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Předmluva
Tento dokument (CEN ISO/TS 17892-12:2004) byl připraven Technickou komisí CEN/TC 341 „Geotechnický
průzkum a zkoušení“, jejíž sekretariát zajiš»uje DIN, ve spolupráci s Technickou komisí ISO/TC 182
„Geotechnika“.
Podle vnitřních předpisů „CEN/CENELEC jsou evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Česká Republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island,
Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, ©panělsko, ©védsko a
©výcarsko.
Norma ISO 17892 s obecným názvem „Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky
zemin“ obsahuje následující části:
–

Část 1: Stanovení vlhkosti zemin

–

Část 2: Stanovení objemové hmotnosti jemnozrnných zemin

–

Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin pomocí pyknometru

–

Část 4: Stanovení zrnitosti zemin

–

Část 5: Stanovení stlačitelnosti zemin v edometru

–

Část 6: Kuželová zkouška

–

Část 7: Zkouška pevnosti v prostém tlaku u jemnozrnných zemin

–

Část 8: Stanovení pevnosti zemin nekonsolidovanou neodvodněnou triaxiální zkouškou

–

Část 9: Konsolidovaná triaxiální zkouška vodou nasycených zemin

–

Část 10: Krabicová smyková zkouška

–

Část 11: Stanovení propustnosti zemin při konstantním a proměnném spádu

–

Část 12: Stanovení konzistenčních mezí zemin
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Úvod
Tento dokument zahrnuje oblasti geotechniky které v mezinárodním měřítku nebyly nikdy
normovány. Je snahou představit dobrou zkušební praxi všeobecně přijímanou v celém světě a
významnější rozdíly s národními dokumenty se neočekávají. Norma se opírá o mezinárodní praxi (viz
[1]).

1 Předmět normy
Tato technická specifikace popisuje zkušební metodu pro stanovení konzistenčních mezí zeminy.
Konzistenční meze jsou mez tekutosti, mez plasticity a mez smrštění. Tyto meze jsou nazývány jako
konzistenční nebo Atterbergovy. Tato specifikace zahrnuje pouze stanovení meze tekutosti a meze
plasticity.
Mez tekutosti je vlhkost, při které zemina přechází ze stavu tekutého do stavu plastického. Tato
technická specifikace popisuje stanovení meze tekutosti pomocí kuželové zkoušky. Zkušebního vzorek
může být získán z přirozené zeminy nebo ze zeminy, u které byl odstraněn materiál zachycený při
prosévání na sítě o průměru oka 0,4 mm (nebo jemu nejbližším). Tato norma přijala kužele o tvarech 60
g/60° a 80 g/30°. Bylo prokázáno, že získané výsledky zkoušek meze tekutosti pomocí těchto tvarů
kuželů jsou shodné. Použití přístroje s jiným tvarem kužele je možné až po prokázání, že získané
výsledky budou shodné s výsledky získanými za použití výše zmíněných tvarů kuželů.
POZNÁMKA Casagrandeho metoda je alternativní metoda pro stanovení meze tekutosti zeminy.
Zkušenosti však prokázaly, že takto získané výsledky zkoušek jsou ve velké míře subjektivně
ovlivněny osobním přístupem laboranta při provádění a vyhodnocování zkoušek. Krom toho
procházely jak Casagrandeho přístroj, tak i metodika zkoušky mnoha malými, avšak významnými
proměnami od dob, kdy byl tento postup poprvé představen Casagrandem v roce 1932. Tyto změny
jsou příčinou rozdílů mezi hodnotami meze tekutosti stanovenými touto metodou. Z těchto důvodů je
upřednostňována pro určení meze tekutosti kuželová zkouška.
Mez plasticity je nejnižší vlhkost zeminy, při které je zemina plastická. Stanovení meze plasticity se
obvykle provádí souběžně se stanovením meze tekutosti. Je známo, že výsledky zkoušek jsou
ovlivněny osobním přístupem laboranta, což má za následek vznik rozdílů mezi jednotlivými
naměřenými výsledky zkoušek.
Konzistenční meze jsou ovlivněny oxidací a jinými změnami zkušebního vzorku v důsledku např.
dlouhodobého skladování nebo nevhodné manipulace se vzorkem. To se týká zejména citlivých jílů, jílů s
obsahem sulfidů a organických zemin.

-- Vynechaný text --

