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Valbek, spol. s r.o. 

SG Geotechnika a.s. 

Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. 

 

 

FUNKČNÍ VZOREK 

Zařízení pro zkoušku míry namrzavosti zemin 
Auto ři: Mgr. Zdeňka Pastyriková; Ing. Jiří Záruba; Vladimír Petřina  

Zhotoveno v rámci projektu: Výzkum a inovace úprav horninového prost ředí 
vápennými aditivy (MPO TIP FR-TI4/714) 

Číslo výsledku: CZ0116.037011/1 

Jazyk výsledku:  CZE 

Hlavní obor: Stavebnictví 

Uplatn ěn:  ANO 

  

Název výsledku česky:  

Funkční vzorek – zařízení pro zkoušku míry namrzavosti zemin 

Název výsledku anglicky:  

Function sample – apparatus for measuring of frost susceptibility of soils 

Abstrakt k výsledku česky: Funkční vzorek byl navržen v rámci řešení projektu Výzkum a 
inovace úprav horninového prostředí vápennými aditivy (MPO TIP FR-TI4/714) a otestován 
nejen na zeminách odebraných v rámci projektu MPO TIP FR-TI4/714, ale také na 
upravených zeminách odebraných při geotechnické průzkumu Rokycany Nezvěstice. 
Stanovení míry namrzavosti zeminy upravené vápenným aditivem je důležitý parametr, jehož 
hodnota umožňuje vhodně zvolit ochranu podloží vozovky nebo železničního spodku před 
účinky mrazu. Testování sestrojeného zařízení a mezilaboratorním porovnáním (laboratoř 
Ústavu pozemních komunikací fakulty stavební na VUT v Brně) byla ověřena jeho funkčnost. 
Funkční vzorek lze využít pro přímé stanovení míry namrzavosti neupravených i upravených 
zemin vápennými aditivy. 

Abstrakt k výsledku anglicky: The functional sample was developed within the project: The 
research and innovation of the rock environment changes by lime additives (MPO TIP FR-
TI4/714). It was tested on soils collected within the project MPO TIP FR-TI4 / 714 and on 
modified soils collected during geotechnical Rokycany Nezvěstice survey. The frost 
susceptibility of lime treated soil is an important parameter whose value allows choose 
appropriate protection of pavement bedrock or roadbed from the effects of frost. Its 
functionality was verified by testing of the constructed facility and interlaboratory comparison 
with the laboratory of the Institute of road construction faculty at BUT. Functional sample can 
be used to directly determine the extent unadjusted and adjusted frost susceptibility of soils 
with lime additives. 
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Klíčová slova česky: 

Míra namrzavosti zemin, vápenná aditiva 

Klíčová slova anglicky: 

Frost susceptibility of soil, lime additives 

Vlastník výsledku: Valbek, spol. s r.o., SG Geotechnika a.s., Výzkumný ústav 
maltovin Praha s.r.o. 

IČ vlastníka výsledku: Valbek 48266230, SG 41192168, VUMO 49618377 

Stát: Česká republika 

Lokalizace: SG Geotechnika a.s. 

 Geologická 988/4 

 Praha 5, 152 00 

Licence: ne 

Licen ční poplatek: ne 

Ekonomické parametry: Funkční vzorek slouží k výzkumným účelům. Nedochází 
k přímému prodeji vzorku. Finanční vyčíslení případné prodejní 
ceny vychází z nákladů na vývoj, materiál, výrobu a přiměřený 
zisk – 11 000 Kč (ceny roku 2017). 

Technické parametry:  Funkční vzorek sestává z chladícího boxu, oběhového 
termostatu, teploměrů, stojanu se sycením, pouzdra na vzorek, 
mrazící hlavy a snímače zdvihu. 

Kategorie náklad ů: výše nákladů <= 5 mil. Kč 

 

Popis funk čního vzorku:  

Funkční vzorek byl navržen a odzkoušen v rámci řešení projektu Výzkum a inovace úprav 
horninového prostředí vápennými aditivy (MPO TIP FR-TI4/714).  Zařízení pro měření míry 
namrzavosti bylo využito pro přímé stanovení míry namrzavosti zemin upravených i 
neupravených vápenným aditivem.  

Celá sestava zařízení je zobrazena (Obr. 1). 

 

Obr. 1 Sestava na měření míry namrzavosti zemin  
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Chladící box byl vyroben z dvoudvéřové lednice. Jako zdroj mrazu byl použit oběhový 
termostat s chlazením WiseCircu. Jako mrazící kapalina byla použita nemrznoucí kapalina 
do ostřikovačů. 

Mrazící kapalina je pomocí oběhového termostatu pumpována do systému silikonových 
hadiček, které ústí do 8 mrazících hlav, které těsně přiléhají ke vzorkům a zajišťují potřebnou 
teplotu pod bodem mrazu. Propojení termostatu s mrazícími hlavami na boku lednice je 
tvořeno silikonovými hadicemi s tepelnou izolací. Pod všemi mrazícími hlavami jsou 
umístěny teploměry, které kontrolují skutečnou teplotu na mrazících hlavách. Také je 
sledována teplota uvnitř lednice. Sestava je umístěna v nevytápěné suterénní místnosti, aby 
nedocházelo k velkým teplotním výkyvům během roku. Údaje z teploměrů jsou 
zaznamenávány do programu MU_datalogger firmy Tedia a ukládána do textového souboru 
do počítače. 

