu zeminy do strán. To vyvolá značne šmykové 

napätia v zemine, pri ktorých dochádza k premiešaniu zeminy. Vplyvom šmykových 

pretvorení sa rušia vnútorné sily v prostredí. Prebytočná voda a vzduch unikajú z pórov 

k vytvoreným otvorom (ryhám) [2].   

 

Úprava behúňa tvarovaných valcov [2]  

- ryhovaním 

- tŕňmi 

- výstupkami (ovčie nohy, jeţky) 

-  

 

Obr. 4 - Princíp tvarovaného valca s výstupkami  

 

Po prejazde tvarovaného behúňa povrch upravovanej vrstvy nie je hladký (otvory 

po výstupkoch - obr.4). Po rozprestretí ďalšej vrstvy dochádza ku kontaktnému spojeniu 

(prepojeniu) medzi vrstvami. Dôsledkom čoho sa zväčšuje šmyková únosnosť medzi 

vrstvami, a tým aj únosnosť celého násypu. 

 

V súčasnej dobe najpouţívanejším tvarovaným valcom je jeţkový valec (Obr. 5). 

Charakteristickým znakom sú výbeţky dĺţky 15-20 cm. Dĺţka výbeţku by nemala presiahnuť 

85 % hutniacej vrstvy [11]. Behúne bývajú ťahané, alebo samohybné. Rýchlosť pojazdu sa 

pohybuje v rozmedzí 2-3 m/s.  
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Základné prvky jeţkových valcov [2] 

- priemer behúňa 

- vzdialenosť medzi výbeţkami 

- dotyková plocha výbeţku 

- merný tlak na dotykovej ploche  

 

 

a) ovčie nohy    b) jeţkovi valec  

Obr. 5 - Príklady tvarovaných valcov [11] 

2.5  Pneumatické valce 

Pracovný nastroj tvorí niekoľko kolies s pneumatikami uloţenými na jednej osi. 

Zhutňovanie prebieha pomocou statického účinku pneumatík bez dezénu. Na hutnenie 

zemných konštrukcií sa najčastejšie pouţívajú viacosové pneumatické valce (dvojosové). 

Stopy zadných pneumatík sú vedené medzi stopami pneumatík prednej nápravy. Predná 

náprava je konštrukčne upravená tak, ţe vďaka výkyvu je moţné zhutňovať vrstvu aj 

v niţších polohách (rigoly, nerovnosti na povrchu), pričom vyvodzovaný tlak kaţdej 

pneumatiky je rovnaký (Obr. 6). Zadná náprava neumoţňuje výkyv voči rámu stroja. 

Moderné stroje sú schopné kontrolovať tlak v pneumatikách [2]. 

 

Kontrola tlaku pneumatík [2]  

- menenie tlaku pomocou prídavného zaťaţenia 

- zniţovaním, zvyšovaním počtu kolies (zníţenie počtu kolies zvýši merný tlak na 

zeminu, pri zvýšení počtu opačný efekt) 

- zmenšením šírky pneumatík (menšia šírka vyvodí menší merný tlak) 

- regulovaním tlaku v pneumatikách (mení sa dotyková plocha pneumatík)  
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Obr. 6 - Rozloţenie merného tlaku pri nerovnostiach hutniacej vrstvy  

 

Pneumatické valce sú veľmi účinné, pretoţe merná tiaţ stroja pôsobí na malú dotykovú 

plochu. Najmodernejšie pneumatické valce sú schopné hutniť aj vibračne.  

 

Pri príliš plastických zeminách klesá účinnosť pneumatických valcov. Hlavným dôvodom 

je zabáranie sa pneumatík do príliš plastického prostredia, čím sa zmenšuje prejazdu 

schopnosť prostriedku [2].   

 

 

Obr. 7 - Príklady pneumatických valcov [11], [12]  
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2.6 Vibračné valce 

Vibračné valce patria k najprogresívnejším a najrozšírenejším hutniacim prostriedkom 

pri stavbe násypov. Spojením efektu vibrácie viď. kap. 2.1 a statického účinku stroja 

dochádza k zvýšeniu účinnosti mechanizmu.  

 

Pracovným nástrojom vibračných valcov je jeden, prípadne viac behúňov. Povrchová 

úprava behúňa je značne variabilná [2].    

 

Samotný efekt vibrácie je najvhodnejší pre nesúdrţné zeminy, kde sily vnútorného trenia 

medzi časticami nie sú príliš veľké. Správnym skombinovaním tvaru behúňa s vibračnou 

energiou pokryjeme široký záber hutniacich materiálov (Obr. 1). 

 

 

 

  P – odstredivá sila       [kg.m.s
-2

] 

  M – ťaţisko excentrickej hmoty    [-] 

  Ph – horizontálna zloţka odstredivej sily    [kg.m.s
-2

] 

  Pv – vertikálna zloţka odstredivej sily    [kg.m.s
-2

] 

  ω – uhlová rýchlosť       [m.s
-1

] 

  β – uhol pootočenia sily P od zvislice   [°] 

  O – os behúňa       [-] 

   

Obr. 8 - Princíp vibračného valca  
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Vibračný hutniaci mechanizmus okrem statického merného tlaku (q), pôsobí na štruktúru 

materiálu aj dynamickým merným tlakom (qd). Zdrojom dynamického merného tlaku je 

excentricky rotujúca hmota (Obr. 8). 

 

 Hmota vyvodzuje odstredivú silu P. Sila P sa skladá z horizontálnej (Ph) a vertikálnej 

zloţky (Pv). Horizontálna sila je pre efekt hutnenia neţiaduca. Najčastejšou konštrukčnou 

úpravou, ktorá eliminuje zloţku Ph je protismerná rotácia dvoch hmôt. Pokiaľ dve proti sebe 

rotujúce hmoty, o rovnakej hmotnosti, totoţnom uhle pootočenia ťaţiska od zvislice (β) 

a rovnakej obvodovej rýchlosti (ω) pôsobia. Je moţné konštatovať, ţe horizontálne zloţky 

(Ph, Ph1) majú rovnakú veľkosť opačného zmyslu. To znamená, ţe dôjde k ich eliminácií. 

Naopak  zvislé zloţky Pv a Pv1 majú rovnaký smer a aj veľkosť. Výsledná vertikálna zloţka 

bude preto dvojnásobná (4) [2].  

 

                 [kg.m.   ]  (4) 

 

Vibračné valce sa vyznačujú vysokou frekvenciou (2000-4000 rán/min) a nízkou 

amplitúdou. Veľkosť amplitúdy a frekvencie je v súčasností moţné regulovať (hodnota Pvcel). 

Najmodernejšie hutniace stroje dokonca dokáţu analyzovať a následne vyhodnotiť aktuálnu 

situáciu podloţia (kvalitu zhutnenia) a samy si upravia veľkosť vyvodzovanej energie 

viď. kap.3.3 (Inteligentné zhutňovanie (IC – Intelligent compaction)). 

 

 

 

 

Obr. 9 - Príklady vibračných valcov [11], [13]  
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3 PRINCÍP HUTNENIA A VPLYV NA VLASTNOSTÍ TAKTO 

UPRAVENÉHO MATERIÁLU. 

3.1 Princíp hutnenia 

Hutnenie je proces, pri ktorom vplyvom vonkajšej energie dochádza k preskupeniu 

jednotlivých zŕn materiálu. Zväčšuje sa mnoţstvo kontaktných plôch štruktúry, zmenšuje sa 

pórovitosť a narastá objemová tiaţ, dôsledok vytlačenia vzduchu z pórov. Takto upravená 

zemina (materiál) má na jednej strane lepšie mechanicko-fyzikálne vlastnosti (vyššia 

vrcholová šmyková pevnosť), a na druhej menšiu priepustnosť a stlačiteľnosť. Zlepší sa 

odolnosť voči mechanickým a klimatickým účinkom. 

