
  

Výpo et laboratorních zkoušek 



1.1 STANOVENÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI JEMNOZRNÉ ZEMINY 
SN CEN ISO/ TS 17 892-2 

Výška prstence…. 80mm 

Pr m r prstence …120mm 

Hmotnost vlhkého vzorku:         

Hmotnost suchého vzorku:           

Hodnoty    a  byly dále zavád ny do výpo t .  



1.2 Stanovení zdánlivé hustoty pevných ástic zemin pomocí piknometru  
SN CEN ISO/TS 17 892-3 

………. Stanovená m rná hmotnost zavedená do výpo t  [ ] 

………hmotnost piknometru s uzáv rkou  [ ] 

………hmotnost zeminy a piknometru s uzáv rkou[ ] 

……....hmotnost zeminy a piknometru s uzáv rkou po varu zeminy[ ] 

………hmotnost piknometru s uzáv rkou dolité destilovanou vodou [ ] 

……….m rná hmotnost vody p i 20°C  [ ] 

1.3 Stanovení vlhkosti zeminy SN CEN ISO / TS 17892-1  



 vlhkosti jednotlivých vzork

1.3.1 Vzorek  A1 

1.3.2 Vzorek  A2 



1.3.3 Vzorek  B1 

1.3.4 Vzorek  B2 

                                     % 



1.3.5 Vzorek  C1 

1.3.6 Vzorek  C2 

1.3.7 Pr m rná hodnota vlhkostí zavedena do model



1.4 Stanovení zrnitosti zemin SN CEN ISO / TS 17892-4 

1.4.1 Vzorek 1 

1.4.2 Vzorek 2 



1.4.3 Vzorek 3 

Dle výsledk  této zkoušky byly vzorky dále zat ízeny dle normy SN 73 6133 a ur eny jako 

písek jílovitý – SC 



1.5 Stanovení stla itelnosti zemin v edometru  
SN CEN ISO / TS 17892-5 

h……….výška stla ované zeminy [mm] 

 výška stla ení (sednutí) vzorku [mm] 

 pom rné p etvo ení 

 Edometrický modul p evtvárnosti [MPa] 

  



1.6 Stanovení konzisten ních mezí SN CEN ISO / TS 17892-12 

1.6.1 Mez plasticity 

 vlhkosti jednotlivých vzork



% 

% 

% 



1.6.2 Mez tekutosti 

 vlhkosti jednotlivých vzork

% 



% 

% 



Výpo et zatížení na vozovku  

Dle SN EN 1991-2 (736203) : Zatížení most  dopravou 



Silnice ší e 7,5m  

                                                                                                 

                            

Síla od jednoho 

kola: 

Tlak na pruh 1:  

Tlak na pruh 2 a zbytek:  

Záv r : Pro modelaci nejmén  p íznivých podmínek byla použita hodnota zatížení 120 



Varianty skladeb ešeného násypu 



Varianta 1 – skladba násypu dle odebraných a vyhodnocených vzork

Varianta  2  – skladba násypu dle dostupné dokumentace vrtu 



Výstupy z programu PLAXIS 2D 8.2 pro variantu 1 







Výstupy z programu PLAXIS 2D 8.2 pro variantu 2 







Výstupy z programu GEO 5 



























Shrnutí ešených variant 




