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SUMMARY

This thesis treats the problems of earthworks in the road construction.

Three examples of chosen projects describe basic technologies used for building

of cuttings and causeways. The thesis aims the part of realization. It pays attention

to technologies, logistics and economics of the projects in the road construction.

In the first part there is an analysis of the individual processes, subsequently there

are practical applications of the separate technologies.  Further part aims the

problems with the unsuitable road bed and the slope stability. The final part is

dedicated to the technical and economical evaluation of the individual structural

designs.

Keywords: earthworks, road construction, technologies, economics

ANOTACE

V předložené práci je zpracována problematika realizace zemních prací

v silničním stavitelství. Na příkladech tří vybraných projektů jsou popsány základní

technologie používané při budování zářezů a násypů. Práce je zaměřena na

realizační část projektu. Věnuje se tedy technologické, logistické a ekonomické

složce projektů výstavby pozemních komunikací. V první části je proveden rozbor

jednotlivých postupů výstavby, následně jsou uvedeny praktické příklady použití

jednotlivých technologií. Další část se zaměřuje na problematiku úprav

neúnosného podloží a stability svahů. Závěrečná pasáž je věnována technicko –

ekonomickému vyhodnocení jednotlivých variantních řešení.

Klíčová slova: zemní práce, silniční stavitelství, technickoekonomické

zhodnocení
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1. ÚVOD

1.1. Cíl práce

Předložená práce se věnuje rozboru technických a ekonomických

možností při provádění zemních prací v silničním stavitelství. Je zaměřena na

velkoobjemové zemní práce – násypy a zářezy, zemní práce prováděné pomocí

trhacích prací s objemem nad 100000m3 což je definováno jako činnost prováděná

hornickým způsobem a práce týkající se případného vylepšování nevhodného

podloží či materiálů nevhodných do násypů. Zmíněny budou také technické

možnosti pro řešení problémů se stabilitou svahů.

Každá kapitola je věnována jedné technologii. Úvod kapitoly je věnován

obecným postupům při provádění jednotlivých prací. Ve druhé části kapitoly je

představena praktická aplikace technologických postupů na vybraných projektech.

Závěrečná část se zaměřuje na jejich ekonomické a technologické porovnání.

Pro srovnání byly vybrány dva projekty, které reprezentují dvě základní

možnosti při budování zářezů a násypů. Prvním projektem je realizace

mimoúrovňového připojení Ostrov – sever při budování obchvatu města Ostrov

nad Ohří, druhým přeložka silnice I/38 Debř – Mladá Boleslav. V prvním případě

byl zářez odtěžován bez použití trhavin, materiál byl však nevhodný do násypů a

tak mohla být použita jen část výkopku jako výplň zelených ploch. Zbytek

materiálu ze zářezu bylo nutné odvážet na skládku. Na této stavbě vznikly také

problémy se stabilitou svahů. V místě přerušených melioračních drenáží

docházelo u zářezů k problémům s výrony vody ze svahů a následnému

splavování ornice a vymílání svahů. Ve druhém případě bylo při budování zářezu

nutné použití trhacích prací, zemní práce byly tedy realizovány jako činnost

prováděná hornickým způsobem. Veškerý vytěžený materiál bylo však možné

použít na budování násypů v místě stavby a pro budování protipovodňových

opatření v blízkosti staveniště.
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Třetím projektem je stavba silnice R6 mezi Karlovými Vary a Chebem.

Stavba silnice R6 z Karlových Varů do Chebu byla specifická svým umístěním na

okraji Sokolovské uhelné pánve a v žulách a břidlicích Karlovarského masívu, kde

docházelo k četným problémům se stabilitou svahů. Tato stavba je zde uváděna,

vzhledem k mnohým sesuvům, jako srovnání různých technologických možností

při řešení problémů stability svahů v silničním stavitelství. Doplňuje tak pohled na

tuto problematiku z pohledu realizačního.

1.2. Navrhování komunikací

Protože zemní práce při budování trasy komunikace zásadním způsobem

mění původní krajinu, je třeba věnovat jak při projektování, tak při samotné

výstavbě velkou pozornost ekologickým a krajinným aspektům zamýšlené stavby.

Neméně důležitým hlediskem při návrhu i realizaci je také ekonomické hledisko

projektu. Tato práce si klade za cíl věnovat se více technické a ekonomické

stránce projektů, nicméně je nutné alespoň v základních bodech zmínit také

principy navrhování tras komunikací z hlediska umístění v krajině. Jak je vidět

v dalším textu, některé zásady navrhování trasy z hlediska krajinného

korespondují i s požadavkem na ekonomicky šetrné projekty.

1.3. Umístění komunikace v krajině

Hlavní zásadou je, že nově budovaná silnice by neměla v prostředí,

kterým prochází působit rušivě. Toho lze dosáhnout co největším přimknutím trasy

ke stávajícímu terénu pomocí vedení trasy v obloucích, které výškově co nejvíce

kopírují původní reliéf krajiny. Jako nejvýhodnější se proto jeví takzvaný nulový

profil, což znamená, že je komunikace budována bez výkopů nebo násypů. Tato

varianta by byla nejvýhodnější i z hlediska ekonomického. Morfologie terénu však

obvykle takový profil neumožňuje. Ve většině případů se proto nelze vyhnout

budování násypů a těžbě zářezů. Zde je nutné respektovat fakt, že hluboké zářezy

a vysoké násypy původní prostředí značně narušují a působí neesteticky. Velký
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význam proto mají upravené svahy, které významně ovlivní bezprostřední i

vzdálenější okolí komunikace. [1]

V každém případě dochází při provádění jakýchkoliv zemních prací

k významnému narušení životního prostředí v dané lokalitě a mělo by tedy být

snahou jak projektantů, tak investorů a firem realizujících výstavbu tyto negativní

vlivy omezit na co nejmenší možnou míru.

1.4. Geotechnické poměry a geologický průzkum

Při provádění zemních prací v silničním stavitelství je možné se setkat

s různými geotechnickými poměry. Geotechnické poměry stavby lze považovat za

jednoduché, pokud se vlastnosti hornin a zemin podstatně nemění, jednotlivé

vrstvy mají přibližně stejnou mocnost, staveniště není členité a hladina podzemní

vody neovlivní výstavbu zemního tělesa. Za nenáročnou se považuje také stavba,

u které hloubka zářezu nepřekročí tři metry a sklon terénu nepřesahuje deset

procent.[2] Pokud takové podmínky nenastanou, je třeba stavbu považovat za

geotechnicky náročnou. Tři projekty uváděné v této práci spadají tedy do

kategorie staveb geotechnicky náročných.

Při rozhodování o technologii zemních prací se vychází z geologického

průzkumu zájmového území. Hlavním úkolem geologického průzkumu je zjištění

geotechnických, geologických a hydrogeologických poměrů. Na základě těchto

zjištění se posuzuje vhodnost území a vhodnost zemin nebo hornin pro výstavbu

zemního tělesa. Geologický průzkum má tři fáze. V první fázi, tzv. orientačního

průzkumu, se tvoří místopis trasy, lokalizují se území s nevhodným podložím,

posuzují geologické poměry v místech předpokládaných velkých objektů, hlavně

mostů a tunelů, hodnotí se celkový stavební záměr a možnosti získávání materiálů

pro výstavbu. Druhou fází je podrobný průzkum, ve kterém se upřesňují podklady

z předchozí etapy. Zaměřuje se již jen na pruh území předpokládané trasy a

zjišťují se například možnosti sanací území s nevhodným podložím a stanovují se

třídy těžitelnosti hornin. Příklad geotechnické dokumentace je uveden v příloze 1.

Poslední etapou může být ještě doplňkový geologický průzkum, který je zaměřen
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například na sledování chování již hotových objektů v daném geologickém

prostředí. [2] Pro geotechnický průzkum se používají metody přímé a nepřímé.

Mezi přímé metody patří vrty a sondy, při kterých se odebírají vzorky hornin a

zemin. Tyto vzorky se následně laboratorně vyhodnocují. Do nepřímých metod

spadají hlavně geofyzikální metody jako radiometrie nebo geoelektrické metody.

1.5. Význam geologického průzkumu pro realizaci stavby

Z hlediska realizace stavby je na geotechnickém průzkumu nejdůležitější

zatřídění zemin podle vhodnosti jejich použití do násypů a jejich třída těžitelnosti u

zářezů. Zařazení hornin a zemin podle vhodnosti k použití v násypech a podle

těžitelnosti následně pomáhá určit vhodnou technologii prací, která ovlivňuje jejich

výslednou cenu. Vzhledem k tomu, že cena zemních prácí může dosahovat i

třiceti procent celkových nákladů na výstavbu, správné vyhodnocení podkladů

z geologického průzkumu je proto nezbytným předpokladem pro posouzení

finanční náročnosti stavby. Z hlediska realizace pomáhá zatřídění hornin při

plánování postupu prací, hlavně z hlediska návrhu strojového a technologického

vybavení. Dalším důležitým hlediskem je, zda bude možné horniny vytěžené

v zářezech použít při budování případných násypů nebo zda bude nutné jejich

vlastnosti vylepšovat. Pokud tyto zeminy dále použít nelze, bude nutné je odvážet

na skládku.