3.2  Teoretické predpoklady 

Ako prvý publikoval teoretické základy v roku 1930 Ralph R. Proctor. Ten sa zaoberal 

kontrolou zhutnenia u cestných násypov a zaviedol takzvaný pojem štandardné zhutnenie 

(1933). Zistil, ţe miera zhutnenia závisí okrem veľkosti vstupnej energií, aj na objemu vody 

v zemine. K stanoveniu štandardného zhutnenia vykonal skúšku, ktorá sa pouţíva dodnes 

a nesie jeho meno - Proctor standard (PS) (Obr. 10) [5].  

 

a) Proctor štandard    b) Proctor modifikovaný 

Obr. 10 - Proctorové skúšky  
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Pre náročnejšie stavby, ktoré kladu väčšie nároky na kvalitu podloţia (letiskové plochy, 

násypy komunikácií...) sa ukázal PS ako nedostatočný. Pre takéto stavby sa zaviedla takzvaná 

modifikovaná skúška zhutniteľnosti – Proctor modifikovaný (PM), (Obr. 10b). Zvýšením 

energie na zhutňovanú štruktúru sa docieli nárast objemovej hmotnosti vysušenej zeminy 

za súčasného poklesu optimálnej vlhkosti [6]. 

 

Pri Proctorovej skúške dochádza k zhutňovaniu zeminy s rôznymi počiatočnými 

vlhkosťami (min. 3 vzorky). Výsledkom skúšky je takzvaná Proctorová krivka zhutniteľnosti 

(Obr. 11). Ide o závislosť objemovej hmotnosti vysušenej zeminy (ρd) a vlhkosti zeminy (w). 

Maximálna objemová hmotnosť (ρdmax) sa dosahuje pri takzvanej optimálnej vlhkosti (wopt). 

V praxi to znamená, ţe pri hutnení zeminy s optimálnou vlhkosťou sa dosahuje maximálneho 

zhutnenia s vyuţitím minimálnej energie [7].  

 

 

      - maximálna objemová hmotnosť vysušenej zeminy  [kg/m3] 

     - optimálna vlhkosť zeminy         [%]  

 r - stupeň saturácie       [%] 

 

Obr. 11 - Proctorova krivka zhutniteľnosti [7] 
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Závislosť objemovej hmotností vysušenej zeminy a vlhkosti je moţné definovať vzťahom (5) 

[8]. 

    
     

   
  
  

   
   [kg/m

3
]  (5) 

 

   - objemová hmotnosť vody      [kg/m
3
]

   - vlhkosť        [%] 

    - stupeň saturácie       [%]  

    - merná objemová hmotnosť      [kg/m
3
] 

 

Pokusmi bolo dokázané, ţe kaţdá zemina má svoje špecifické optimálne hodnoty, príslušne 

pre štandardné zhutnenie (PS). Typické krivky zhutniteľnosti pre jednotlivé zeminy sú na 

Obr. 12. 

 

1- Štrk piesčitý 

2- Štrk / piesok 

3- Rovnakozrnný piesok 

4- Prach piesčitý 

5- Íl 

 

Obr. 12 - Proctorové krivky (PS), pre rôzne typy zemín [1]  
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Rovnaká zemina zhutňovaná odlišnými vstupnými energiami má svoju charakteristickú 

krivku zhutniteľnosti pre danú energiu (Obr. 13 krivky- 1,2 a 3). Medzi jednotlivými krivkami 

je moţné vytvoriť spojnicu objemových hmotností sušiny s rovnakým stupňom saturácie (Sr). 

Z vykonaných skúšok sa zistilo, ţe stupeň saturácie (Sr), pri optimálnej vlhkosti sa pohybuje 

v rozmedzí 70 – 85 % [8]. 

 

 

 

Obr. 13 – Spojnice objemových hmotnosti vysušených zeminy s rovnakým Sr  

 

Maximum Proctorovej krivky je rozhranie medzi takzvanou morkou a suchou vetvou. 

Pokiaľ je vlhkosť zhutňovanej zeminy w < wopt, zemina sa nachádza na suchej vetve, ak však 

w > wopt, tak na mokrej. Vplyv objemu vody v póroch je podrobnejšie opísaný v kap. 2.3 

(Hutnenie súdrţných zemín).  

 

Proctorová skúška (PS, PM) sa vţdy vykonáva pred začatím budovania konštrukcie. 

Skúška slúţi jednak k správnemu návrhu  metodiky hutniaceho procesu (voľba strojov, návrh 

pojazdov... .), ale hlavne ku kontrole kvality zhutnenia (miera zhutnenia). Ide o pomer 

objemovej hmotnosti sušiny zhutnenej prostriedkom k objemovej hmotnosti zeminy 

pri optimálnej vlhkosti zistenej laboratórnou skúškou (PS, PM) [7].  
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3.3  Hutnenie súdrţných zemín 

Dosiahnutie čo najlepšej kvality zhutnenia závisí predovšetkým na vlhkosti zeminy 

a veľkosti energie vyvodzovanej na štruktúru geomateriálu. V Československu sa touto 

problematikou zaoberal Klebena (1973). Klebena to demonštroval konkrétnym príkladom, 

ktorý realizoval na vzorku sprašovej hliny (Obr. 14) [1]. 

 

- krivka č.1 reprezentuje zeminu s optimálnou vlhkosťou. Je dosiahnutá vysoká 

hustota sušiny s vyuţitím malej hutniacej energie (efektívnosť). 

- zhutňovaním na suchej vetve (krivka č.2 a č.4) sa nedosahuje poţadovaná miera 

zhutnenia, i keď krivka č.2 sa blíţi k poţadovanému zhutneniu, ale na úkor 

efektívnosti. 

- pri krivke č.3 ide o zhutňovanie na mokrej vetve Proctorovej krivky. Pri malej 

vstupnej energií nastáva rýchli nárast objemovej hmotnosti sušiny. Hmotnosť sa 

však uţ vplyvom zvyšovania energie nemení. Je to spôsobené krátkodobým 

statickým pôsobením hutniaceho prostriedku. Voda nemá dostatočný čas odtiecť 

z pórov (nárast pórových tlakov). 

 

 

Obr. 14 - Vplyv hutniacej energie a vlhkosti na zhutnenie sprašovej hliny [1] 
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3.4 Maximálny objem vzduchových pórov zhutnenej zeminy  

Obecne platí, ţe vlhkosť zeminy sa má pohybovať v intervalu, kde je moţné túto zeminy 

zhutniť na poţadovanú mieru zhutnenia. Pri tom však musí byť splnená poţiadavka normy 

ČSN 72 1006, podľa ktorej nesmie byť v zemine viac ako 12 % vzduchových pórov (Obr. 15) 

[25]. Pri väčšom mnoţstve vzduchových pórov je zemina náchylnejšia na prosadavosť 

alebo dochádza k neskoršej reakcií spojiva (cement, vápno... .) po dodatočnom zavlhčení 

zeminy.  

 

K eliminácií obsahu vzduchových pórov je moţné zeminu zhutňovať vyššou energiou 

(PM) [25]. 

 

Kontrola obsahu vzduchových pórov sa musí realizovať hlavne pri hutnení takzvaných 

suchých zemín. To sú zeminy, ktorých vlhkosť sa nachádza na suchej vetve Proctorovej 

krivky (na ľavo) a poloskalných hornín (ílovce, slínovce), ktoré sa pri pojazdoch hutniacich 

mechanizmov rozpadajú na horniny [25].  

 

Obr. 15 – Proctorová krivka s vyznačením maximálnym mnoţstvom objemu vzduchových 

pórov [25]  
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3.4.1 Faktory ovplyvňujúce mieru zhutnenia  súdrţných zemín 

 

Hrúbka zhutňovanej vrstvy   

 

Na mieru zhutnenia, má vplyv aj mocnosť zhutňovanej vrstvy. Pri menších mocnostiach je 

dosiahnutá vyššia kvalita zhutnenia vrstvy. Na Obr. 16 je výstup skúšky, pri ktorej 

prostriedok (pneumatický valec SCAW 20) 8 pojazdmi hutnil zeminu s rovnakými 

vlastnosťami o rôznych hrúbkach. Najväčšia objemová hmotnosť sušiny bola dosiahnutá 

pri vzorke A (hrúbka vrstvy 20 cm). S narastajúcou mocnosťou bol zaznamenaný pokles 

objemovej hmotností vysušenej zeminy (miery zhutnenia) [1].  

