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Předmluva
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spolupráci s technickou komisí CEN/TC 341 Geotechnický průzkum a zkoušení, jejíž sekretariát
zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2015 udělit 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 června 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje ISO/TS 17892-2:2004.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.
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Úvod

Tento dokument zahrnuje oblasti geotechniky, které v mezinárodním měřítku nebyly nikdy
normovány. Je snahou, aby tento dokument představoval dobrou zkušební praxi obecně přijímanou
v celém světě, a významnější rozdíly s národními dokumenty se neočekávají. Norma se opírá
o mezinárodní praxi (viz bibliografie [1]).

 

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma popisuje tyto tři metody pro stanovení objemové hmotnosti zeminy:

metoda přímého měřenía.
metoda ponořením do kapalinyb.
metoda vytlačením kapalinyc.

Tato mezinárodní norma se použije pro laboratorní stanovení objemové hmotnosti zeminy při
geotechnických průzkumech.

Metoda přímého měření je vhodná pro stanovení objemové hmotnosti vzorku zeminy pravidelného
tvaru, včetně vzorků připravených pro jiné zkoušky. Vzorky mají tvar hranolu nebo válce s kruhovým
průřezem.

Metoda ponořením do kapaliny zahrnuje stanovení objemové hmotnosti vzorku přirozené nebo
zhutněné zeminy měřením její hmotnosti na vzduchu a její zdánlivé hmotnosti zavěšením vzorku do
kapaliny. Metodu lze použít, pokud je možné získat vzorek materiálu vhodné velikosti.

Metoda vytlačením kapaliny zahrnuje stanovení objemové hmotnosti vzorku zeminy měřením její
hmotnosti na vzduchu a hmotnosti kapaliny vytlačené při ponoření.

Pokud je při použití metody ponořením do kapaliny nebo vytlačením kapaliny možné, že kapalina
pronikne do vzorku (např. voda), vzorek by se měl před zkouškou ochránit povlakem pro zabránění
proniknutí kapaliny do vzorku.

Objemová hmotnost zeminy je užitečná při stanovení napětí in-situ jako funkce hloubky.

Pokud je požadováno, může být objemová hmotnost sušiny vypočtena z objemové hmotnosti
a vlhkosti, jestliže je známa.

POZNÁMKA Tato mezinárodní norma splňuje požadavky pro stanovení objemové hmotnosti zemin pro
geotechnický průzkum a zkoušení v souladu s EN 1997-1 a EN 1997-2.



Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


