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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 12390-2:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 104 Beton a související
výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje SN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2019 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 prosince 2019.

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

Tento dokument nahrazuje EN 12390-2:2009.

Zhutňování zkušebních těles ve formách ručním dusáním, na vibračním stole nebo ponorným
vibrátorem se považuje za ekvivalentní. Avšak při tomto programu bylo zjištěno, že při používání
ponorného vibrátoru pro zhutňování zkušebních těles z provzdušněného betonu je nutná opatrnost,
aby se zabránilo ztrátě provzdušnění.

Ošetřování zkušebních těles v místnosti se správně regulovanou vlhkostí je ekvivalentní ošetřování
ve vodě.

Tato norma je jednou z řady norem pro zkoušení betonu.

EN 12390, Zkoušení ztvrdlého betonu, sestává z následujících částí:

–    Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy;

–    Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti;

–    Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles;

–    Část 4: Pevnost v tlaku – Požadavky na zkušební lisy;

–    Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles;

–    Část 6: Pevnost v příčném tahu zkušebních těles;

–    Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu;

–    Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou;

–    Část 11: Stanovení odolnosti betonu proti chloridům, jednosměrná difuze;

–    Část 12: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci – Metoda zrychlené karbonatace
(v přípravě);

–    Část 13: Stanovení sečnového modulu pružnosti v tlaku

–    Část 14: Semiadiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během tvrdnutí;

–    Část 15: Adiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během jeho tvrdnutí;



–    Část 16: Stanovení smrštění betonu (v přípravě);

–    Část 17: Stanovení dotvarování betonu tlakem (v přípravě);

–    Část 18: Stanovení chloridového migračního koeficientu (v přípravě).

Toto vydání obsahuje následující významné změny s ohledem na EN 12390-2:2009:

–    ediční úpravy;

–    odkazy na zkušební zařízení a specifikace podle EN 12350-1.

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



1 Předmět normy
Tento dokument určuje metody pro výrobu a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti.
Zahrnuje přípravu a plnění forem, zhutňování betonu, zarovnání povrchu, ošetřování a dopravu
zkušebních těles.

POZNÁMKA Tento dokument může být použit pro výrobu a ošetřování určených i pro ostatní
zkoušky.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