 

Tento poznatok je dôleţité zohľadniť pri návrhu hrúbky technologických vrstiev násypu 

a, samozrejme, u voľby hutniaceho prostriedku. Pri menej náročných projektoch je moţné 

vyuţiť na návrh hrúbky hutniacej vrstvy tabuľky výrobcov hutniacich mechanizmov, 

eventuálne skúsenosti príslušnej osoby [2].  

 

 

 

Obr. 16 - Vplyv hrúbky vrstvy na kvalitu hutnenia [27]  
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Vplyv časového odstupu medzi jednotlivými pojazdmi 

 

Pokusmi sa ukázalo, ţe dostatočnými odstupmi medzi jednotlivými pojazdmi hutniaceho 

prostriedku sa dosiahne väčšej miery zhutnenia. To je spôsobené uvoľnením reziduálneho 

pretlaku vzduchu v póroch. Demonštroval to pán Vokřála, ktorý vykonal niekoľko pokusov. 

Na Obr. 17 je zobrazený výstup skúšky, pri ktorej bola vrstva zeminy hrúbky 20 cm 

zhutňovaná pneumatickým valcom SVAW 12. Graf predstavuje závislosť miery zhutnenia 

na počte pojazdov mechanizmu. Z grafu je zrejmé, ţe pri hutnení s časovými prestávkami 

(krivka a), je dosiahnutá vyššia kvalita zhutnenia, ako pri absencií časových odstupov 

(krivka b). To je spôsobené práve nedostatočným časovým intervalom, pri ktorom nedôjde 

k uvoľneniu pretlaku vzduchu v póroch [27]. 

 

Rozdiel miery zhutnenia medzi hutnením s prestávkami a bez prestávok je cca 2 % [7]. 

 

Zdanlivo malými zásahmi ako je napríklad pracovný postup mechanizmu, sa môţe 

výrazné zefektívniť celý proces hutnenia vrstvy násypu. Správnym návrhom postupu 

hutniaceho prostriedku sa docieľuje vyššej kvality zhutnenia.  

 

 

 

Obr. 17 - Vplyv časových prestávok medzi pojazdmi mechanizmov [27] 
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3.4.2 Vlastnosti a štruktúra zhutnenej súdrţnej zeminy 

 

Štruktúra a vlastnosti zhutnenej súdrţnej zeminy závisia od spôsobu hutnenia, merného 

tlaku hutniaceho mechanizmu, typu zeminy, ale hlavne od objemu vody v póroch zeminy. 

Hutnenie ílovitej zeminy, pri určitých stupňoch saturácie (vlhkostiach) má zásadný vplyv 

na štruktúru materiálu, a tým spojené vlastnosti zeminy (stlačiteľnosť, priepustnosť, odolnosť 

voči mechanickým vplyvom) [2]. 

 

Pri hutnení súdrţných zemín za malého obsahu vody v zemine nastáva flokulácia 

ílovitých minerálov. S narastajúcou vlhkosťou, naopak dochádza k väčšiemu usporiadaniu 

ílovitých minerálov (Obr. 18) [8]. 

 

Zásadný význam na usporiadanie ílovitých minerálov má aj veľkosť energie pôsobiacej 

na zeminu. So zväčšujúcou sa energiou sa dostávajú jemnozrnné častice do orientovanejšieho 

stavu (Obr. 18) [8].   

 

 

Obr. 18 - Vplyv vlhkosti a hutniacej energie na usporiadanie ílovitých minerálov 
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Vlastnosti súdrţnej zhutnenej zeminy sa odvíjajú od jej štruktúry (orientácie jemných 

častíc). Súdrţná zemina zhutnená na suchej vetve vykazuje iné vlastnosti, ako upravená 

zemina na mokrej vetve.  

 

Flokulovaná štruktúra (Obr. 18) sa vyznačuje väčšou priepustnosťou. Je to spôsobené 

chaotickým usporiadaním častíc v priestore, čím nie je prúdeniu vody kladený taký veľký 

odpor ako je to u orientovanej štruktúry. Závislosť súčiniteľu priepustnosti (kf) a zeminy 

zhutnenej pri určitej vlhkosti je zobrazený na Obr. 19 [8].  

 

Ílovité zeminy zhutnene na suchej vetve vykazujú väčšiu únosnosť (pevnosť) a tuhosť 

systému. Bolo spomínané, ţe na štruktúru zhutnenej súdrţnej zeminy ma zásadný vplyv  

hlavne vlhkosť a veľkosť hutniacej energie. V modelovej situácií bola zhutnená ílovitá 

zemina podrobená zaťaţovacej skúške, pri ktorej sa merala veľkosť sily, potrebnej 

na dosiahnutie 5 %, respektíve 25 % deformácií vzorku. Skúška ukázala, ţe šmyková pevnosť 

zeminy s chaoticky usporiadanými minerálmi je výrazne väčšia ako u orientovaných 

minerálov (Obr. 20) [8].  

 

V určitom prípade však môţe nastať vyššia únosnosť zeminy zhutnenej pri väčších 

vlhkostiach. Problematika takzvaných prosadavých zemín. Štruktúra sa po dosiahnutí určitého 

stupňa saturácie (Sr) v dôsledku zmenšenia trecích síl medzi zrnami pod vlastnou tiaţou 

(vonkajším zaťaţením) stlačí [8]. 

 

Veľkosť stlačiteľnosti zeminy je nepriamo úmerná únosnosti, takţe pri menších 

pevnostiach materiálu (mokrá vetva) je stlačiteľnosť vyššia a naopak s narastajúcou 

pevnosťou (suchá vetva) stlačiteľnosť klesá.  

 

Obr. 19 – Priepustnosť zhutnených súdrţných zemín [8] 
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Obr. 20 – Závislosť pevnosti zeminy  a zhutneného materiálu o rôznych počiatočných 

vlhkostiach [8]  
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3.5  Hutnenie nesúdrţných zemín 

Pri nesúdrţných zeminách Proctorová krivka nemá mokrú vetvu, pretoţe pri hutnení 

dochádza k vytlačovaniu vody z pórov. U niektorých prípadoch (hrubozrnný materiál), nemá 

Proctorová krivka typický tvar. Maximálna objemová hmotnosť zeminy v tomto prípade je 

dosiahnutá pri suchej zemine (Sr= 0), respektíve saturovanej zemine Sr= 1 (Obr. 21). 

Dôvodom je vplyv kapilárnych síl v prirodzené vlhkej zemine [9].  

 

V praxi sa nerealizuje u čisto nesúdrţných materiálov Proctorová skúška. Miera zhutnenia 

nesúdrţnej zeminy sa určuje na základe indexu relatívnej uľahlosti ID (6) [10]. 

 

Pri obsahu jemnozrnných častíc viac ako cca 10 % má krivka zhutniteľnosti rovnaký tvar 

ako pri súdrţných zeminách.  

 

 

 

Obr. 21 - Krivka zhutniteľnosti v nesúdrţnej zemine [8] 
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3.5.1 Efekt vibrácií na nesúdrţnú zeminu  

 

Najkvalitnejšieho zhutnenia v nesúdrţnej zemine, na ktorú pôsobí vibračná energia sa 

dosiahne pribliţne v strede mocnosti vrstvy (obr. 21). Tvar kriviek závisí predovšetkým 

na veľkosti vstupnej energie (vibračnej) a mocnosti vrstvy [8]. 

 

Správnou voľbou hrúbky vrstiev a hutniacej energie mechanizmu sa môţe vytvoriť zemné 

teleso (napr. násyp), kde kvalita zhutnenia neklesá pod určitú hranicu. Na obrázku 21 je 

zemné teleso kontinuálne zhutnené na minimálnu hodnotu ID = 75 %.  