Rozdělení zemních prací

Zemní práce v silničním stavitelství tvoří:

a) přípravné práce – zahrnují vytyčení stavby, skrývku ornice,

odstranění porostu a případné bourací práce.

b) výkopové práce – spočívají v rozpojování a přemísťování zeminy.

c) budování násypů – kam náleží sypání a hutnění zemin po vrstvách

s případným zlepšováním vhodnosti používaných zemin.

d) dokončovací práce - sem patří úprava svahů a úprava pláně. [2]
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2. PROBLEMATIKA BUDOVÁNÍ ZÁŘEZŮ

2.1. Zatřídění hornin a zemin

Budování zářezu spočívá v rozpojení horniny, jejím naložení a odvozu.

Výstavbou zářezu se rozumí odtěžování zeminy nebo horniny na požadovanou

úroveň zemní pláně se současným tvarováním svahů. Při řazení hornin a zemin

do tříd pro těžbu se vychází z výsledků geologického průzkumu, které jsou

upřesňovány na základě skutečného stavu v průběhu realizace zemních prací.

Pro potřeby silničního stavitelství se horniny dělí do tří tříd těžitelnosti.

Toto roztřídění podle současné normy nahradilo dřívější způsob, kdy byly horniny

a zeminy rozděleny podle těžitelnosti do sedmi tříd. Nová norma ČSN 736133

horniny a zeminy rozděluje takto:

- horniny 1. třídy je možné těžit běžnými mechanismy – bagry,

buldozery nebo ručně.

- pro rozpojování hornin 2. třídy se musí použít speciální rozpojovací

mechanismy jako rozrývače, skalní lžíce nebo kladiva.

- pro horniny zařazené do 3. třídy je nutné přistoupit k trhacím pracím

nebo jiným technologiím v případě, že by trhací práce ohrožovaly

okolní stavby.[3]

Na základě třídy těžitelnosti se rozhoduje, jaká technologie bude při

budování zářezů použita.

2.2. Technologie budování zářezů

2.2.1. Rýpadlová technologie

Základní technologií při odtěžování zářezů v silničním stavitelství je

technologie vykopávek pomocí rýpadel. Rýpadla jsou stroje, které slouží

k rozpojení zemin a jejich nakládání, popřípadě přemísťování na krátkou
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vzdálenost. V současné době existuje nepřeberné množství rýpadel s velkým

rozsahem výkonů a technických parametrů. Většina strojů je ovládána hydraulicky.

Tyto stroje poté mohou pracovat v cyklech nebo kontinuálně. Mezi

kontinuálně pracující rýpadla se řadí rýpadla kolesová nebo korečková. Tyto stroje

se však v silničním stavitelství nevyužívají. Pro potřeby silničního stavitelství jsou

svým výkonem dostatečná rýpadla pracující cyklicky, kde se jeden cyklus skládá:

- z rozpojení a nabrání zeminy

- jejím přemístění, skládajícím se z otočení stroje s vysunutím výložníku

- vysypání zeminy

- návratu do výchozí polohy.

Tímto způsobem pracující rýpadla mohou mít výškovou, hloubkovou,

drapákovou nebo vlečnou lopatu. Volba typu rýpadla poté závisí především na

druhu zeminy a třídě těžitelnosti, objemu prací, únosnosti podloží, kapacitě

dopravních prostředků, hloubce nebo výšce záběru a možnosti manévrování.

Při stejném objemu lopaty a při stejných podmínkách bude mít největší

výkon rýpadlo s výškovou lopatou. Rýpadlo s lopatou hloubkovou bude mít výkon

asi o čtvrtinu menší, drapákové rýpadlo o dalších pět procent menší.[2] Pro těžbu

zářezů v silničním stavitelství bývají používány většinou otočné bagry

s hloubkovou lopatou.

2.2.2. Technologie těžby hornickým způsobem s použitím
trhacích prací

Pokud jsou horniny v zářezu klasifikovány jako těžko rozpojitelné,

přistupuje se k jejich rozrušení pomocí trhacích prací.  Při použití trhacích prací je

velkým problémem extrémní zatížení okolí stavby otřesy, hlukem a prašností.

V průběhu prací je nutné dodržovat zvýšená bezpečnostní a hygienická opatření,

jako například dodržování maximální přípustné hladiny hluku.

Při těžbě zářezů v dopravním stavitelství za pomoci trhavin se využívá

technologie clonových nebo plošných odstřelů.
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Technologie clonových odstřelů spočívá v provedení vrtů rovnoběžných se

sklonem lomové stěny. Tyto vrty jsou uspořádány v pravidelných roztečích v jedné

až třech řadách.

Plošné odstřely jsou odstřely náloží nejméně ve čtyřech řadách vrtů.

Jednotlivé vrty jsou umístěny kolmo k volné stěně a jejich hloubka je deset až

dvanáct metrů.

Výhodou plošných a clonových odstřelů je možnost selektivního dobývání

odstřeleného materiálu a dosažení rovnoměrné kusovitosti materiálu. [4]

Trhaviny se používají většinou volně sypané, pytlované nebo válcové

velkoprůměrové nálože. Průměr balení většinou odpovídá běžně užívaným typům

vrtných souprav. Výbušniny dělíme podle způsobu vyvolání výbuchu na:

- nepřímé – k jejichž iniciaci je nutný počáteční impuls

- přímé – které jsou přivedeny k výbuchu nárazem nebo třením [4]

Velkoobjemové zemní práce prováděné za pomoci trhavin spadají svým

charakterem mezi činnosti prováděné hornickým způsobem. Jejich realizace musí

probíhat pod dohledem obvodního báňského úřadu a při jejich provádění je nutné

postupovat podle zákonů a vyhlášek státní báňské správy, z nichž je nutné zmínit

především:

- zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní

zákon), ve znění pozdějších předpisů

- zákon ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní

báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

- vyhlášku ČBÚ č. 99/ 1995 Sb., o skladování výbušnin

- vyhlášku ČBÚ č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin, ve znění

pozdějších předpisů

- vyhlášku ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné

hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů
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Před zahájením trhacích prací je nutné vypracovat technologický postup

prací a projekt těžebních odstřelů, které podléhají schválení obvodního báňského

úřadu.

Po provedení jednotlivých odstřelů je odtěžován rozpojený materiál.

Využívá se opět rýpadlové technologie. Jako doplňková technologie k rýpadlům se

používají bourací kladiva na rozpojování horniny v místech, kde není možné

použít trhaviny nebo pro rozbíjení velkých kusů horniny vzniklých při odstřelu.

2.3. Doprava výkopku

K dopravě výkopku nebo materiálu získaného odstřelem v silničním

stavitelství se využívá téměř výhradně automobilová doprava, která díky své

schopnosti překonávat relativně velká stoupání umožňuje rychlé zahájení

stavebních prací bez provádění nákladných přípravných opatření. Těžba také

nedosahuje takových objemů, aby bylo použití jiných typů dopravy (pásové nebo

kolejové) ekonomicky přínosné.

Automobily se používají sklápěcí silniční nebo sklápěcí terénní. Silniční

automobily mají obsah korby 5 až 10 m3 a celkovou hmotnost 15 až 30 tun.

Celková hmotnost těchto vozidel je omezována vyhláškou o provozu vozidel na

pozemních komunikacích. Používají se tedy, jestliže je nutné výkopek přepravovat

na skládky mimo stavbu po pozemních komunikacích.

V případě, že přeprava materiálu probíhá jen v rámci stavby, lze uvažovat

o nasazení terénních vozidel, tzv. damperů, které mají speciální nízkotlaké

pneumatiky, pohon na všechny kola a větší světlou výšku nad terénem. Dampery

dosahují výkonů až 350 kW, objem korby je u středních damperů kolem 15 m3.
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2.4. Určení strojní sestavy - výpočet krytí rýpadla

Pro zajištění ekonomického využití rýpadel ve spojení s automobilovou

dopravou je třeba stanovit dopravní krytí rýpadla. Při jeho výpočtu se postupuje

následujícím způsobem.

Nejprve je nutné určit vhodný typ rýpadla pro nakládání materiálu a jeho

výkonnost. Hlavními parametry jsou hlavně vlastnosti rozpojované zeminy,

podmínky v místě staveniště a objem odtěžované zeminy.  Poté je třeba určit

výkon jednoho vozidla. Zde musí být uvažována hlavně přepravní vzdálenost, kdy

v případě, že přeprava výkopku probíhá na krátké vzdálenosti a mimo

provozované komunikace je výhodnější využít vozidla bez návěsu či přívěsu

s lepší možností manipulace. V případě, že bude vytěžený materiál přepravován

na větší vzdálenost, je potřeba uvažovat o použití návěsů nebo souprav s co

největším objemem materiálu odvezeným jedním vozidlem. Na závěr je k rýpadlu,

na základě vypočteného výkonu zvoleného typu rýpadla, přiřazen dostatečný

počet vozidel.

