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Předmluva
Tento dokument (EN ISO 22476-12:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 341
„Geotechnický průzkum a zkoušení“, jejíž sekretariát zajišťuje ELOT, ve spolupráci s technickou komisí
ISO/TC 182 „Geotechnika“.
Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2009 dát status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2009.
Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za zjišťování jakýchkoliv nebo všech těchto patentových
práv.
Norma CEN ISO 22476 Geotechnický průzkum a zkoušení – Terénní zkoušky obsahuje následující
části:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Část 1: Statická penetrační zkouška s elektrickým snímáním dat a měřením pórového tlaku
Část 2: Dynamická penetrační zkouška
Část 3: Standardní penetrační zkouška
Část 4: Zkouška presiometrem Ménard
Část 5: Zkouška pružným dilatometrem
Část 6: Zkouška samozávrtným presiometrem
Část 7: Zkouška Goodmanovým lisem
Část 8: Zkouška zatlačovaným presiometrem
Část 9: Terénní vrtulková zkouška
Část 10: Tíhová penetrační zkouška
Část 11: Zkouška plochým dilatometrem
Část 12: Statická penetrační zkouška s mechanickým hrotem

●

Část 13: Zatěžovací zkouška deskou

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.
Úvod
Statická penetrační zkouška mechanickým hrotem spočívá v zatlačování penetračního hrotu do
zeminy konstantní rychlostí prostřednictvím kolony zatlačovacích tyčí. Při penetrační zkoušce se
mohou zaznamenávat hodnoty penetračního odporu na hrotu, celkové zatlačovací síly a/nebo
plášťového tření. Výsledky zkoušky mohou být použity pro interpretaci jednotlivých vrstev, klasifikaci
typu zeminy a vyhodnocení geotechnických parametrů.
Odpor na hrotu je termín používaný v praxi, ale penetrační odpor na hrotu je přesnější popis postupu
a je to termín používaný v této části ISO 22476.
1 Předmět normy
Tato část ISO 22476 popisuje statickou penetrační zkoušku (CPTM), včetně požadavků na vybavení,
provedení a reportingu. Výsledky těchto geotechnických zkoušek jsou zvláště vhodné pro kvalitativní
a kvantitativní stanovení profilu zeminy – spolu s přímým průzkumem – nebo jako relativní porovnání
s jinými zkouškami in situ.
Výsledky statické penetrační zkoušky mohou být v zásadě použity pro vyhodnocení vrstevnatosti,
typu zeminy a geotechnických parametrů jako je objemová hmotnost zeminy, smykové parametry
a deformační a konsolidační vlastnosti.
Tato část ISO 22476 specifikuje:
●
●
●
●

●

typ statické penetrační zkoušky (viz Tabulku 1);
aplikační třídu (viz Tabulku 2);
penetrační délku nebo penetrační hloubku;
úroveň povrchu terénu nebo povrchu pod hladinou vody v místě penetrační zkoušky vzhledem ke srovnávací
rovině;
umístění penetrační zkoušky vzhledem k reprodukovatelnému pevnému bodu.

POZNÁMKA Plánování a vyhodnocení průzkumného programu a uplatňování jeho výsledků při
navrhování jsou pokryty EN 1997-1 a EN 1997-2.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