 

Minimálna normatívna hodnota stupňa relatívnej uľahlosti (ID) je závislá od lokalizácií 

vrstiev v násypu (podloţie násypu, teleso násypu, aktívna zóna) a druhu zeminy (príloha 3) 

[10]. 

 

 

 

Obr. 22 – Vplyv vibračnej energie na kvalitu zhutnenia nesúdrţnej zeminy [8]  
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4 KONTROLA KVALITY ZHUTNENIA U VRSTIEV 

DOPRAVNÝCH NÁSYPOV 

 

Kvalita zhutnenia štruktúry zeminy ma výrazný vplyv na radu vlastností viď. kap. 3 

(Princíp hutnenia a vplyv na vlastností takto upraveného materiálu). Kontrola kvality 

zhutnenia vrstiev je preto nevyhnutnou súčasťou budovania telesa násypu. Podcenením 

kontroly hutnenia môţe dôjsť k veľkým komplikáciám na telese násypu, ktoré sa nemusia 

prejaviť počas budovania stavby. Jedná sa predovšetkým o vznik veľkých depresií povrchu 

násypu. Sanácia vzniknutých porúch v dôsledku nedostatočného prehutnenia je obvykle 

finančne veľmi náročná.  

 

Norma ČSN 72 1006 (Kontrola zhutnění zemin a sypanin) nám udáva minimálne hodnoty 

miery zhutnenia v jednotlivých vrstvách násypu. V závislosti na lokalizácií vrstvy a druhu 

sypaného materiálu (príloha 2,3). Predpisuje taktieţ minimálny počet vykonaných skúšok 

na jednotku objemu zeminy (príloha 4). Počet skúšok závisí na druhu zvolenej kontrolnej 

metódy, lokalizácií vrstvy v násypu a druhu sypaniny. Norma ČSN 72 1006 zahrňuje prehľad 

základných skúšobných metód na určenie indexu miery zhutnania. Kontrolné metódy 

rozdeľuje na priame a nepriame (príloha 1) [10]. 

 

Pokiaľ sa zistí kontrolou zhutnenia vrstvy niţšia hodnota miery zhutnenia akú poţaduje 

norma ČSN 72 1006, musí byť prijaté potrebné opatrenie na odstránenie nedostatku. 

Prakticky môţu nastať 2 situácie. Nekvalitne zhutnený materiálu je buď na suchej, 

alebo mokrej vetve krivky zhutniteľnosti. Zeminu nachádzajúci sa na suchej vetve je moţné 

opätovne do hutniť. Môţe však nastať prípad, keď je zemina výrazne suchá a nie je moţné 

dostupnými mechanizmami docieliť poţadovanú kvalitu zhutnenia (Obr. 14 – krivka 4). 

V takomto prípade musím byť zemina zavlhčená na hodnotu cca wopt a aţ potom zhutnená. 

Postup úpravy zeminy nachádzajúcej sa na mokrej vetve je diametrálne odlišný. Tak ako bolo 

popisované v kap. 3, príliš vlhkú zeminu nie je moţné zhutniť (Obr. 14 – krivka 3). 

Najjednoduchšou moţnosťou ako sa vysporiadať s problémom príliš vlhkej, nedotačne 

zhutnenej zeminy je jej výmena. To však nie je efektívne realizovať vţdy (veľké objemy 

nekvalitnej zeminy). V takýchto prípadoch sa v praxi najčastejšie uplatňuje úprava vlastnosti 

zeminy zamiešaním spojiva [2], [10]. 
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4.1 Priame metódy kontroly zhutnenia materiálu ukladaného do násypu  

4.1.1 Určenie miery zhutnenia jemnozrnných zemín a iných sypanin 

 

K priamemu určeniu miery zhutnenia jemnozrnných zemín, eventuálne hrubozrnných 

zemín, pokiaľ je moţné stanoviť ρd,MAX,PS, ρd,MAX,PM sa pouţíva takzvaný parameter miery 

zhutnenia D, poprípade DM (5)  [10].   

 

  
  

         
         [%] 

 

 

   
  

         
     [%]                        (5)  

 

4.1.2 Určenie miery zhutnenia piesčitých a štrkovitých zemín  

 

Miera zhutnenia piesčitých a štrkovitých zemín sa určuje na základe porovnania indexu 

relatívnej uľahlosti ID zeminy (6) s poţadovanou tabuľkovou hodnotou, podľa ČSN 72 1006 

(príloha 3) [10]. 

 

   
                   

                 
  [-]  (6) 

 

      - objemová hmotnosť maximále hutnej zeminy    [kg/m3] 

   - objemová hmotnosť suchej zeminy zistená na stavbe  [kg/m3] 

      - objemová hmotnosť maximálne nakyprenej zeminy  [kg/m3] 

 

 

Jednou z moţností ako priamo určiť kvalitu zhutnenia zeminy, bez nutnosti vysušenia 

vzorku je pouţitím takzvanej Hilfovej metódy. Metóda je vhodná predovšetkým 

pre jemnozrnné zeminy. Detailný postup Hilfovej metódy je uvedený v ČSN 72 1006 

príloha E.  
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4.2 Nepriame metódy kontroly zhutnenia materiálu ukladaného do 

násypu 

Ku kontrole kvality zhutnenia sa vyuţíva závislosť objemovej hmotnosti (najčastejšie) na 

iných mechanicko-fyzikálnych vlastnostiach zeminy. Parametri charakterizujúce určitú 

mechanicko-fyzikálnu veličinu sú častokrát ľahšie alebo presnejšie zistiteľné, ako objemová 

hmotnosť vysušenej zeminy [2].  

 

Pre efektívne uplatnenie nepriamej metódy je dôleţité preukázať jej vhodnosť. Následne 

dobrú rozlišovaciu schopnosť, to znamená dostatočne rozsah meraných hodnôt 

odpovedajúcich nezhútnenému a zhútnenému stavu zeminy (materiálu). Dostatočnú tesnosť 

korelačného vzťahu medzi objemovou hmotnosťou a zvoleným kontrolným parametrom. 

Minimálna hodnota koeficienta korelácie (rx,y min.) je 0,8. Hodnota koeficienta sa však môţe 

meniť individuálne od projektu [2]. 

 

Správnosť metódy sa overuje paralelným meraním pri kontrolných prácach, eventuálne 

zhutňovacou skúškou. Rozsah zhutňovacej skúšky stanový projektant. Pri výraznej zmene 

geologických podmienok (hydrogeologických pomerov) počas realizácie projektu je nutné 

zhutňovaciu skúšku zopakovať. 

 

Uplatnenie nepriamych metód kontroly zhutnenia [2] 

 

- veľké objemy zhutňovacej sypaniny rovnakého druhu  

- pri projektoch kde sa vyţaduje podstatne väčšia početnosť kontrolných skúšok  

- v prípadoch kde nie je moţné reálne pouţiť v poţadovanom rozsahu metódy 

priame (kamenitá sypanina) 

- pre vytypovanie “slabších” miest pre následnú kontrolu priamymi metódami 

 

K nepriamej kontrole zhutnenia sa vyuţívajú metódy uvedené v prílohe 1. Vo 

výnimočných prípadoch je moţné pouţiť aj iné metodiky, v súlade s ČSN 72 1006 [2].  

 

V nasledujúcej časti textu bude podrobne popísaná nedeštruktívna nepriama kontrolná 

metóda zhutnenia pomocou vibračného valca vybaveného meračom zhutnenia (IC).   
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5  INTELIGENTNÉ ZHUTŇOVANIE (IC – INTELLIGENT 

COMPACTION) 

 

Stále zväčšujúce sa nároky na zrýchľovanie (zefektívňovanie) pracovných postupov nútia 

výrobcov k neustálemu vývoju nových technológií. Jednou z progresívnych metód, ktorá sa 

objavila v 80 rokoch minulého storočia (Geodynamik AB, Bomac, Ammann), je určovanie 

kvality zhutnenia kontinuálne s postupom hutniaceho mechanizmu (CCC) [16]. V 90 rokoch 

sa začala pridávať do mechanizmu sofistikovaná technológia, ktorá dokázala analyzovať 

a vyhodnocovať namerané data a vznikol tak pojem inteligentné hutnenie (IC). Inteligentné 

stroje sú schopne pracovať poloautomaticky alebo úplne automaticky. To umoţňuje zníţiť 

nároky na ovládanie stroja, ale hlavne minimalizovať vplyv ľudského faktoru na kvalitu práce 

[16].  