Výkon rýpadla se určuje ze vzorce[2, s.65]:

][60 131  


 hmkkkk
T
qQ nočp
c

(1)

q....objem lopaty [m3]

Tc...doba pracovního cyklu [min]

kp....koeficient plnění, který závisí na druhu zeminy

kč....koeficient časového využití

ko...koeficient obsluhy

kn...koeficient nakypření

Výkon jednoho vozidla je určen ze vztahu[2, s.66]:

][60 131  


 hmkkk
T
qQ ncp
c

d (2)

q.....objem korby [m3]

Tc.... doba pracovního cyklu [min]
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kp........koeficient plnění

kc.....koeficient využití dopravního prostředku

kn....koeficient nakypření materiálu

Podílem hodinového výkonu rýpadla k hodinovému výkonu vozidla je

následně vypočten počet automobilů potřebných k plnému využití pracovní

kapacity rýpadla. Matematicky je tento vztah vyjádřen jako:

dQ
Qn 

Výpočet dopravního krytí rýpadla je určující položkou při plánování

denních postupů a stanovování harmonogramu prací.

Pro těžbu zářezu rýpadlem s objemem lopaty 2m3 a odvozem materiálu na

mezideponii s dobou trvání jednoho pracovního cyklu auta 10 minut vychází, jak je

patrno z výpočtu po dosazení jednotlivých hodnot (1,2), 8 automobilů s objemem

korby 6m3 jako optimální počet automobilů k pokrytí tohoto rýpadla.

134,1942,19,075,08,0
4,0
260 


 hmQ

1392,252,175,08,0
10
660 


 hmQd

5,7
92,25
4,194
n

2.5. Dokončovací práce

Dokončovací práce při těžbě zářezů znamenají především definitivní

úpravu svahů. Základní metodou je zarovnání svahu do projektovaných sklonů,

ohumusování a následné osetí.  Při výrubech v pevných horninách se obvykle

ohumusování svahů neprovádí. Svahy se ponechávají v přirozeném stavu, který je

i pohledově velice zajímavý. Jediným problémem je případné padání zvětralých
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úlomků na komunikaci. Tomuto jevu je možné zabránit vytvořením lavic ve svahu

nebo použitím kotvených ochranných sítí, které slouží zároveň ke zpevnění svahu.

2.6. Budování zářezů na jednotlivých projektech

Jestliže technologie budování násypů na obou vybraných projektech byla,

jak je patrné z dalšího textu, podobná a jediným rozdílem byla výška sypané

vrstvy, při budování zářezů byly použity technologie odlišné. Hlavním rozdílem byl

způsob rozpojování horniny, kdy při budování zářezů na stavbě v Debři bylo nutné

k rozpojení horniny použít trhavin, kdežto na stavbě v Ostrově byla těžena jílovitá

zemina za použití rýpadel. Dalším významným rozdílem byla doprava výkopku,

kdy v prvním případě bylo možné materiál získaný z odstřelu využít v rámci stavby

na budování násypů, zatímco v případě jílovité zeminy těžené na stavbě obchvatu

Ostrova byla využita jen část výkopku na podorniční vrstvu v místech

zatravněných ploch. Zbytek vytěžené zeminy bylo nutné odvážet na skládku. Je

zřejmé, že projekt v Debři byl také mnohem náročnější z hlediska logistického,

protože bylo nutné před vlastními odstřely provést řadu přípravných opatření.

Další opatření týkající se hlavně bezpečnosti práce, monitorování hladiny otřesů,

snižování úrovně hluku a prašnosti musela být prováděna během samotné

výstavby.

2.6.1. Těžba zářezu hornickým způsobem na přeložce silnice I/38
v Debři

Z hlediska stavebního i organizačního byl tedy mnohem náročnější projekt

v Debři. Proto je popsán podrobněji.

Jak již bylo zmíněno výše, před samotným započetím prací bylo nutné

provést některá přípravná opatření. Pro zjištění stavu ke stavbě přiléhající

zástavby byla nejprve provedena pasportizace všech objektů. Soudním znalcem

v oblasti geotechniky byly všechny objekty podle ČSN 730040 zařazeny do

příslušné kategorie na základě fyzického stavu, zjištěné hladiny podzemní vody a
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vlastností horninového prostředí. Na základě tohoto zařazení byla stanovena

nejvyšší možná úroveň otřesů způsobená odstřely a výstavbou. Maximální

přípustná rychlost kmitání byla stanovena na patnáct milimetrů za sekundu.[5]

Současně byla také stanovena nejvyšší přípustná hladina hluku. Samotné práce

musely být prováděny jen mezi sedmou a dvacátou první hodinou.

Před zahájením trhacích prací byl vypracován projekt těžebních odstřelů a

proveden zkušební odstřel. Po provedení zkušebního odstřelu a vyhodnocení dat

byl projekt těžebních odstřelů následně upraven a schválen obvodním báňským

úřadem. Samotné vyhodnocování zkušebního odstřelu bylo prováděno dvěma

nezávislými experty a měření se prováděla na deseti stanovištích. Při provádění

zkušebního odstřelu bylo zjištěno, že dochází k nežádoucímu rozletu

odstřelovaného materiálu. Místo odstřelu muselo být proto při všech následujících

odstřelech zakrýváno netkanou geotextilií.

Vlastní projekt těžebních plošných odstřelů poté rozdělil stavbu z hlediska

velikosti nálože na tři etapy. V první etapě nebylo nutno uvažovat jiné účinky na

okolní objekty než seismické, a samotné práce mohly být realizovány jako trhací

práce velkého rozsahu.[6] Ve druhé etapě mohly být práce však prováděny jen

jako trhací práce malého rozsahu. Kromě účinků seismických bylo nutné uvažovat

i účinky akustické, protože v blízkosti této etapy byly chovány vzácné druhy

ptactva. Na tyto trhací práce byl vypracován samostatný projekt.[7] Ve třetí etapě

musela být hornina rozpojována pouze pomocí bouracího kladiva, z důvodu

špatného založení přilehlých opěrných zdí.

Výpočet jednotlivých náloží byl proveden na základě stanovení průměru

vrtů, hloubky převrtání pod úroveň paty zářezu, délky ucpávky, volby trhaviny a její

měrné spotřeby. Při použití trhaviny Permon 10, průměru 65/2000 ucpávky z drtě

frakce 8/16, rozteči jednotlivých vrtů 2,5m  a při osmdesáti vrtech na jeden odstřel

bylo jedním odstřelem získáno zhruba 2000m3 horniny. Odstřely ve druhé etapě

projektu, který byl realizován jako trhací práce malého rozsahu, bylo odstřeleno

jen 80m3 materiálu. [8]
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Postup prací při odstřelech byl dán hlavně požadavkem na vytvoření lavic

o výšce osm metrů, které slouží k zabránění padání zvětralého kameniva ze stěn

zářezu.[9] Proto byl skalní masív nejprve odstřelen do vzdálenosti pět metrů od

projektovaného svahu a následně byl vytvořen samotný závěrný svah za pomoci

odstřelu s řízeným výlomem a předstřelením spáry svahu. Sklony a hloubky vrtů

pro odstřel spáry definitivního svahu musely být pro zajištění jejich rovnoběžnosti

prováděny s největší pečlivostí. Odchylka od projektovaného sklonu byla povolena

maximálně dvacet centimetrů u dna vrtu.

V průběhu trhacích prací byly neustále monitorovány seismické účinky na

okolní výstavbu pomocí digitálních seismografů, které předávaly naměřená data

pomocí SMS k vyhodnocení. Jakékoliv překročení povolené úrovně otřesů bylo

hlášeno technickému vedoucímu odstřelu, který provedl nápravná opatření, aby

při dalších odstřelech k překročení limitů nedocházelo.

Výškové poklesy na okolních budovách byly měřeny pomocí velmi přesné

nivelace. Tímto měřením bylo prokázáno, že samotné odstřely mají na úroveň

poklesů objektů v blízkosti odstřelů menší vliv než působení podzemní nebo

povrchové vody.

Během provádění trhacích prací bylo nutné dodržovat stanovený

technologický postup, který byl závazný pro všechny pracovníky. Před zahájením

vrtacích prací bylo provedeno zaměření počvy, předpolí a těžebního řezu a

vypracováno vrtné schéma. Poté probíhalo samotné vrtání jednotlivých vrtů,

jejichž hloubka byla průběžně kontrolována. Po odvrtání byl stanoven čas odstřelu,

který byl nahlášen příslušným úřadům. Následovalo nabíjení, utěsnění vrtů a

propojení roznětné sítě. Po dokončení nabíjení, vyklizení a zabezpečení

bezpečnostního okruhu bylo přistoupeno k samotnému odstřelu. Po uplynutí

stanovené čekací doby po výbuchu byla provedena prohlídka místa odstřelu, kde

bylo zjišťováno především, zda byly odpáleny všechny nálože. O provedeném

odstřelu byl proveden zápis.