V lednici je prostor pro umístění 8 stojanů se vzorky. Základnu stojanu je možno ustavit do 
roviny stavěcími šrouby. V základně stojanu je zahloubení pro nádobku s vodou pro sycení 
vzorku. Toto zahloubení je propojeno s labyrintem v základně stojanu. Labyrint je překryt 
karborundovou destičkou s vysokou propustností umožňující celoplošné sycení vzorku. Do 
základny jsou svisle vetknuty dva držáky. Jeden slouží k připevnění nádobky s vodou a 
druhý pro připevnění ramene se snímačem deformace. 

Pouzdro pro zkušební vzorky se skládá z 6 prstenců z tepelně málovodivého materiálu 
(Novodur) o vnitřním průměru 102 mm a výšce 20 mm. Přesné sestavení prstenců zajišťují 
vodící kroužky a 4 pomocné šrouby v rozích pouzdra. Tyto šrouby se po době zrání vzorku 
před vlastní zkouškou namrzavosti odstraní (aby mohlo dojít ke zdvihu vzorku vlivem 
vytvoření mrazových čoček) a pouzdro se vzorkem se umístí na karborundovou destičku 
předem řádně prosycenou vodou. 

Na pouzdro se navlékne obal z pěnové tepelněizolační látky (polystyren). 

Do předem vyhloubené jamky v horní ploše vzorku se vloží čidlo teploměru. Na vzorek se 
nasadí centrovací prstenec s výřezem pro trubičky mrazící hlavy, kterou kovovou stranou 
přiložíme na zkoušený materiál. 

Na mrazící hlavu se dá zátěžka (hmotnost 8 kg) se středovým rektifikačním šroubem, nad 
který se nastaví rameno se snímačem deformace. Ten se nastaví na hodnotu umožňující 
čtení bobtnání i smrštění vzorku. 

Pro zkoušku míry namrzavosti daného materiálu se připraví čtyři zkušební vzorky. Příprava 
probíhá podle odstavce 6.1.2 normy ČSN 72 1191. Nejčastěji se vzorek zhutní podle ČSN 
EN 13286-2 metodou Proctorovy standardní zkoušky při optimální vlhkosti na maximální 
objemovou hmotnost do plastové formy s válcovým otvorem (obrázek 2a). Při hutnění je 
plastová forma upevněna na podkladní desku a za pomoci šroubů je na ni upevněn hutnící 
nástavec (obrázek 2b). Po zhutnění se pouzdro sejme z podkladní desky, odstraní se hutnící 
nástavec a vzorek se seřízne a urovná. 
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Obrázek 2 a) Plastová forma s válcovým otvorem, b) plastová forma upevněná na podkladní 
desku při hutnění vzorku 

 Z plastové formy se odstraní šrouby a forma se vzorkem se zváží. Poté se forma umístí na 
zvlhčenou porézní destičku umístěnou na dně zkušební buňky (obrázek 2). Na plastovou 
formu se nasune polystyrenový obal. Zkušební buňka se vzorkem se umístí do chladící 
skříně do části B1 nebo B2 na libovolně zvolenou pozici (tabulka 1), nasadí se mrazící 
deska, pod kterou se upevní teploměr označený podle odpovídající pozice T1, T2, T3 nebo 
T4, který kontroluje teplotu mrazící desky. Mrazící deska se zatíží závažím o hmotnosti 8kg. 
Na držák snímače zdvihu se upevní snímač zdvihu podle zvolené pozice označený P1, P2, 
P3 nebo P4 a jeho hrot se umístí do středu závaží na dotyk. Do zařízení pro udržování 
konstantní hladiny vody se umístí zásobník s vodou. 

 

 

Část B1 chladící 
skříně Část B2 chladící skříně 

B1T4 

B1P4 

B1T3 

B1P3 

B2T3 

B2P3 

B2T4 

B2P4 

B1T1 

B1P1 

B1T2 

B1P2 

B2T1 

B2P1 

B2T2 

B2P2 



Stránka 5 z 5  

Tabulka 1 Uspořádání snímačů zdvihu a teploměrů v rámci chladící skříně 

 

Obrázek 3 Zkušební buňka 

Po uložení všech 4 zkušebních buněk do chladící skříně se zapne lednice a na oběhovém 
termostatu s chlazením WiseCircu se nastaví teplota 5ºC a vzorky se nechají temperovat při 
teplotě 4 až 8°C při možnosti nasávání vody zdola. V průběhu se neměří zdvih vzorku, který 
by mohl nastat nabobtnáním. Po uplynutí nejméně 17 hodin se na oběhovém termostatu 
nastaví teplota -6,5ºC, při které je zajištěno zmrazování mrazící desky při teplotě (– 4 ±1) °C. 
Ustálený konstantní vodnotepelný režim se udržuje 5 dní, tj. 120 hodin. V průběhu této doby 
se automaticky zaznamenává do programu MU_datalogger firmy Tedia (nápověda 
k programu viz příloha) časový průběh zdvihu v mm. Zdvih se měří ve středu horní kruhové 
plochy vzorku průběžně v závislosti na čase po 1 hodině.  

Po ukončení zmrazování se na oběhovém termostatu nastaví teplota +5°C a tělesa se 
nechají v chladící skříni rozmrazovat. Zkouška je ukončena po ustálení výšky vzorku, 
nejdříve však po 72 hodinách. Výška vzorku je brána jako ustálená pokud po dobu 6 hodin 
není její změna větší než 0,1mm. 

Vyhodnocení zkoušky se provádí podle odstavce 6.3 normy ČSN 72 1191 a stanovení míry 
namrzavosti zeminy podle odstavce 6.4 normy ČSN 72 1191. 

 

Likvidace funk čního vzorku: 

Po ukončení projektu bude funkční vzorek likvidován v souladu se zákony o odpadech a 
s pravidly EMS společnosti SG Geotechnika a.s.. 

 