 

Inteligentné vibračné valce obsahujú celú radu vzájomne prepojených technológií. Stroj 

musí byť schopný zistiť informácie o kvalite zhutnenia povrchu podloţia. To je moţné 

v súčasnosti stanoviť rôznymi spôsobmi. Nehomogenita prostredia však má za príčinu, ţe ani 

jeden zo spôsobov nemôţe byť povaţovaný za 100 % presný. Namerané informácie o stavu 

vrstvy sú následne analyzované vo výpočetnej jednotke, ktorá je schopná údaje o zhutnení 

vyhodnotiť v reálnom čase. Celý proces vyhodnocovania dát prebieha v kombinácií 

s aktuálnou polohou stroja na stavenisku. Tá je zabezpečená pomocou GPS. Výsledkom 

vyhodnotenia vstupných dát (kvalita zhutnenia, poloha stroja) je takzvaná virtuálna mapa 

zhutnenia (príloha č.5). Mapa je zobrazovaná na obrazovke v kabíne stroja.  Praktická 

aplikácia mapy miery zhutnenia spočíva pri opätovnom dohutňovaní vrstvy. Inteligentný stroj 

na základe mapy napríklad vie, ţe sa blíţi k nedostatočne prehutnenej lokalite. Dokáţe 

na základe vyhodnotených dát prispôsobiť svoje vlastnosti predom (frekvenciu, amplitúdu, 

veľkosť sily) a zabráni tak nekvalitnému zhutneniu, resp. prehutneniu zeminy (materiálu). 

Korelácia vibračnej energie je zabezpečená pomocou riadeného budiča vibrácií. Riadič 

vibrácií je v podstate prístroj, ktorý upravuje rýchlosť rotácie dvoch hmotných telies v behúňi 

stroja (veľkosti sily). Rozoznávajú sa dva základné typy, s priamkovým alebo kruhovým 

vektorom vibrácie [16], [18], [21]. 

 

Namerané hodnoty je moţné prostredníctvom USB zariadenia (rádiového spojenia) 

prenášať na interné pracovisko firmy, k ďalšiemu analyzovaniu. Celý princíp technológie je   
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ilustratívne vyobrazený na Obr. 23. Jednotlivý výrobcovia inteligentných strojov majú 

vlastné modifikácie metódy IC (výpočtové postupy), základný princíp IC je však stále 

zachovaný. 

 

 

 

Obr. 23 – Princíp IC  

 

5.1 Určenie miery zhutnenia pri IC 

Jednou z hlavných súčastí IC je určenie miery zhutnenia povrchu. To sa deje kontinuálne 

s postupom mechanizmu. Kaţdý výrobca inteligentných strojov má vlastnú technológiu 

na určovanie kvality zhutnenia. V nasledujúcom texte budú podrobne popísané v súčasnosti 

najpouţívanejšie kontrolné parametre vyuţívané pri IC.  
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5.1.1 Stanovenie kvality zhutnenia pomocou vibračného modulu (Evib) 

 

Systém určovania kvality zhutnenia podloţia zaloţený na určení vibračného modulu 

(Evib), bol vyvinutý nemeckou firmou Bomag. Princíp hodnotenia spočíva v určení tuhosti 

podloţia ks, resp. vibračného modulu Evib.  

 

Meracie systémy vyuţívajú závislosť zrýchlenia bubna na dynamickej tuhosti pôdy. To 

znamená, ţe pokiaľ bude zemina (materiál) tuhšia tak sa vertikálne zrýchlenie bubna zvýši. 

Meracie senzory (2 akcelerometry) zaznamenávajú toto zrýchlenie (xd“). Z nameraných 

hodnôt zrýchlenia sa následne stanoví neznáma sila Fw (Obr. 24). Superponovaním síl Fz (7), 

Fstat (8) a Fw (9) sa určí výsledná prítlačná sila Fs (10), pôsobiaca na zhutňovanú vrstvu [19], 

[17].  

 

Obr. 24 – Rovnováha síl na vibračnom behúni  

           
            [N]  (7) 

      (     )    [N]  (8) 

             [N]  (9) 

 

md  - váha behúňa      [kg]  

  xd“ - akcelerácia bubna      [m/s
2
] 

  mf - váha rámu      [kg] 

  me - váha excentricky rotujúcej hmoty    [kg] 

  re - vzdialenosť excentricky  rotujúcej hmoty od  
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  stredu rotácie     [m] 

  Ω - uhlová frekvencia     [rad/s]  

  g - gravitačné zrýchlenie    [m/s
2
] 

  t - uplynutý čas      [s] 

 

                 [N]  (10) 

 

Vplyvom prítlačnej sily Fs sa teleso behúňa zatláča do podloţia. Veľkosť vertikálnej 

deformácie podloţia je moţné určiť pomocou vzťahu, ktorý v roku 1939 odvodil G. Lundberg 

(Obr. 25). Hodnota deformácie δ závisí okrem iných parametroch aj na šírke vtlačenej časti 

behúňa (b) (Obr. 25). Vzhľadom na valcovitý tvar behúňa je problematické jednoznačne určiť 

šírku b. Nemecky konštruktéri vyuţili hypotézu pána H. Hertza z roku 1895, ktorý odvodil 

vzťah pre jej výpočet (Obr. 25) [28].  

 

Otáčaním excentrickej hmoty v behúni, ktorou je realizovaná vibračná energia valca, 

dochádza k zmene veľkosti Fs a tým aj k výslednej deformácií. Grafická závislosť cyklu 

zaťaţovania (nárast Fs) a odľahčovania (pokles Fs) podloţia v závislosti na príslušnej 

deformácií je vyobrazená na Obr. 25. Tuhosť podloţia je definovaná ako tangenta rozdielu 

Fmax a Fstatik k rozdielu ich deformácií. S vyuţitím Hertz-Lundbergovej teórie je moţné 

definovať tuhosť podloţia (ks), respektíve vibračný modul (Evib) vzťahom (11) [28].  

 

    
  

  
  

        

               
 

 
   (

         

(    )    (     )    
)

 [N/m]  (11) 

 

  Evib - vibračný modul     [MN/m
2
] 

  L - dĺţka behúňa      [m] 

  v - poisonovo číslo     [-] 

  r - polomer behúňa     [m] 

 

Tvar jednotlivých kriviek závislosti sily Fs a deformácie sa odvíjajú od tuhosti zeminy. Pri 

zemine s nízkou tuhosťou je tvar krivky plochší (Obr. 24 - krivka č.3). To znamená, 

ţe veľkosť hodnoty vibračného modulu klesá, naopak pri vyššej tuhosti zeminy (krivka č.1,2) 

narastá hodnota Evib.[21].  
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Obr. 25 – Interakcia pôdy a behúňa valca  

 

Na základe vyhodnotenia vibračného modulu (kvality zhutnenia) a presnej lokalizácií 

(GPS) sa vytvorí virtuálna mapa zhutnenia (príloha č.5). Z mapy je moţné detegovať lokality 

s niţším stupňom zhutnenia, respektíve vyšším.  

 

5.1.2 Stanovenie kvality zhutnenia pomocou parametru ks 

 

V neskorších 90 rokoch predstavila švajčiarska spoločnosť Ammann systém určovania 

kvality zhutnenia pomocou parametra tuhosti podloţia ks (12). Principiálne je systém 

zaloţený na rovnakej myšlienke, ako v prípade nemeckej firmy Bomag. Taktieţ sa vychádza 

zo vzájomnej interakcie medzi podloţím a vibračným behúňom (Obr. 26). Matematické 

analýzy sú zaloţené na predpoklade, ţe zemina sa chová pruţne [26]. 

