STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Problémy spojené s kontrolou a regulací proudění vody
v terénu jsou jednou z největších záludností při navrhování
a realizaci staveb. Ve většině případů je třeba počítat
s nutností odvádět vodu z okolí, aby bylo možno zajistit
funkci a stabilitu prováděných konstrukcí. Dnes, v době
geosyntetických materiálů, jsme toho schopni elegantně
a s vynaložením menších nákladů.
Drenážní geokompozity (GCO-D) jsou výrobky o tloušťce
několika centimetrů, složené z trojrozměrného
drenážního jádra a tkané či netkané geotextilie s filtrační
a separační funkcí. Jádro je buď tvořeno extrudovanými
polypropylenovými monofilamenty spletenými a svařenými
v místě kontaktu nebo za tepla tvářenou HDPE fólií.
Všechny drenážní geokompozity uvedené v tomto článku
mají CE certifikát v souladu s harmonizovanou normou UNI
EN 13252:2005.

Drenážní geokompozity
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GCO-D tvořený drenážním jádrem z PP
monofilamentu, po jedné nebo po
obou stranách opatřeným netkanou PP
geotextilií. Tloušťka 8 - 20 mm.

GCO-D se skladbou jako QDrain, speciálně
určený pro liniovou drenáž.

GCO-D vytvořený spojením za tepla tvářené
HDPE struktury s filtrační geotextilií.

Drenážní vrstva na tubusu hloubeného tunelu

Při použití kompozitu SpeeDrain je drenážní roura
ukládaná do úzkého výkopu a veškeré práce
probíhají mimo výkop.

Maxistud
Za tepla tvářená HDPE struktura o velké tloušťce
(20 mm) a výjimečné pevnosti v tlaku. Ideální
všude tam, kde je třeba vytvořit mezivrstvu,
například jako náhrada pomocné betonové vrstvy
mezi zeminou a základovou deskou nebo jako
odvětrací vrstva podlah v podzemních prostorách.

Hlavní typy aplikací drenážních geokompozitů jsou
uvedeny v následující tabulce a jsou řazeny podle
sklonu pokládky. Jejich použití sahá od bytové
výstavby až po složité inženýrské konstrukce.

Štěrková drenáž v porovnání
s Isostudem Geo P
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DRENÁŽNÍ KOMPOZIT x INERTNÍ
ZRNITÝ MATERIÁL – VÝHODY:
¾ redukce objemu
¾ lepší dostupnost
¾ nižší cena
¾ zlepšení tuhosti
¾ stejná nebo větší propustnost
¾ redukce mocnosti vrstev na podloží

Graf ukazujepřednosti drenáže Isostudem Geo P
ve srovnání s použitím štěrku. Při tloušťce pouhých
7,5 mm (ve srovnání s 30 cm štěrku) nabízí
Isostud Geo P 5 až 8 krát vyšší drenážní
kapacitu v závislosti na tlaku nadloží
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