Po dokončení trhacích prací byla zahájena těžba a odvoz materiálu

získaného odstřelem. K odtěžování horniny bylo použito otočné pásové rýpadlo



Stanislav Ritter: Zemní práce v silničním stavitelství

2011 14

Case, které výkonově odpovídalo požadavku na odtěžení 2000 m3 získaných

z jednoho odstřelu. Další výhodou tohoto rýpadla bylo, že bylo možné vyměnit

těžební lopatu za bourací kladivo, kterým byly rozbíjeny velké kusy horniny vzniklé

při odstřelu. Bourací kladivo bylo také nasazeno na odtěžování partií, kde nebylo

možné použít trhací práce. Výkopek byl odvážen velkoobjemovými dampery CAT

k buldozeru, který prováděl souběžnou výstavbu násypu komunikace navazující

na vzniklý zářez.

Svahy zářezu jsou ponechány bez úpravy. K zabránění padání zvětralého

pískovce na komunikaci slouží ponechané lavice. Takto vytvořený zářez působí

velmi esteticky a přirozeně zapadá do okolní krajiny.

2.6.2. Budování zářezu na mimoúrovňovém křížení na obchvatu
Ostrova

Zářez na této stavbě byl z hlediska technologického mnohem jednodušší

než na stavbě v Debři. Odkop byl prováděn otočným pásovým rýpadlem CAT 325

s hloubkovou lopatou. Zářez byl prováděn v jílovitých zeminách, a proto nemohl

být použit do budovaných násypů na této stavbě. Přibližně třetina materiálu však

byla použita jako podorniční vrstva do terénních úprav. Zbylý materiál byl odvážen

sklápěcími vozy Tatra na mezideponii, kde byl následně naložen na soupravy a

návěsy a odvezen na skládku. Část úseku také procházela areálem bývalého

ČSAD, kde byla zjištěna kontaminace těženého materiálu ropnými látkami.

Výkopek musel být tedy odvážen na skládku toxického odpadu vozy vybavenými

podle příslušných předpisů.

Problémem při těžbě bylo především počasí, kdy v případě dešťů nebyla

vozidla schopná najet pod bagr, a práce musely být přerušovány. Voda byla

problémem i po dokončení zářezu. Po letních přívalových deštích docházelo

k narušování stability svahů zářezu a jeho sesuvům na nově zbudovanou

komunikaci. Příčinou bylo přerušení melioračních drenáží z původního pole a
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vytékání vody z tohoto systému do svahu zářezu. Tomuto problému a jeho řešení

se bude věnovat kapitola týkající se stability svahů.

Všeobecně se tedy dá říci, že tento zářez byl budován běžnou rýpadlovou

technologií a technologickou překážkou byla hlavně staveništní doprava za

deštivého počasí. Z hlediska postupu prací bylo náročné i odvodnění nejnižšího

místa zářezu, což byla křižovatka větví procházejících pod mostem

mimoúrovňového křížení. Projekt totiž původně uvažoval s napojením drenáží a

propustků této křižovatky na páteřní řád dešťové kanalizace až po přeložení

provozu z provizorní komunikace na hlavní trasu.  Za takovýchto podmínek nebylo

možné výše zmíněnou křižovatku uvést do provozu. Proto muselo být provedeno

napojení na hlavní kanalizační řád překopem provizorní objízdné komunikace.

Práce byly provedeny během víkendu za řízení provozu na objízdné komunikaci

pomocí semaforů.

Pláň tohoto zářezu také nesplňovala parametry únosnosti požadované

projektem. Bylo tedy nutné přistoupit k úpravě podloží. Tomuto problému se

věnuje kapitola zabývající se sanacemi podloží.

3. PROBLEMATIKA BUDOVÁNÍ NÁSYPŮ

3.1. Založení násypu

Při budování násypů zemního tělesa je třeba věnovat velkou pozornost

zejména založení násypu. Hlavním požadavkem je dobré spojení sypaniny a

podloží násypu. Před započetím prací na výstavbě násypu je tedy nutné odstranit

veškeré porosty a ornici v celé tloušťce. Sejmutí ornice se při liniových stavbách

většinou provádí pomocí dozerové technologie, kdy jsou pomocí dozerů utvořeny

kypy, ze kterých se následně ornici použije buď pro zpětné ohumusování svahů

zemního tělesa nebo je tento materiál nakládán na automobily a odvážen

k dalšímu použití dle pokynů v projektové dokumentaci.
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Pro všechny práce na násypech platí také požadavek důkladného

odvodnění podloží násypu. Tohoto požadavku je většinou docíleno pomocí

drenážního systému.

Při zakládání zemního tělesa v terénu s příčným sklonem mezi 10 a 30%

se svah zakládá pomocí stupňů ve svahu. Stejný postup je volen také při

napojování nového násypu na násyp stávající, kdy jsou do stávajícího násypu

zařezávány stupně. Tyto stupně mají sklon cca 3% a jsou orientovány směrem ke

svahu nebo proti svahu podle materiálu použitého na násyp a způsobu odvodnění.

Styk podloží násypu a první vrstvy násypu musí splňovat filtrační kritéria.

To znamená, že nesmí docházet k pronikání materiálu z podloží do násypu a

obráceně. [2]

Při problémech s neúnosným podložím je možné nevhodnou zeminu

vyměnit a nahradit materiálem vhodnějším nebo lze nevhodnou zeminu ponechat

a vylepšit její vlastnosti. Vylepšení vlastností může být provedeno pomocí

vhodných pojiv nebo pomocí geosyntetik. Další možností, která není ve velké míře

využívána, je zlepšování únosnosti podloží pomocí štěrkových nebo pískových

pilot. Jednotlivým typům sanací podloží je věnován samostatný oddíl.

3.2. Materiály pro budování násypů

3.2.1. Posouzení vhodnosti materiálu ke stavbě násypu

Při posuzování vhodnosti hornin a zemin do násypů se vychází z jejich

fyzikálních vlastností. Mezi nejdůležitější patří maximální objemová hmotnost,

zrnitost, vlhkost nebo index plasticity. Na základě těchto kritérií jsou poté zeminy

zařazeny jako vhodné, podmínečně vhodné nebo nevhodné ke stavbě násypů. [2]

Zeminy podmínečně vhodné a nevhodné ke stavbě násypů mají většinou

velký podíl prachových nebo jílových částic, velkou přirozenou vlhkost a jejich

objemová hmotnost je v přirozeném stavu i po zhutnění malá. U těchto zemin je
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proto nutné předpokládat jejich mechanickou nebo chemickou úpravu před jejich

použitím do tělesa komunikace. [2]

Podle technicko kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací

Ministerstva dopravy ČR „se vlhkost rozprostřené zeminy před zahájením

zhutňovacích prací nesmí odlišovat od hodnoty optimální vlhkosti stanovené

standardní Proctorovou zkouškou o více než ± 3%. U spraší a sprašových hlín

nesmí vlhkost při zhutňování klesnout pod wopt o více než 2%. Pro zeminy s číslem

plasticity Ip≥ 17 nesmí být vlhkost vyšší o více než + 5%. Na suché straně od wopt

musí být splněna podmínka, že v zemině nesmí být po zhutnění více než 12%

vzduchových pórů.“ [10, s.10] Při nedodržení těchto podmínek musí dodavatel

předložit objednateli k odsouhlasení způsob úpravy.

Při nedostatku vhodných materiálů pro stavbu násypů z vykopávek stavby

je z hlediska ekonomického vhodné přemýšlet o možnostech použití místních

recyklovaných materiálů nebo odpadů, jako betonového recyklátu,

elektrárenského popílku nebo hlušiny z těžby surovin.

3.2.2. Použití kamenité sypaniny

Při výstavbě komunikace I/38 Mladá Boleslav- Debř byl použit do násypů

materiál získaný z odstřelu. Bylo proto nutné dbát na to, aby nedocházelo

k segregaci hrubého a jemnějšího výplňového materiálu. U takto budovaných

násypů je možné zvětšit výšku sypané vrstvy až na 1500mm u tvrdých skalních

hornin typu žul nebo čedičů, při maximální velikosti zrna do 2/3 mocnosti vrstvy a

800mm u měkkých hornin typu opuk a břidlic, při maximální velikosti zrna do ½

mocnosti vrstvy. [2]

3.2.3. Budování násypů v zimním období

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat budování násypů v zimním období.

V zimě je zakázáno sypat na promrznutou vrstvu nebo sypat zmrzlý materiál.  Při
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trvalém sněžení nebo při teplotě nižší než -5°C je nutné práci přerušit. Před

přerušením prací v zimním období je nutné mít vrstvu urovnanou v takových

příčných spádech, aby při tání sněhu nedocházelo k pronikání vody do zemního

tělesa.