 

         ( 
               

 
)  [N/m]  (12) 

 

  f - frekvencia       [Hz] 

  Ф - fázový uhol       [rad] 

  a - amplitúda      [m]  
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Obr. 26 -Analyticky model interakcie medzi podloţím a vibračným mechanizmom 

pouţívaný spoločnosťou Ammann [22] 

 

5.1.3 Stanovenie kvality zhutnenia pomocou parametrov CMV, RMV, 

CCV 

 

Parameter CMV (Compaction meter value)  

 

Parameter CMV bol vyvinutý švédskou organizáciou Geodynamik (1980). CMV je 

bezrozmerná veličina, ktorá závisí na parametroch behúňa (priemer, hmotnosť) 

a prevádzkových vplyvoch (rýchlosť, frekvencia, amplitúda). Táto hodnota sa získa podielom 

veľkosti amplitúdy zrýchlenia dvojnásobnej budiacej frekvencie k amplitúde zrýchlenia 

budiacej frekvencie (13) [26]. 

     
   

  
  [-]  (13) 

 

  C - kalibračná konštanta (najčastejšie 300)  [-] 

  AΩ - veľkosť amplitúdy pri budiacej frekvencii  [m] 

   A2Ω - veľkosť amplitúdy pri 2 nasóbku b. frekvencie [m]  
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Snímače merajú zrýchlenie behúňa, ktorý sa následné upravuje takzvanou Forierovou 

transformáciou. Všeobecne sa jedná o rozloţenie signálu na harmonické frekvencie (násobky 

základnej frekvencie). Vo svojej podstate je parameter CMV meradlom nelinearity, ktorá 

koreluje s mierou zhutnenia [26].  

 

V skutočne lineárnom prostredí by sa parameter CMV = 0 (čistá sinusoida). 

V nelineárnom prostredí, čím zemina určite je, výsledná odozva zrýchlenia bubna nie je čisto 

sinusoida (Obr. 26). Fourierova analýza môţe reprodukovať skreslený priebeh ako súčet 

násobkov budiacej frekvencie. Z tohto dôvodu je pomer A2Ω/AΩ meradlom stupňa 

narušenia, respektíve nelinerarity, ktorý korešponduje so stupňom zhutnenia. Preto je moţné 

konštatovať, ţe s narastajúcim stupňom zhutnenia sa sinusoida viac skresľuje vplyvom čoho 

narastá hodnota CMV. Orientačné hodnoty parametru CMV spolu s priebehom vertikálneho 

zrýchlenia behúňa v závislosti na typu podloţia sú zobrazené na Obr. 27 [26]. 

 

V súčasnej dobe vyuţívajú parameter CMV stroje firmy Caterpillar a Dynapac. 

 

 

Obr. 27 – Závislosť parametru CMV na typu podloţia  
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Parameter RMV (Resonance meter value) 

 

Sesterská veličina parametru CMV vyvinutá organizáciou Geodynamik. Hodnota 

vychádza z pomeru amplitúd polovičnej budiacej frekvencie k amplitúde budiacej frekvencie 

(14). Jedná sa o medzní hodnotu objavujúcu sa pri odskoku behúňa (bubon preskakuje kaţdý 

druhý cyklus). Je dôleţité si uvedomiť, ţe meranie CMV je relevantné pri stálom kontaktu 

behúňa s podloţím, preto sa súčasne musia merať obidva parametre (CMV, RMV) [26]. 

 

     
     

  
   [-]  (14) 

 

Parameter CCV (Compaction Control Value) 

 

V nedávnej dobe predstavila firma Sakai vlastný parameter CCV (15), (2002). Parameter 

zahrňuje amplitúdu subharmonickej frekvencie (A0,5Ω) a veľkosti amplitúd násobkov 

harmonických frekvencií (Obr. 28) [24]. Jedná sa opäť o bezrozmernú veličinu, ktorej nárast 

indikuje väčšiu tuhosť podloţia a tým aj miery zhutnenia.  

 

 

    (
                         

        
)       [-]  (15) 

 

 

 

Obr. 28 – Zmeny amplitúdového spektra s rastúcou pevnosťou podloţia [24] 

  



Kontrola kvality hutnenia materiálu ukladaného vo vrstvách pri násypoch dopravných komunikácií 

- 45 - 

Ako bolo znázornené,  kaţdý výrobca inteligentných strojov má vlastný spôsob určovania  

miery zhutnenia. Výrobca vychádza zo znalostí opierajúcich sa o určité teoretické 

predpoklady, ktoré sám vyvinul ,respektíve modifikoval a overil in-situ skúškami.   

 

Inteligentný stroj vţdy vyhodnocuje určitý parameter, ktorý následne porovnáva 

s referenčnou hodnotou a na jej základe určuje mieru zhutnenia. Výsledok analýzy sa 

pomocou softwaru (špecifický pre kaţdú firmu viď. príloha 6) následne zobrazí pracovníkovi 

v kabíne stroja. 

 

Plne automatické stroje disponujú takzvaným systémom AFC (automatická 

spätnovazebná regulácia), pomocou ktorého stroj dokáţe pri opätovnom pojazde sám 

korelovať veľkosť prítlačnej sily (Obr. 29), (Obr. 30). U poloautomatických strojov sa 

veľkosť amplitúdy, frekvencie nastavuje manuálne. Prehľad svetových výrobcov 

inteligentných hutniacich strojov so základným popisom je uvedený v tabuľke 1. 

 

Spoločnosti Ammann a Dynapac pouţíva systém AFC zaloţený na úprave veľkosti uhla 

medzi rotujúcimi hmotami. Výpočtová jednotka prispôsobuje veľkosť uhla a rýchlosť rotácie 

hmôt na základe uţ nameraných dát. Z Obr. 29 je zrejme, ţe pokiaľ bude hodnota uhlu rovná 

nule, veľkosť amplitúdy dosiahne maximum. So zväčšovaním vzdialenosti rotujúcich hmôt 

bude priamo úmerne klesať veľkosť amplitúdy. Teoreticky pri hodnote uhla 180 stupňov bude 

veľkosť amplitúdy rovná nule [24]. 

 

Nemecká spoločnosť Bomag pouţíva systém AFC zaloţený na zmene orientácií vektoru 

prítlačnej sily Fs. Výpočtová jednotka prispôsobuje veľkosť natočenia 2 excentrických 

protismerne sa otáčajúcich hmôt (Obr. 30). Hodnoty natočenia (α) sú automaticky upravované 

v závislosti na nameranom vibračnom module Evib [27]. Súčasne so zmenou orientácie 

vektoru systém môţe korelovať rýchlosť rotácie hmôt, čím ovplyvní veľkosť výslednej 

prítlačnej sily Fs [27]. 
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Obr. 29 – Systém AFC zaloţený na zmene uhlu medzi dvoma excentricky rotujúcimi 

hmotami a rýchlosti ich rotácie (Ammann, Dynapac) 

 

 

 

Obr. 30 – Systém AFC zaloţený na zmene orientácie vektoru (Bomag)  
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Tabuľka 1 – Kľúčové vlastnosti rôznych výrobcov realizujúcich IC [23] 

Vlastnosť Ammann/ 

Case 

Bomag Caterpillar Dynapac Sakai 

Parameter ks  Evib CCV,CMV,MDP CMV CCV 

Jednotka (MN/m) (Mpa)   ------- ------- ------- 

Typ  

behúňa 

tvarovaný, 

hladký 

hladký tvarovaný, 

hladký 

tvarovaný, 

hladký 

hladký 

Software 

v kab. stroja 

ACE-Plus BCM05 AccuGrade DCA Aithon 

MT 

Typ súboru *.txt *.csv *.csv *.txt *.csv 

Systém AFC ANO ANO NIE ANO NIE 

GPS ANO ANO ANO ANO ANO 

 

 

Výpočtové modely parametrov pouţívaných pri určení kvality zhutnenia podloţia  
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5.2 Výhody a nevýhody IC 

 

Výhody [20] 

 

- Nosnou výhodou IC je ţe nám poskytuje prehľad o celom území, čím dochádza 

k značnému urýchľovaniu postupu výstavby. Výsledkom je eliminácia vzniku 

oblastí z nízkou mierou zhutnenia. Eventuálne lokalizácia neúnosných oblastí 

v podloţí (napr. stlačiteľné íly), ktoré sa môţu včas odstrániť, či uţ výmenou 

materiálu, alebo samotnou úpravou zeminy. Zabráni sa taktieţ nepriaznivému 

prehutňovaniu štruktúry. Prehutnený materiál okrem iného nepriaznivo vplýva 

aj na ţivotnosť mechanizmu. Včasná detekcia problému a jeho odstránenie má, 

samozrejme, priaznivý vplyv na únosnosť celého systému. To znamená, 

ţe dochádza k minimalizovaniu dodatočných pretvarovaní telesa násypu a tým 

spojených nákladov na sanačné práce.  

