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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve
všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO,
které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové
obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto
odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 182 Geotechnika.

Seznam všech částí souboru ISO 22477 lze nalézt na internetových stránkách ISO.

Veškerá zpětná vazba a otázky k tomuto dokumentu by měly směřovat k národním normalizačním
orgánům. Kompletní seznam těchto orgánů lze najít na www.iso.org/members.html.

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html
http://www.iso.org/members.html


Úvod
Tento dokument, spolu s EN 1997-1 a EN 1537, tvoří trojici, v níž:

–    EN 1997-1 definuje návrhové požadavky na injektované horninové kotvy včetně limitních
kriterií pro zkušební sílu a zkoušení injektovaných horninových kotev, které mohou být
specifikovány v národním dodatku (pro EN 1997-1) nebo v podobném národním aplikačním
dokumentu pro země ISO;

–    EN 1537 definuje provádění injektovaných horninových kotev;

–    tento dokument definuje zkoušení injektovaných horninových kotev.

Dokument byl strukturován tak, že společné položky jsou uvedeny v kapitolách 1 až 7. Zvláštní
postupy různých zkušebních zatížení, měření, kontroly a prezentace výsledků zkoušek pro tři zkušební
metody (Zkušební metoda 1, 2 a 3) jsou uvedeny ve třech samostatných oddílech. Stanovení
základních charakteristik: velikost krípu, ztráta zkušební síly, kritická síla při krípu a výpočtová
volná délka táhla nejsou zvláštními zkouškami a z toho důvodu byly umístěny do příloh A až D.

Meze kluzu a pevnost v tahu typických kotevních ocelí tvoří přílohu E.

Obrázky 1 a 2 představují dva hlavní druhy injektovaných horninových kotev uváděných v EN 1537.

Legenda

1    bod ukotvení napínací zařízení během napínání

2    bod ukotvení v kotevní hlavě za provozu

3    kotvicí prvek na hlavě kotvy (matice nebo klínky)

4    kotevní deska

5    podbetonování kotevní hlavy

6    kotvený prvek

7    průchodka nebo kotevní hlavová trubka

8    O-kroužek

9    zemina/hornina

10  vrt

11  ochranný povlak

12  táhlo kotvy

13  injektovaná kotevní délka

14  volná délka táhla (zaplněná)

Obrázek 1 – Schéma injektované kotvy s taženým kořenem – údaje o hlavě kotvy



a její ochraně jsou vynechány



Legenda

1    bod ukotvení napínací zařízení během napínání

2    bod ukotvení v kotevní hlavě za provozu

3    kotvicí prvek na hlavě kotvy (matice nebo klínky)

4    kotevní deska

5    podbetonování kotevní hlavy

6    kotvený prvek

7    průchodka nebo kotevní hlavová trubka

8    O-kroužek

9    zemina/hornina

10  vrt

11  ochranný povlak

12  táhlo kotvy

13  injektovaná kotevní délka

14  volná délka táhla (zaplněná)

15  tlakový prvek

Obrázek 2 – Schéma injektované kotvy s tlačeným kořenem – údaje o hlavě kotvy
a její ochraně jsou vynechány



1 Předmět normy
Tento dokument stanoví specifikace pro provádění zkoušek injektovaných horninových kotev, jak
jsou definovány v EN 1997-1 a EN 1537. V dokumentu jsou uvedeny 3 metody zkoušení. Zkušební
Metoda 1 zahrnuje cyklické zatěžování s měřením deformací pro příslušný stupeň zatížení; zkušební
Metoda 2 zahrnuje cyklickou tahovou zkoušku s měřením ztráty napětí na příslušném napínacím
stupni a zkušební Metoda 3 zahrnuje postupné zatěžování po krocích s měřením deformací při
udržování konstantního tahového napětí.

Tento dokument poskytuje specifikace pro zkušební zařízení, měřicí přístroje, zkušební postupy,
definice a presentaci výsledků zkoušek a obsahu záznamů.

POZNÁMKA Tento dokument neobsahuje specifikace pro velikost zkušební síly a omezující kritéria.
Tyto aspekty jsou uvedeny v EN 1997-1 nebo v národním příloze v zemích CEN a v podobných
národních dokumentech pro tyto zkoušky v zemích ISO.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


