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Národní předmluva

Touto normou se zavádí zcela nové a podrobné požadavky na provádění, dohled nad prováděním a
monitoring svislých drénů.
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Provádění speciálních geotechnických prací - Svislé drény
Execution of special geotechnical works - Vertical drainage
 
Exécution des travaux géotechniques
spéciaux -
Drains verticaux

Ausführung geotechnischer Arbeiten
(Spezialtiefbau) - Vertikaldräns

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-01-07.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány 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, ©panělska, ©védska a ©výcarska.
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Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                  
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jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva

Tento dokument (EN 15237:2007) byl zpracován Technickou komisí CEN/TC 288 „Provádění
speciálních geotechnických prací“, jejíž sekretariát zajiš»uje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2007 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 srpna 2007.

Dokument byl zpracován tak, aby platil spolu s EN 1997-1 a EN 1997-2. Tento dokument se rozepisuje
o navrhování pouze pokud je to nezbytné, plně však pokrývá požadavky výstavby a dohledu.

Tento dokument byl navržen pracovní skupinou zahrnující delegáty z 10 evropských zemí. Jednání
pracovní skupiny se účastnili odborníci z Japonska, kteří se též podíleli na konečném návrhu. Pracovní
skupina zahájila práci v březnu 2002.



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, ©panělska, ©védska a ©výcarska.
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1 Předmět normy
Tento dokument uvádí všeobecné principy pro provádění, zkoušení, dohled a monitoring prací
svislého odvodňování.

Tato evropská norma zahrnuje použití prefabrikovaných svislých drénů a pískových drénů a zabývá se
požadavky na návrh, materiál drénů a instalačními metodami. Tato evropská norma se používá při
zlepšování málo propustných, vysoce stlačitelných zemin pomocí svislých drénů a předběžného
zatěžování. Informace, které se vztahují k zatížení (násypy, podtlak nebo snižování podzemní vody) a
předběžnému zatěžování jsou uvedeny v informativních přílohách A a B.

Svislé drény se používají jak v pozemním stavitelství tak ve stavitelství na moři pro následující účely:

–      (před-) konsolidace a redukce sedání po výstavbě;

–      urychlení procesu konsolidace zkrácením drah pro disipaci pórového tlaku vody;

–      zvýšení stability (zvýšením efektivních napětí v zemině);

–      snižování hladiny podzemní vody;

–      omezení účinků ztekucení.

V každém případě se jedná o úpravu zeminy jako celku (objem drénů je ve vztahu k objemu
upravované zeminy malý).

Tato evropská norma nezahrnuje zlepšování zemin pomocí studní, štěrkových a kamenných pilířů,
velkoprůměrových pilířů s vloženou geotextilií nebo vyztužujícími prvky.

Svislé drény lze kombinovat s jinými způsoby zakládání nebo zlepšování základové půdy, například
elektroosmózou, pilotami a hutněnými pískovými pilotami, dynamickým hutněním a hloubkovým
zlepšováním zemin.

Směrnice týkající se praktických hledisek svislých drénů, jako je zjištění vlastností drénů, pracovní
postupy a zařízení jsou uvedeny v příloze A. Průzkum vlastností zemin a stanovení návrhových
parametrů, které jsou ovlivněny vlastnostmi drénů a prováděním, jsou uvedeny v příloze B.

-- Vynechaný text --