 

- Pozitívum je aj redukcia kontrolných skúšok. 

 

- Kontrolovaným postupom a moţnosťou ovládania veľkosti amplitúdy je moţné 

zvýšiť dosah zhutnenia. 

 

Nevýhody [20] 

 

- Nepriaznivým faktorom je vstupná cena technológie. To je však relatívne, pretoţe 

správnym aplikovaním IC dochádza k výrazným finančným úsporám napr. 

na dodatočných sanáciách, pohonných hmotách ... .  

 

- Neznalosť technologických postupov (potreba školení). 

 

- Dostupnosť inteligentných strojov (sofistikované zariadenia v drsnom prostredí). 
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6 REALIZOVANÉ PROJEKTY IC V PRAXI 

6.1 Štát New York  (USA) komunikácia US 219 

Projekt bol zameraný na štúdium IC technológie a preukázanie jej výhod. Realizácia 

prebiehala v období od 17. 5. 2009 do 22. 5. 2009 na budovanej komunikácií US 219 v štáte 

New York v USA (Obr. 31) [23].  

 

 

Obr. 31 – Vyznačená lokalita v mape  

 

Bolo vytvorených 10 testovacích polí (TB1,TB2...TB10), na ktorých sa nachádzali rôzne 

typy zemín (Obr. 32). Následne sa jednotlivé polia hutnili pomocou inteligentných strojov. 

V tomto projekte sa vyuţívali stroje firmy BOMAG a CATERPILLAR. Sledovala sa 

interakcia pôdy a mechanizmu pri IC.  

 

 

Obr. 32 – Skúšobné plochy TB4 a TB5 na komunikácií US 219 [23]  
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V rámci projektu sa zrealizovala široká škála in-situ skúšok, ktoré sa následne analyzovali 

a porovnávali s výstupmi IC. Pozitívnym zistením projektu bolo, ţe pri správnej realizácií 

postupu IC, respektíve in-situ skúšok sa docieľuje dobrá korelácia výsledkov. Dokazuje to 

aj porovnanie vibračných modulov (Evib) zaznamenaných inteligentným strojom firmy 

Bomag s modulmi získaných z  rázových zaťaţovacích skúšok (EFWD). Na Obr. 33 je 

znázornený priebeh Evib (čierna čiara) a súčasne hodnoty EFWD (zelené značky), ktoré boli 

namerané na skúšobnej ploche TB3 (dĺţka cca 100 m). Z obrázku je zjavná korelácia Evib 

a EFWD [23]. 

 

 

 

 

Obr. 33 – Dobrá korelácia výsledku medzi EVIB (nameraný po 3 pojazde stroja) a EFWD 

na ploche TB3 v línií č.3 [23] 

 

Súčasťou štúdie bolo tieţ vyhodnocovanie správania sa hutniaceho mechanizmu firmy 

Bomag počas hutniaceho procesu. Na Obr. 34 sú uvedené virtuálne mapy po jednotlivých 

pojazdoch mechanizmu na skúšobnej ploche TB3. Testovaná pocha bola rozdelená do 5 línií 

o dĺţke cca 105 m. Potvrdil sa predpokladaný nárast kvality zhutnenia [23]. 

 

 Zaznamenávala sa taktieţ súčasne veľkosť amplitúdy v závislosti na Evib. Hodnotu 

amplitúdy automaticky upravovuje výpočtová jednotka v závislosti na veľkosti EVIB. Jedná sa 

o takzvanú automatickú zpätnovazebnú reguláciu (AFC). Meraním sa potvrdila funkčnosť 

celého systému. Jednotlivé výstupy meraní závislosti EVIB a veľkosti amplitúdy sú uvedené 

v prílohe č.7 [23].  
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Obr. 34 – Virtuálne mapy zhutnenia s rôznym nastavením veľkosti amplitúdy a reţimu 

AFC (2 pojazd) zistené na ploche TB3 [23]  
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6.2 Skúšky IC na diaľnici US84 pri Waynesboru štát Mississippi (USA) 

Štúdia realizované na diaľnici US84 (Obr. 35) boli financované ministerstvom dopravy 

USA v rámci projektu “Zrýchlené zavedenie IC pre násypy dopravných komunikácií 

a asfaltovú vozovku“, Hlavným cieľom projektu je poukázať na výhody IC a poskytnúť 

podklady odbornej verejnosti, ktorá ešte nemá skúsenosti s IC [24]. 

 

V rámci štúdií na diaľnici US84 bolo zhotovených 9 skúšobných plôch (TB1, TB2... TB9) 

o rôznych typoch podloţia. Skúšobné plochy boli podrobené IC a širokej škále poľných 

skúšok. Namerané hodnoty sa následne analyzovali a vyhodnocovali. Inteligentné hutnenie 

bolo uskutočňované pomocou mechanizmov výrobcov CATERPILLAR (typ CP56), SAKAI 

(typ SW880) a AMMANN (typ SV212 s integrovanou technológiou AFC) [24]. 

 

Obr. 35 – Lokalizácia projektu na komunikácií US84 v štáte Mississippi (USA)  

6.2.1 Skúšobne plochy TB1, TB2, TB3 a TB8 

 

Sekcia TB1 pozostávala s nestabilného podloţia. IC sa na sekcií realizovalo pomocou 

strojov CATEPILLARA (CMV, MDP) a SAKAI (CCV). Stroje dokázali správne detegovať 

neúnosné podloţie, čo jasne deklarujú aj výstupy virtuálnych máp (Obr. 36). Vykonali sa tieţ 

poľné skúšky (rázová zaťaţovacia skúška, skúška nukleárnym meračom, statická zaťaţovacia 

a statická penetračná skúška), v určených 6 bodoch. Hlavným prínosom meranej sekcie (TB1) 

bola korelácia nameraných hodnôt medzi in-situ skúškami a strojmi (príloha 9)  [24]. 
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Obr. 36 – Výstup virtuálnych máp sekcie TB1 [24] 

Vlastnosti nestabilného podloţia sa následne upravovali pomocou hydraulického spojiva 

(cement), objem primiešaného spojiva činil cca 5,5 % z hustoty vysušenej zeminy. 

Fotografický postup od začiatku realizácie úpravy zeminy, aţ po posledné pojazdy hutniacich 

mechanizmov je zachytení v prílohe 8. Takto upravená sekcia sa označila názvom TB3 [24]. 

 

Hlavným cieľom štúdií na sekcií TB3 bolo monitorovanie nárastu kvality zhutnenia 

v relatívne krátkom časovom úseku po aplikácií spojiva a následna korelácia s in-situ 

hodnotami. Spojivo bolo aplikované (rozprestreté, zmixované a zavlhčené) 7.14.2009 (7:45 

aţ 8:30) miestneho času. Následne sa podloţie zhutnilo 9 pojazdami mechanizmu a upravilo 

pomocou grejderu. Finálne dohutnenie sa realizovalo prostredníctvom pneumatického valca. 