3.3. Technologie budování násypů

3.3.1. Rozprostírání sypaniny

Při stavbě násypů se většinou postupuje po vrstvách. Při tomto postupu se

provádí rozprostření vrstvy požadované výšky v celé technologické šíři. Tato

vrstva se následně urovná a zhutní. Výška vrstvy závisí na vlastnostech sypaniny

a pohybuje se většinou od 200 do 700 milimetrů. Nejdůležitějšími kritérii pro určení

výšky vrstvy jsou vlastnosti zeminy a účinnost zhutňovacích mechanismů. V jedné

vrstvě by se také neměly ukládat materiály s výrazně odlišnými vlastnostmi. Takto

rozprostřenou vrstvu je nutné urovnat do příčného spádu alespoň tři procenta

z důvodu odvádění vod z povrchu vrstvy.

K rozprostírání sypaniny v násypech používáme obvykle buldozery.

Buldozery jsou pásové traktorové stroje, jejichž pracovním nástrojem je radlice

upevněná na výkyvném rámu. Pracovní cyklus buldozeru při budování násypu se

skládá z hrnutí a rozprostírání materiálu do požadované výšky vrstvy a

požadovaných spádů. V současné době je možné vybírat z velkého množství

buldozerů různých výkonností. Pro potřeby silničního stavitelství plně postačují

menší typy buldozerů, které můžeme současně využít pro úpravu svahů zemního

tělesa.

3.3.2. Hutnění

Po urovnání vrstvy je možné přistoupit k hutnění. Hutnění by mělo

následovat v co nejkratším časovém odstupu po urovnání vrstvy, aby byla vrstva

co nejdříve uzavřena a aby bylo zamezeno případnému nežádoucímu vniknutí
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vody do konstrukce. Zhutňování je technologický proces, kterým se dosáhne

mechanického zpevnění a zlepšení vlastností sypaniny. Zhutňováním se ze

sypaniny vytlačuje vzduch a zmenšuje se mezerovitost. Dosahuje se tak zvětšení

objemové hmotnosti a nárůstu únosnosti materiálu. Pro následnou konsolidaci

násypu je dobré zhutnění nezbytnou podmínkou. [2]

Hutnění materiálu v násypech je prováděno pomocí válců s možností

volby způsobu pojezdu, kde může být použit pojezd statický nebo pojezd s vibrací,

nebo pomocí vibračních desek. Základním typem válců jsou válce s hladkým

ocelovým běhounem. Hutnící účinek takovéhoto válce závisí na hmotnosti stroje a

kontaktním tlaku. Statický pojezd válce využíváme při zhutňování jemnozrnných

zemin a při finálním dohlazení válcované vrstvy. Pojezd s vibrací se využívá

hlavně u nesoudržných zemin, kdy se v důsledku vibrace rozkmitají zrna zeminy a

tím zmenší tření na styku zrn, které se vlivem zhutňování s vibrací pohybují a

zakliňují. Efekt vibrace se také využívá při zhutňování hrubozrnných zemin a

kamenných násypů. Pro zhutňování jemnozrnných zemin tuhé konsistence, jako

jsou například různé typy jílovitých zemin, je možné použít válce s běhounem

s výstupky, tzv. ježkový válec, kde je pomocí těchto výstupků dosahováno lepšího

prohnětení vrstvy. Zemní válce jsou těžké stroje s hmotností od 10 do 20 tun a

s vibračním účinkem až 50 tun. Na zhutnění míst nedostupných pro válce jsou

používány vibrační desky, což jsou ručně vedené stroje s variabilními rozměry i

hmotností. V silničním stavitelství nacházejí uplatnění hlavně vibrační desky

s hmotností od 50 do 500 kilogramů pro různé dokončovací práce jako hutnění

krajnic, hutnění zásypů rýh atp.

Při určování technologie zhutňování, výběru vhodného typu zhutňovacího

mechanismu a optimálního počtu pojezdů se vychází z výšky sypané vrstvy,

vlhkosti materiálu a z požadované objemové hmotnosti.

3.3.3. Posuzování zhutnění

Parametrem pro posouzení zhutnitelnosti je tzv. míra zhutnění. Je určena

poměrem mezi objemovou hmotností suché zeminy a maximální objemové
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hmotnosti suché zeminy, zjištěné pomocí Proctorovy zkoušky. Míra zhutnění

závisí na druhu zeminy, její zrnitosti, vlhkosti a v neposlední řadě také na účinnosti

zhutňovacích mechanismů. Pro jemnozrnné zeminy bude tedy míra zhutnění jiná

než pro hrubozrnné štěrkovité nebo kamenité sypaniny. Při kontrole hutnění

v terénu je využívána zatěžovací zkouška deskou, kdy je zjišťován poměr mezi

dvěma zatěžovacími cykly a absolutní hodnota modulu přetvárnosti Edef2. Výhodou

této zkoušky je, že výsledky jsou dostupné přímo při výstavbě a při

nedostatečných parametrech hutnění lze ihned reagovat a změnit postup hutnění

nebo případně práce přerušit. Sypaninu je nutné zhutnit na požadovanou míru

zhutnění, kterou určuje projektová dokumentace a která je prokazována

zkouškami. Četnost prováděných zkoušek na jednotlivých vrstvách určuje

kontrolní zkušební plán, při jehož sestavování se vychází z normy ČSN

721006.[11]

3.3.4. Zhutňovací pokus

V dosažení požadované míry zhutnění může bránit nadměrná nebo

naopak nedostatečná vlhkost materiálu. Proto by měl být před použitím každého

nového druhu materiálu do násypu proveden za účasti geotechnické laboratoře

zhutňovací pokus, který určí, za jakých podmínek lze na konkrétním materiálu

dosáhnout požadovaných hodnot únosnosti. Zhutňovací pokus je prováděn podle

technologie uvedené v příloze H ČSN 72 1006.

Zhutňovací pokus se provádí v místě budoucího násypu. Pro zvolenou

technologii zhutňování se navrhne zkušební pole, které se rozdělí na sekce

s různou výškou vrstev, kdy výška vrstev závisí na zrnitosti zeminy a zhutňovacím

účinku navrhovaného válce. Šířka zkušebního pole musí být alespoň dvojnásobek

šířky válce plus dva metry na každou stranu. Délka pole by měla být alespoň 10

metrů.[11]

Pokud je násyp prováděn z materiálu s přirozenou vlhkostí bez úpravy, je

cílem zhutňovacího pokusu nalezení vhodného způsobu dosažení požadované

míry zhutnění změnou výkonnosti zhutňovacího prostředku – čehož lze dosáhnout
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zvýšením hmotnosti zhutňovacího prostředku nebo zvýšením počtu pojezdů. Při

nedostatečné vlhkosti materiálu je nutné provést opatření v podobě kropení, při

nadměrné vlhkosti je třeba před hutněním nechat rozprostřenou vrstvu vyschnout

nebo použít vysušení materiálu mechanickou cestou za pomoci hydraulického

pojiva.

3.3.5. Aktivní zóna

Poslední vrstva konstrukce násypu, tzv. aktivní zóna by měla být

prováděna s nejvyšší pečlivostí. Obvykle je také prováděna s vyššími požadavky

na míru zhutnění a kvalitu materiálu. Rovněž požadavky na rovinatost takto

budované pláně jsou vyšší. Míra zhutnění by na této konstrukční vrstvě měla

dosahovat 100 až 102% Proctor Standard, na rozdíl od požadovaných 92% u

jednotlivých vrstev násypu. Výškově poté musí takto budovaná zemní pláň

odpovídat projektové dokumentaci při dodržení maximálních přípustných

normových odchylek. Pro splnění tohoto požadavku musí být použita vhodná

mechanizace. Na rozdíl od budování jednotlivých vrstev násypu, kdy jsou obvykle

nasazovány buldozery, pro vybudování aktivní zóny je třeba použít gradery. Tyto

stroje musí být na komunikacích vyšších tříd vybaveny i nivelačním zařízením pro

dosažení co největší přesnosti prací.

3.4. Dokončovací práce

K dokončovacím pracím na násypech patří, stejně jako u zářezů, úprava

svahů. Spočívá v odstranění nadbytečného materiálu, úpravě do projektovaných

sklonů s případným ohumusováním a osetím nebo jiné finální úpravě. Na tyto

práce používáme zpravidla u delších svahů buldozery, kterými mohou být svahy

upravovány již v průběhu budování zemního tělesa. Na dotvarování svahů a na

kratší svahy se používájí bagry s upravenou lžící, tzv. „svahovkou“. Zpevnění

svahů, které se obvykle provádí osetím trávou a kořenovým systémem

vysazovaných stromů a keřů, by u svahů násypů i zářezů mělo následovat co
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nejdříve po úpravě svahů do požadovaných profilů. Tímto opatřením se zabraňuje

erozi svahů zemního tělesa.

