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I N F O R M Á C I A 

Nové sovietske presiometrické prístroje 

Výrobný a vedecko-výskumný inštitút pre 
inžiniersky výskum v staviteľstve PNIIIS 
Moskva sa už niekolko desaťročí zaoberá vý
vojom i výrobou presiometrických prístro
jov — presiometrických lisov a šmykomerov 
radu LPM. V súčasnosti sa vyrába už druhá 
generácia týchto prístrojov, reprezentovaná 
typmi LPM219, LPM220 a LPM224. 
Uvedené prístroje predstavujú geotechnické 
aparatúry terénneho skúšobníctva, umožňu
júce pomocou pojazdných vrtných súprav 
typu UGB 50M alebo SBA500 zistenie pre
tvárnych a pevnostných (šmykových) cha
rakteristík v súdržných a piesčitých (aj ne
uľahnutých a zvodnených) zeminách do hĺbky 
20 až 50 m. 

Prístroje pozostávajú zo špeciálnej vyme
niteľnej pracovnej koncovky profilu I s dvo
ma rozopierajúcimi lismi s plochou dosák 
150 cm2 (LPM219, LPM220S) a 300 cm2 

(LPM224), zo spojovacích a merných tyčí 
a zo zafažovacej hlavy na vyvodenie nor
málového horizontálneho napätia a max do 
1—2 MPa pomocou závaží. Do kompletu ďa
lej patrí presný číselníkový úchylkomer 
s priemerom stupnice 5 cm na meranie ustá
lenej hodnoty normálovej horizontálnej de
formácie (roztlačenia lisov) do 10 až 15 mm. 

V prípade modifikácie prístroja ako šmy
komeru dopĺňa jeho vybavenie závesný ťa
hový dynamometer, pripojitefný k ťažnému 
zariadeniu vrtnej súpravy, alebo samostatný 
pákový zdvihák na vyvodenie vertikálneho 
šmykového namáhania a na meranie šmyko
vého odporu T do 6 až 30 kN (T do 0.3—0.5 MPa). 
V tom prípade sa na meranie šmykového od
poru miesto hladkých dosiek lisov používajú 
doštičky zubovitého tvaru. 

S prístrojmi sa pracuje tak, že pracovná 

koncovka zmontovaná so spojovacími rúrka
mi a tyčami sa pomocou pojazdnej vrtnej sú
pravy zatláča do prevŕtaného vrtu dĺžky do 
10 m a priemeru, ktorý je o 20—30 mm menší 
ako priemer pracovnej koncovky (podľa typu 
pristroja). Pri prístroji LPM219 to zodpo
vedá profilom vrtov 0 89 a 93 mm, pri 
LPM224 sú to profily v rozmedzí 0 137 až 
146 mm a pri LPM220S zasa 0 112 mm. 

V prípade výskytu nadložných nesúdržných 
a zvodnených zemín, ako aj pre hĺbky väčšie 
než 10 m sa najprv realizuje zapažený vrt 
s pažnicami 0 152 mm (LPM219) alebo 
0 171 mm (pre LPM220S) či 0 216 mm 
(LPM224). V počve tohto vrtu sa potom 
predvŕta do požadovanej hĺbky otvor s pro
filmi podlá typu prístroja. 

Pri neskonsolidovaných zeminách mäkkej 
až kašovitej konzistencie alebo pri neufahnu
tých. kyprých zeminách možno pracovnú kon
covku zbavenú vodiacej hlavy zatlačiť pria
mo do takéhoto prostredia z počvy zapaže
ného vrtu aj z povrchu terénu. Ak treba 
realizovať skúšky v nestabilných zvodne
ných pieskoch, možno stabilizovať steny 
predvŕtaného otvoru pomocou hustého ílovi
tého (bentonitového) výplachu s hustotou 
1.2 gem  '• bez cirkulácie. 

Základná metodika vykonávania presio
metrických skúšok týmito prístrojmi a vy
hodnocovania výsledkov je uvedená v so
vietskej norme GOST 2027685. Metodiku pre 
polné šmykové skúšky uvádza sovietska nor
ma GOST 2171980. 

V rámci výskumného programu štátov 
RVHP Intergeotechnika dostal IGHP, n. p.. 
Žilina v októbri 1987 sovietsky presiometrický 
prístroj typu LPM219 na ročné overenie 
v ČSSR. 
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