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POLNÍ DYNYMICKÁ PENETRAČNÍ ZKOUŠKA 

 

 

 

 METODIKA PENETRAČNÍHO SONDOVÁNÍ 

 

Principem dynamického penetračního sondování je zarážení ocelového soutyčí 

opatřeného normovým hrotem, do zeminy beranem konstantní hmotnosti o stálé výšce pádu. 

Vesměs se používá přístrojů a nářadí daných normou DIN 4094. 

 

 Pro typ DPM (Dynamic Probing Medium) se používá ocelové soutyčí o průměru  

32mm,opatřeného normovým hrotem s vrcholovým úhlem  90 o ploše 10 cm2 v řezu 

(alternativně je naší kanceláří u málo únosných zemin náchylných ke svírání 15 cm2 v řezu). 

Beran má konstantní hmotnost 30 kg a konstantní výšku pádu 50 cm. 

 

 Zjišťuje se počet úderů nutný pro zaražení soutyčí o 10cm. Pro eliminaci tření mezi 

hrotem a zeminou se soutyčím pravidelně otáčí a současně se měří moment potřebný pro 

překonání tření. 

 

 Velkou výhodou tohoto způsobu dynamické penetrační sondáže proti zkoušce podle ČSN 

731821 stanovení ulehlosti písků dynamickou penetrační zkouškou je zejména skutečnost, že 

odpor proti pronikání penetračního hrotu je zjišťován kontinuálně a nikoliv pouze bodově jak je 

tomu v případě zkoušky podle ČSN 731821. 

 

Při vyhodnocení dynamické penetrační zkoušky se obvykle stanoví dynamický odpor podle 

vzorce 

 

 

Rd = Q2 . h / (Q + q) . A . s     MPa, 

 

 

kde jednotlivé symboly mají tento význam: 

 

      

     Q  je tíha beranu    MN 

     q  je tíha soutyčí    MN  

     h  je výška pádu beranu   m 

     A  je plocha hrotu   m2 

     S   je zaražení hrotu na jeden úder m 

 

 

 

 Tento vzorec odpovídá qer podle doporučení ISSMFE schválenému v Tokiu na 

mezinárodním kongresu v roce 1977. 

 

 Pro eliminaci plášťového tření  se v pravidelných intervalech otáčí soutyčím v prováděné 

sondě. Současně se měří a zaznamenává moment potřebný k otáčení soutyčí. V takovém případě 

je možno určit z průběhu sondování tzv. měrný (specifický) dynamický penetrační odpor, který 

nezanedbává účinek tření o zeminu. 
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 Vesměs se používá vzorce Bondarika a Vojczechovského, který vychází ze zákona o 

zachování energie: 

 

 

Rm = Q2 . h / (Q + q) . A . s + (Q + q) / A – M / r . A      MPa, 

 

kde jednotlivé symboly mají stejný význam, navíc 

 

    M  je moment potřebný k otáčení MNm    

    r je poloměr hrotu – rameno síly     m 

 

 

 Hodnoty měrného dynamického penetračního odporu  jsou hlavně v kohesních zeminách 

považovány za reprezentativnější, zejména pro uplatnění vlivu tření na plášti, které může 

v soudržných zeminách dosáhnout velmi výrazných hodnot. Pokud je zkoumaná základová půda 

tvořena převážně nesoudržnými zeminami, je použití obou vzorců přibližně stejné váhy, jelikož 

rozdíly hodnot jsou vesměs menší než 10%. Moment se zjišťuje měřením kroutícího momentu 

potřebného k otáčení soutyčí v sondě. 

 

 V předchozích  přílohách jsou výsledky dynamického penetračního sondování doloženy 

jednak počtem úderů potřebných pro zaražení soutyčí o 10 cm a měřeným kroutícím momentem 

(Nm), jednak vypočteným dynamickým odporem Rd a měrným odporem Rm podle výše 

uvedených vzorců. Výsledky jsou dokumentovány jak číselně, tak i graficky. 

 

 

 