3.5. Budování násypů na vybraných projektech

Budování násypů na obou vybraných projektech probíhalo podobným

způsobem. Jediným rozdílem bylo, že na stavbě v Ostrově musela být nejprve

z důvodu neúnosného podloží provedena těžká sanace z lomového kameniva

s odváděním vody z podloží násypu drenážním systémem. Na rozprostírání

jednotlivých vrstev byly využívány buldozery CAT D5 nebo CAT D6, kterými byly

také průběžně upravovány svahy násypů. Těmito buldozery bylo možné

dosáhnout plánované výkonnosti při zachování parametrů pro rovinatost

jednotlivých vrstev. Výkonnost těchto buldozerů se při zachování požadavku na

rovinatost pláně pohybuje v rozmezí 150 až 200m3 za hodinu.

Hutnění jednotlivých vrstev bylo prováděno vibračními válci Hamm o

hmotnosti 12 nebo 14 tun. Tloušťka vrstvy byla u prvního projektu 500mm, na

stavbě v Debři byl používán materiál z odstřelu, který bylo možné rozprostírat

v tloušťce cca jeden metr.

Zásadní rozdíl při realizaci násypů na těchto projektech představovala

doprava materiálu na realizaci náspu. Zatímco na stavbě v Debři byl na budování

jednotlivých vrstev používán materiál z odstřelu souběžně prováděného zářezu,

na násypy mimoúrovňového křížení v Ostrově bylo nutné materiál dovážet z lomu

vzdáleného dvacet kilometrů. Z těchto důvodů byly proto na první stavbě pro

dopravu sypaniny nasazeny velkoobjemové dampery, kdežto na druhé stavbě se

materiál navážel pomocí návěsů a souprav. Při plánování počtu automobilů se

vycházelo z denní výkonnosti buldozeru. Výkonnost jednotlivých vozidel byla

určována ze vztahu[2, s.66]:

][60 131  


 hmkkk
T
qQ ncp
c

d (2)

q.....objem korby [m3]
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Tc.... doba pracovního cyklu [min]

kp........koeficient plnění

kc.....koeficient využití dopravního prostředku

kn....koeficient nakypření materiálu

Po dosazení konkrétních hodnot do (2) vychází pro dopravu materiálu

z 20km vzdáleného lomu soupravami hodinový výkon jedné soupravy o celkovém

objemu 15m3:

1337,122,17,09,0
55
1560 


 hmQd

Při stejných nákladech na rozprostírání materiálu a jeho hutnění se tedy

cena násypu v případě obchvatu Ostrova zvětšovala o nákup materiálu a jeho

dopravu na stavbu. V případě výstavby náspu v Debři byl použit materiál získaný

z odstřelu s dopravou v místě. Je tedy zřejmé, že výstavba samotného náspu byla

v prvním případě finančně náročnější. Zhodnocení finančních aspektů při

budování náspů je věnován prostor v kapitole technicko – ekonomické zhodnocení

jednotlivých variantních řešení.

4. MOŽNOSTI SANACE PODLOŽÍ A ZLEPŠOVÁNÍ
STABILITY SVAHŮ

4.1. Sanace podloží

V případě, že zeminy v podloží budované komunikace nejsou dostatečně

únosné pro plánované zatížení komunikace, musí být jejich vlastnosti vylepšeny

takovým způsobem, aby únosnost pláně zemního tělesa dosáhla potřebných

parametrů. Tohoto požadavku lze dosáhnout několika způsoby.

První možností je kompletní výměna nevhodného materiálu a jeho

náhrada materiálem, který zajistí dosažení požadovaných parametrů. Druhou
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možností je zlepšení vlastností nevhodné zeminy pomocí hydraulického pojiva.

Třetí základní možností je využití geosyntetik. Tento způsob se používá hlavně

tam, kde je potřeba zabránit pronikání materiálu z podloží do konstrukce zemního

tělesa. Tyto prvky tedy plní jak funkci nosnou, tak separační. Na vybraných

projektech se používaly hlavně první dva způsoby, a proto se jim budu více

věnovat. Geosyntetika byla využita hlavně pro zlepšení stability svahů na stavbě

R6.

4.2. Sanace podloží při výstavbě obchvatu Ostrova

Při výstavbě mimoúrovňového křížení na obchvatu Ostrova byla použita

sanace lomovým kamenem ve spojení s odvodněním pomocí drenáží při výstavbě

násypů a zlepšení podloží promísením zeminy s vápnem u zářezů.[12]

4.2.1. Sanace podloží lomovým kamenem

Sanace lomovým kamenem byla prováděna tak, že po odstranění

humózní a podorniční vrstvy byla tato pláň srovnána do požadovaného profilu a na

tuto pláň byl navážen lomový kámen frakce 0 - 250. Vrstva o tloušťce 500mm byla

rozprostřena pomocí buldozeru a urovnána.  Takto připravená vrstva byla

následně zhutněna vibračním válcem.

Při sypání této vrstvy bylo nutné postupovat tak, aby nedocházelo

k najíždění vozidel na parapláň pod sanačním kamenivem. Postup byl tedy takový,

že auta postupně pojížděla po již hotové vrstvě kameniva a sypala takzvaně na

hranu, odkud bylo kamenivo rozhrnováno buldozerem na požadovanou mocnost.

Do takto vybudované konstrukce bylo poté zabudováno drenážní potrubí,

které bylo svedeno do páteřního kanalizačního systému. Na této vrstvě bylo

následně dosahováno hodnot modulu přetvárnosti Edef2 až 100 MPa ve druhém

cyklu zatěžovací zkoušky deskou a poměru mezi cykly Edef2 a Edef1 do 2,5. Je
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nutné poznamenat, že před zahájením sanačních prací byl úsek budoucího

násypu bažinou, na které nebyly hodnoty únosnosti měřitelné.

Z mého pohledu je tato metoda sanace nejlepší a nejspolehlivější. Musí

však být správně provedeno odvodnění vrstvy. Nevýhodou oproti metodě

s vylepšením zemin pomocí hydraulických pojiv je to, že je nutné nevhodný

materiál odstranit a nahradit ho materiálem vhodným, což je z ekonomického

hlediska nevýhodné. Proto je snaha, pokud je to možné, nevhodné zeminy raději

zlepšovat.

4.2.2. Stabilizace podloží hydraulickými pojivy

Stabilizace je zlepšení vlastností zemin použitím pojiva, při které tyto

materiály získají požadovanou pevnost a odolnost proti účinkům vody a mrazu.[2]

Účelem stabilizace je využití zemin z podloží nebo zemin získaných z výkopových

prací na stavbě, které by bez zlepšení promísením s pojivem byly nevhodné a

musely by být odváženy na skládky. Pro zlepšení zemin promísením existuje

několik technologií. Způsob promísení zůstává stejný, jednotlivé metody se odlišují

materiálem použitým na vylepšení. Hlavními používanými pojivy jsou vápno,

cement nebo popílek. Všeobecně se dá říci, že pro písčité zeminy je používána

stabilizace cementová a pro zeminy hlinité nebo jílovité stabilizace vápenná.

Množství pojiva určuje akreditovaná laboratoř pomocí zkoušek na zkušebních

tělískách válcového profilu. Stanovuje se pevnost stabilizace pomocí zkoušky

v prostém tlaku a odolnost stabilizace proti účinkům mrazu.[2] Stabilizace se

provádí na místě nebo promísením v míchacím centru. Z ekonomického hlediska

je samozřejmě výhodnější provést stabilizaci materiálu přímo na místě. Používá se

hlavně pro stabilizaci pláně podloží.

Při úpravě podloží se postupuje tak, že nejprve je upravena pláň do

požadovaných výšek a spádů pomocí grejdrů nebo buldozerů. Poté se na pláň

pomocí dávkovače nanese odpovídající množství pojiva a takto připravený úsek

se profrézuje zemní frézou do předepsané hloubky. Při tomto procesu dochází
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k promísení zeminy s pojivem. Používané zemní frézy Wirtgen jsou schopny

promísit zeminu s pojivem do hloubky až 50cm. Po této operaci je provedeno

zvlhčení zeminy a vrstva je uzavřena pojezdem válce. Následuje opětovné

urovnání pláně do požadovaných výšek a spádů a finální zhutnění. Pokud je tato

vrstva vrstvou finální, je nutné ji co nejdříve překrýt ochrannou vrstvou ze

štěrkodrti, aby nedocházelo k jejímu poškození staveništní dopravou.

Tato technologie byla s úspěchem použita při zlepšování zemin v podloží

zářezů při výstavbě obchvatu Ostrova, kdy byla provedena stabilizace jílovitých

zemin podloží komunikace pomocí profrézování s přidáním 2% vápna. Na takto

zlepšeném podloží bylo dosahováno hodnot modulu přetvárnosti Edef2

pohybujících se okolo 100MPa v druhém cyklu zatěžovací zkoušky deskou, při

předepsaném poměru mezi Edef2 a Edef1 do 2,5. Oproti Edef2 = 20 MPa naměřeným

před provedením stabilizace se tedy jedná o zlepšení až pětinásobné.

