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Souhrn

Oblast použití

Dynamická penetrační zkouška typu DPH je nepřímá
metoda často používaná při inženýrskogeologickém
průzkumu jako doplněk k vrtným pracím. Tato metoda
poskytuje cenné informace o podloží, určitým
problémem při interpretaci výsledků je však přesné
stanovení energetických ztrát v průběhu zkoušky. Tyto
ztráty, jejichž velikost je důležitým korekčním
součinitelem při vyhodnocování, jsou stanovovány
pouze orientačně, bez možnosti ověření. Proto bylo
navrženo instrumentované zarážecí soutyčí (viz. obr. 1
a 2), které umožní měření těchto ztrát přímo v průběhu
penetrační zkoušky.

Při projektování nových železničních tratí
i rekonstrukci stávajících má velký význam kvalitní
inženýrskogeologický průzkum, který poskytne
dostatečné informace o pevnostních a přetvárných
parametrech podloží. Nároky na tento průzkum
stále narůstají se zvyšujícím se zatížením
železničních tratí, a tedy i nutností ověřit stav
podloží do větší hloubky. Nejnáročnější z tohoto
hlediska bude průzkum pro plánované nové
vysokorychlostní trati. Při těchto průzkumech
existuje pro dynamické penetrační zkoušky široká
možnost využití, vzhledem k jejich rychlosti
provedení, nízké ceně a možnosti realizace
v místech, kam není možné se dostat s vrtnou
technikou. Instrumentované dynamické penetrační
soutyčí umožňuje přesnější vyhodnocení výsledků
vzhledem k možnosti přesně kvantifikovat
energetické ztráty v průběhu zkoušky. Získané
poznatky při jejich provádění bude možné využít
i při vyhodnocování běžných neinstrumentovaných
zkoušek ke kvalitnější interpretaci jejich výsledků.

Obr. 1 První a poslední díl penetračního soutyčí (díly
instrumentované odporovými tenzometry)

Obr. 2 Instrumentované penetrační soutyčí při průběhu
zkoušky

Metodika a postup řešení
Od ledna 2017 je princip instrumentované
penetrační zkoušky chráněn užitným vzorem
č. 30288 (Úřad průmyslového vlastnictví). V roce
2017 probíhalo vyhodnocování dosavadních
výsledků testování, konkrétně byla analyzována
a vyhodnocována data z lokality Čebín. Porovnání
výsledků standardního vyhodnocení penetrační
zkoušky a zpřesněného vyhodnocení s uvažováním
korekce o přesně naměřené energetické ztráty
v průběhu zkoušky v lokalitě Čebín je znázorněno
na obrázku 2. Z grafu na obrázku 2 je zřejmé, že
vypočtené hodnoty měrného dynamického penetračního
odporu na hrotu qdyn , který je základním výstupem při
vyhodnocení, se liší především v místech s naměřenými
vysokými momenty na penetračním soutyčí (hodnoty M
v grafu). Zde je tedy korekce o skutečně naměřené
energetické ztráty pro vyhodnocení zcela zásadní.
V místech s nízkými naměřenými momenty se výsledky
výpočtu qdyn při uvažování standardního postupu
s orientačním stanovením energetických ztrát a při
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uvažování přesné hodnoty energetických ztrát stanovené
výpočtem příliš neliší.

Závěr
Získané výsledky budou předmětem dalšího zkoumání,
pokrok v poznání skutečných energetických ztrát na
soutyčí měřením umožní do budoucna zpřesnění
výpočtových a korelačních vztahů pro dynamickou
penetrační zkoušku. Za tímto účelem bude prováděno
testování instrumentovaného zarážecího soutyčí na
dalších lokalitách, v různých inženýrskogeologických
poměrech.
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