V časovom rozmedzí 11:55 – 12:30 (cca 4 hodiny od aplikácie spojiva) vibračný valec firmy 

AMMANN vytváral virtuálnu mapu sekcie TB3 (Obr. 35). Z vytvorenej virtuálnej mapy 

sekcie TB3 je evidentný nárast tuhosti podloţia po aplikácií hydraulického spojiva [24].  
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Obr. 37 – Virtuálne mapy sekcie TB3 (1- tuhosť podloţia, 2- amplitúda, 3- frekvencia,    

4- pojazdy, 5- rýchlosť mechanizmu) [24]  

 

Po 2-dňovej prestávke sa na stabilizovanej ploche uskutočnili ďalšie pozorovania, tento 

krát sa oblasť pomenovala TB8. Oblasť TB8 bola mapovaná valcom spoločnosti AMMANN 

a to jak v manuálnom tak v AFC reţimu. Následne na základe virtuálnej mapy bolo 

vybraných 25 miest (lokality s rôznou tuhosťou), ktoré sa podrobili poľným skúškam [24]. 

 

Cieľom merania na sekcií TB8 bolo zhodnotiť vplyv aplikácie spojiva na tuhosť podloţia 

po dlhšom časovom intervale. Porovnať výsledky meraní vykonaných na ploche TB3 

s výstupmi z  TB8 a v neposlednom rade korelácia výsledkov medzi IC, a poľnými respektíve 

laboratórnymi skúškami [24]. 
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Výsledky virtuálnej mapy preukázali značný nárast tuhosti podloţia po 2-dňovej 

prestávke od aplikácie cementovej zmesi (zhruba o 40 %) (Obr. 1). Pozitívnym zistením bolo, 

ţe stroj pracujúci v AFC reţimu vykazuje presnejšie výstupy virtuálnych máp, 

ako pri manuálnom reţime, dôvodom je automatické prispôsobovanie amplitúdy a frekvencie 

stroja. Výsledky potvrdili správnu funkčnosť AFC módu. Korelácie medzi in-situ, 

laboratórnymi skúškami a výstupmi IC sú uvedené v prílohe 9. 

 

 

 

Obr. 38 – Virtuálne mapy skúšobnej sekcie TB8 [24]  
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V tesnej blízkosti skúšobnej plochy TB1 sa nachádzala sekcia TB2, ktorej podloţie 

pozostávalo zo stabilizovanej zeminy. Na zmixovanú zeminu bola navrhnutá ochranná 

asfaltová vrstva, ktorej účel bol minimalizovať únik vlhkostí z upraveného podloţia. Štúdie sa 

uskutočňovali po 5 dňoch od aplikácie cementovej zmesi. Zisťovala sa účinnosť 

hydraulického spojiva na materiál v dlhšom časovom odstupe. Hlavným cieľom však bolo 

vyhodnotiť závislosť výstupov IC s poľnými skúškami. (príloha 11) [24]. 

 

Ako sa dalo očakávať namerané výsledky prostredníctvom IC (Obr. 37), respektíve 

poľných skúšok boli vyššie ako na neušetrenej sekcií TB1. Tuhosť podloţia sa zväčšila 

v prieme 1,3 aţ 2,3 krát. [24]. Výstupy korelácií medzi IC a in-situ skúškami preukázali 

vo väčšine prípadov pozitívne výsledky, avšak v niektorých výstupoch sa líšili. 

Predpokladaným dôvodom bolo rozpukanie “asfaltovej škrupiny” behúňom valca, čo 

nepriaznivo ovplyvnilo výsledky niekoľkých poľných, respektíve laboratórnych skúšok. [23]. 

 

 

Obr. 39 Výstup virtuálnej mapy (CCV) na ploche TB2 a 3 poľných skúšok v miestach 

s malou, strednou a veľkou tuhosťou podloţia [24] 
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6.2.2 Skúšobná plocha TB4 

 

Štúdia pozostávala z mapovania 530 m dlhého úseku štrkovitého podloţia, pomocou 

mechanizmov AMMANN, SAKAI a CATERPILLAR [24]. 

 

Kaţdý mechanizmus zhutnil sekciu jedným pojazdom, pričom zaznamenával namerané 

hodnoty (Obr. 38). Skúšky na ploche TB4 boli zamerané hlavne na koreláciu parametrov 

miery zhutnenia pouţívaných jednotlivými výrobcami (ks, CMV, MDP, CCV). Samozrejme, 

boli súčasne vykonávané poľné skúšky a následná korelácia výsledkov. 

 

 

Obr. 40 – Mapy vytrené strojmi AMMANN (ks), CATERPILLAR (CMV, MDP) 

a SAKAI (CCV) na skúšobnej ploche TB4 [24]. 

Ďalšie postupy na skúšobnej ploche TB4 boli obdobné ako v prípade TB1. Monitoroval sa 

vplyv spojiva (cementu) na upravovaný štrkovitý materiál bezprostredne po aplikácií (TB5, 

TB6) a po 2-dňovom odstupe (TB9).   
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6.2.3 Skúšobná plocha TB7 

 

Cieľom štúdií na sekcií TB7 bolo detegovanie neúnosnejšieho podloţia. Pribliţne v strede 

testovanej plochy sa nachádzalo podloţie s jemnozrnných zemín. Celá sekcia bola 

monitorovaná strojom firmy AMMANN a to v 2 pojazdoch. Prvý pojazd sa realizoval 

v manuálnom reţime pri druhom sa uplatňovala technológia AFC. Následne sa plocha ešte 

zmonitorovala pomocou stroja firmy CATERPILLAR. [24].  

 

Obidva mechanizmy správne dokázali detegovať neúnosné podloţie, čo potvrdzujú 

aj výstupy virtuálnych máp (Obr. 41). Správnosť nameraných hodnoť deklarujú 

aj fotografické zábery, ktoré zaznamenali značné deformácie povrchu terénu, pri pojazde 

mechanizmu menej únosným materiálom (Obr. 41) [24]. 

 

Obr. 41 – Virtuálne mapy skúšobnej plochy TB7 
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7 ZÁVER  

 

Hlavný prínos bakalárskej práce spočíval v teoretickom rozbore problematiky procesu 

hutnenia. Od samotných realizačných postupov, cez vplyv na štruktúru  a vlastnosti materiálu, 

aţ k záverečnému monitorovaniu kvality zhutnenia.  

 

Práca potvrdzuje dôleţitosť správnosti realizácie hutniaceho procesu, a tým spojenú mieru 

zhutnenia. Prípadne podcenenie procesu sa môţe negatívne prejaviť na celistvosti budúcej 

konštrukcií. Sanačné práce vzniknutých porúch sú vo väčšine prípadov finančne veľmi 

náročne a komplikované. Je preto dôleţité celý proces v pravidelných intervaloch 

kontrolovať, aby sa čo najviac eliminovalo riziko vzniku porúch. Kontrolou kvality zhutnenia 

sa zaoberá norma ČSN 72 1006. 

 

Značnú časť bakalárskej práce tvoril rozbor inovatívnej technológie IC a jej úspešného 

aplikovania v praxi. Jedná sa o relatívne “mladú“ metódu, ktorá však má veľký potenciál. 

Kontinuálne určovanie kvality zhatenia poskytuje prehľad o celom zhutňovanom prostredí. 

Na základe nameraných dát sa dokáţe včas detegovať problematická oblasť, ktorá sa môţe 

opraviť, respektíve odstrániť. Na rozdiel od beţných kontrolných metód, ktoré poskytujú 

vo väčšine prípadoch len bodové výsledky. V súčasnej dobe prebieha niekoľko projektov 

(hlave USA), ktoré sa zaoberajú analýzou metódy a jej urýchlenia do stavebnej praxe. 

Uţ zrealizované projekty priniesli pozitívne výsledky, na základe ktorých je moţne 

predpokladať v budúcnosti expanziu technológie IC a to nie len v dopravnom staviteľstve.  
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