4.3. Stabilita svahů

Při výstavbě zářezu silnice I/38 mezi Mladou Boleslaví a Debří se

postupovalo podle projektové dokumentace doplněné o stabilitní posouzení svahů.

V příloze 1, charakteristickém geotechnickém profilu z této stavby, jsou patrné

polohy hlinitých písků, silně zvětralého pískovce a navětralého až zdravého

pískovce. Součástí projektové dokumentace byl také doplňující geotechnický

průzkum. Zářez byl tedy realizován odstřelem po etážích, kdy byly na výšku svahu

zbudovány tři etáže s lavicemi, které zabraňují zvětralým úlomkům pískovce

v pádu na komunikaci. Svah je v tomto případě ponechán bez další povrchové

úpravy.

Při realizaci dalších dvou projektů však k problémům se stabilitou svahů

docházelo. Nejprve se zaměřím na z pohledu stability svahů zajímavější projekt

výstavby rychlostní komunikace číslo 6 mezi Karlovými Vary a Chebem, kde byly

problémy se stabilitou svahů řešeny několika různými technologiemi. Tato stavba

je do této práce zařazena hlavně z toho důvodu, že ukazuje více možností řešení
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problému stability svahů. Poté je popsáno řešení podobného problému, avšak

vzniklého z jiných příčin, a tedy i jiným způsobem vyřešeného při budování zářezu

na obchvatu Ostrova.

4.3.1. Problémy se stabilitou svahů při výstavbě R6 mezi
Karlovými Vary a Chebem

Při výstavbě této rychlostní komunikace docházelo vzhledem ke složitým

geologickým poměrům k mnoha problémům se stabilitou svahů a díky tomu, že

stavba byla realizována různými dodavateli a v poměrně velkém časovém rozpětí,

je tato stavba vynikajícím příkladem různých přístupů k řešení této problematiky.

Celou trasu je možné rozdělit do čtyř úseků:

První úsek mezi Jenišovem a Novým Sedlem je součástí Karlovarského

krystalického masivu. Svahy zářezů tvoří žuly a krystalické břidlice v různém

stupni zvětrání. Sklony svahů se pohybují v rozmezí od 1:1,25 do 1:2,5. Ochrana

svahů byla řešena ohumusováním a následným hydroosevem. V malé části

zářezu je svah ošetřen proti erozi ornice pomocí trojrozměrné protierozní

georohože z tvrzeného polyetylenu. Tyto úseky byly po osazení georohože

překryty ornicí a následně zatravněny.

Ve dvou úsecích docházelo k problémům se stabilitou svahů. Shodou

okolností se jednalo o svahy dvou největších zářezů. Tyto dva úseky byly raženy

v hornině se silným nebo mírným stupněm zvětrání a problémy se stabilitou svahů

se projevovaly hlavně v místech tektonických oslabení.
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Obr. č. 1 - Sesuv před sanací

V těchto místech docházelo k doprovodným výronům podzemní vody.

Sanace těchto úseků byla prováděna pomocí stabilizačních štěrkových žeber.

Rozměry těchto žeber se pohybovaly od profilu 1x1m do profilu 2x2m, v závislosti

na stupni zvětrání a výšce svahu.

Obr. č. 2 - Realizace drenážních žeber
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Pro oddělení žeber od podloží byla použita separační geotextilie s nejnižší

gramáží. V místech, kde nebylo možné zachytit výrony vod bodově, bylo nutné

budovat štěrkové drény plošně. Všechna žebra a drény jsou odvodněny do

podélné hloubkové drenáže v patě svahu.

Na druhém úseku mezi Novým Sedlem a Sokolovem zatím vzhledem

k nízkému stupni rozestavěnosti k problémům se stabilitou svahů nedošlo.

Nejsložitějším úsekem z hlediska stability svahů je úsek Sokolov - Tisová,

který zasahuje do okrajů lomových výsypek a do sedimentů uhelného souvrství

Sokolovské uhelné pánve. Tento úsek je velmi členitý a postižený těžbou.

Relativně dlouhé svahy zářezů v písčito – jílovitých zeminách jsou zde velmi

náchylné k erozi. Z tohoto důvodu byly svahy zpevněny systémem geobuněk.

Geobuňky se ukládaly na srovnaný svah a kotvily se 0,5m dlouhými hřebíky ze

stavební oceli. Po ukotvení se jednotlivé buňky vyplnily ornicí a na takto sanovaný

svah byl proveden hydroosev. V místech diskontinuit doprovázených výrony vod

byla opět zřízena štěrková stabilizační žebra o rozměrech 1x1m až 1x2m,

v závislosti na sklonu a délce svahu. Žebra byla od podloží separována, stejně

jako na předchozím úseku, pomocí geotextilie. V patě svahu byla navíc doplněna

o stabilizační štěrkovou lavici. V místě SOS hlásky byla z důvodu rozšíření

vozovky do svahu vybudována gabionová opěrná zeď.

Na posledním úseku mezi Tisovou a Kamenným Dvorem byl zářez

budován v píscích, jílech a štěrcích valdštejnského souvrství. Na zpevnění těchto

svahů byly použity v pásech kladené kokosové rohože, které byly následně

ohumusovány a osety. Stejně jako v předchozích případech bylo nutné v místech

výronů spodních vod zřídit svodná drenážní žebra.

Ze zkušeností z průběhu výstavby lze konstatovat, že je velký rozdíl mezi

osvětlenou a neosvětlenou stranou svahů. Povrchová eroze se projevuje převážně

na neosvětlovaných svazích v jarních měsících. Voda z tání a z jarních srážek

nabírá na dlouhých svazích vysokou rychlost a dochází ke splavování ornice a

vymílání rýh ve svazích. Osvětlené svahy oproti tomu rychleji osychají a díky tomu

osev lépe zakořeňuje a prospívá. Tyto svahy jsou také vzhledem k umístění
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stavby mnohem kratší. V místech výronů spodních vod jsou na celé trase zřízena

štěrková drenážní žebra. V těchto místech docházelo před použitím této

technologie k největším problémům se stabilitou svahů v zářezech. Vybudováním

svodů napojených do hloubkové podélné drenáže se podařilo dalším sesuvům

svahů zabránit. [13]

4.3.2. Sesuvy svahů na obchvatu Ostrova

Na této stavbě došlo k sesuvům ornice a části svahů po letních

přívalových deštích. V té době byly již svahy ohumusovány a připraveny na

podzimní hydroosev. Příčinou sesuvů bylo přerušení melioračních drenáží při

odtěžování zářezu. Tyto drenáže byly umístěny zhruba v hloubce jednoho metru

pod úrovní původního terénu a byly vybudovány jako kamenná žebra. Z tohoto

důvodu nebyly také při těžbě zjištěny.

Jako nejvýhodnější varianta pro vyřešení tohoto problému byla zvolena

varianta s vybudováním nadzářezového žlabu z betonových tvárnic, který byl

zapuštěn do takové hloubky, aby došlo k přerušení melioračních drenáží ještě nad

zářezem. Voda z tohoto žlabu byla svedena pomocí kaskádového žlabu do

systému kanalizace odvodňující celý zářez.

4.4. Závěrečné shrnutí problematiky stability svahů

Jak je vidět, existuje mnoho variant pro vyřešení problémů se stabilitou

svahů. Vždy je nutné správně určit příčinu problému, správně ho lokalizovat a

následně stanovit vhodnou metodu řešení. Příčinou bývá nejčastěji voda vytékající

z diskontinuit ve svahu.

Nejobvyklejším řešením v silničním stavitelství je svedení vody do

sběrného systému v patě svahu pomocí drenážních systémů nebo žlabů.

K celkovému zpevnění svahů dochází hlavně pomocí zatravnění svahu, které
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může být doplněno ještě o různé zpevňovací systémy z geosyntetik, jež zabraňují

plošné erozi svahů, a o výsadbu keřů nebo stromů. Jak je patrné na příkladu

stavby v Karlových Varech, nabízí současný trh mnoho různých způsobů vyřešení

tohoto problému. V ekonomickém výsledku jsou všechny varianty dosti podobné a

záleží tedy spíše na preferenci investora, ke kterému řešení se přikloní.

5. TECHNICKOEKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ
JEDNOTLIVÝCH VARIANTNÍCH ŘEŠENÍ

Tato část je věnována posouzení jednotlivých staveb z hlediska technické

a ekonomické náročnosti. Při posuzování budu vycházet z ideálního stavu, kdy

máme při výstavbě vyrovnanou bilanci násypů a odkopů a všechny odkopy vzniklé

během výstavby zpracujeme při budování násypů.

Pro dosažení co nejmenších nákladů je také nezbytné, aby kubatury

násypů a odkopů byly co nejmenší. Toto také odpovídá projektově – krajinnému

požadavku na co nejmenší zatížení původní krajiny nadbytečnými zásahy. Tohoto

stavu je však v členité krajině při zachování normových sklonových poměrů trasy

takřka nemožné dosáhnout.

Pro určení bilance násypů a výkopů a pro správné přerozdělení materiálů

v průběhu výstavby bývá součástí projektu velkých zemních prací tzv. hmotnice.

Hmotnice nám určuje, nejen kolik materiálu máme na jednotlivých úsecích vytěžit,

ale také to, kam vytěžené hmoty přesunout.

Tabulka číslo 1 ukazuje přehled zemních prací na ideálním úseku, na

kterém je vyrovnaná bilance násypů a odkopů. Veškeré práce tedy spočívají

v odtěžení materiálu a jeho přesunu na místo zabudování do násypu. Předpokládá

se zde i dostatečně únosné podloží, které nebude nutné dále upravovat.



Stanislav Ritter: Zemní práce v silničním stavitelství

2011 32

zářez

těžba rýpadlovou technologií odkop zeminy rýpadlovou
technologií

odvoz vytěženého materiálu do
násypů v rámci stavby

násyp

budování samotného násypu nákup násypového materiálu

nulová položka -
násyp budován z

materiálu
vytěženého v

zářezu

doprava násypového materiálu

nulová položka -
násyp budován z

materiálu
vytěženého v

zářezu
rozprostření jednotlivých vrstev

násypu se zhutněním

náklady na zemní práce při ideálním stavu s vyrovnanou bilancí násypů a odkopů

Tabulka č.1 - teoretický ideální úsek

V tabulce číslo 2 je uveden přehled prací prováděných při výstavbě

mimoúrovňového křížení na obchvatu Ostrova.

zářez

těžba rýpadlovou technologií odkop zeminy rýpadlovou
technologií

odvoz vytěženého materiálu do
násypů v rámci stavby

1/3 celkové
výměry

odvoz vytěženého materiálu na
skládku vzdálenou 20km

2/3 celkové
výměry

úprava nevhodných zemin v podloží
vápněním

zlepšení stability svahů
nadzářezovými žlaby

násyp
zlepšení podloží sanačním

kamenivem nákup sanačního kameniva

doprava sanačního kameniva z
lomu vzdáleného 20 km

rozprostření a úprava sanační
vrstvy

budování samotného násypu nákup násypového materiálu 2/3 celkové
výměry

doprava násypového materiálu 2/3 celkové
výměry

rozprostření jednotlivých vrstev
násypu se zhutněním

náklady na zemní práce při výstavbě mimoúrovňového křížení obchvat Ostrova

Tabulka č. 2 - Obchvat Ostrova

Z tabulek je patrné, že oproti ideálnímu stavu se náklady zvětšily u zářezů

o náklady spojené s odvozem vytěženého nevhodného materiálu na skládku,
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stabilizaci nevhodného podloží vápněním a zlepšení stability svahů pomocí

vybudování systému nadzářezových žlabů. Při budování násypů se náklady

zvětšily o náklady spojené s vybudování sanační vrstvy z kameniva z důvodu

nevhodného podloží násypů a o náklady spojené s nákupem materiálu do

samotných násypů.

Náklady na vybudování komunikace se tedy zvýšily u zářezu o dopravu

nevhodného materiálu na skládku za 120 Kč/m3 a skládkovné 40 Kč/m3. Cena za

vybudování m3 zářezu se proti ideálnímu stavu zvýšila o 160 Kč/m3. Další

navýšení ceny představovalo vápnění podloží zářezu, kde bylo nutné kalkulovat

s částkou 80 Kč/m2 upravené pláně.  U násypů došlo k navýšení ceny o nákup

lomového kamene na sanační vrstvu v hodnotě 180 Kč/m3 s dopravou a nákup

násypového materiálu za 170Kč/m3 včetně dopravy. To znamená navýšení o

1700000 Kč na každých 10000m3 násypu.

Z technologického hlediska byla stavba méně náročná, protože z důvodu

nevhodnosti materiálu vytěženého v zářezu nebylo prakticky nutné koordinovat

výstavbu násypů a zářezů a výstavba jednotlivých úseků mohla probíhat prakticky

nezávisle. Jediným technologickým problémem při výstavbě bylo dodržení

požadavku na napojení systému odvodnění na páteřní kanalizaci až po přeložení

objízdné komunikace a s tím spojené problémy s odvodněním nejnižšího místa

zářezu. Tento problém byl nakonec vyřešen napojením na kanalizaci během

výluky provozu na objízdné komunikaci, kdy byly provedeny veškeré práce za

částečného uzavření provozu a jeho řízení pomocí semaforů.

Při budování přeložky komunikace silnice I/38 mezi Debří a Mladou

Boleslaví spočívalo největší navýšení nákladů v položce za odstřel pískovce

v zářezu. Ve spojení s presplitovými odstřely, prováděnými z důvodu vytvoření

závěrných svahů, bylo tedy nutné počítat s až čtyřnásobným zvětšením nákladů

na vybudování zářezu. Proti teoretickým nákladům 150 Kč na m3 zářezu při těžbě

rýpadlovou technologií je nutné kalkulovat s náklady na 1m3 zářezu prováděného

běžným odstřelem a se závěrnými svahy odstřelovanými presplitem v rozmezí 500

až 600Kč.
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Oproti tomu však bylo výhodou, že veškerý materiál z odstřelů byl použit

v rámci stavby ať již k budování násypů, tak k budování protipovodňových

opatření podél nedaleké řeky Jizery. Přehled prací prováděných při výstavbě této

komunikace je uveden v tabulce číslo 3.

zářez
odstřel horniny běžné odstřely

presplitové odstřely
dolamování svahů v místech, kde

nebylo možné provádět odstřel

těžba rýpadlovou technologií odkop horniny rýpadlovou
technologií

odvoz vytěženého materiálu do
násypů v rámci stavby

násyp

budování samotného násypu nákup násypového materiálu

nulová položka -
násyp budován z

materiálu
vytěženého v

zářezu

doprava násypového materiálu

nulová položka -
násyp budován z

materiálu
vytěženého v

zářezu
rozprostření jednotlivých vrstev

násypu se zhutněním

náklady na zemní práce na přeložce silnice I/38 Mladá Boleslav - Debř

zhruba
čtyřnásobek ceny
běžného odkopu

Tabulka č. 3 - Mladá Boleslav - Debř

Tento projekt byl náročný nejen ekonomicky, ale také technologicky. Při

všech odstřelech muselo být okolí stavby vzhledem k blízké zástavbě neustále

monitorováno z hlediska otřesů, prašnosti a hluku způsobovaných odstřelem.

Geodeticky se také monitorovaly poklesy způsobené prováděním trhacích prací.

Neméně náročné bylo také dodržování všech bezpečnostních opatření v průběhu

prací a splnění všech legislativních požadavků spojených s prováděním činností

hornickým způsobem. Mnohem složitější byla také logistika, protože bylo nutné

zajistit, aby na sebe navazovalo provádění odstřelů, odkopávek, odvážení

materiálu a jeho ukládání.

Při výstavbě rychlostní komunikace mezi Karlovými Vary a Chebem bylo

nutné kromě běžných zemních prací nutné počítat také se zvýšenými náklady a

technologickými problémy spojenými s nestabilními svahy zářezů, jejichž příčinou

byly jednak diskontinuity v samotném odtěžovaném horninovém masívu
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doprovázené výrony vod, tak i vlivy povrchové těžby uhlí v blízkosti trasy. Trasa

totiž v některých místech zasahuje až do výsypek Sokolovské uhelné pánve.

6. ZÁVĚR

Jak je vidět, je problematika zemních prací v silniční stavitelství velmi

složitá a komplexní. Před začátkem veškerých zemních prací musí být vždy

správně vyhodnocen geologický průzkum dané lokality a zvolena vhodná

technologie provádění. Základními hledisky při rozhodování o použité technologii

jsou hlavně třídy těžitelnosti hornin, vhodnost hornin a zemin pro použití do

násypů a bilance výkopů a násypů.

V případě, že se musí násypový materiál na stavbu dovážet nebo naopak

odvážet výkopek, je nutné počítat se zvýšením nákladů o položku na dopravu

materiálu. Další významné zvýšení nákladů přináší případné trhací práce

v místech velmi pevných poloh. Provádění trhacích prací však není náročnější jen

po stránce ekonomické, ale i po stránce technologické. V případě, že jsou trhací

práce prováděny v blízkosti zástavby, je nutné počítat také se zvýšenými

opatřeními k zajištění bezpečnostních a hygienických podmínek.

V některých případech je také nutné zlepšovat vlastnosti zemin v podloží

násypů nebo zářezů. Většinou až v průběhu výstavby se poté řeší vzniklé

problémy se stabilitou svahů.

V současné době je možné vybírat z nepřeberného množství strojů na

provádění zemních prací i technologií používaných ke zlepšení podloží nebo

zajištění stability svahů. Pro úspěšné provedení stavby je tedy nutné z nabízených

možností vybrat řešení optimální nejen po stránce ekonomické, ale je nutné

zohledňovat i aspekty krajinné a ekologické.
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