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

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 17 Ocel, subkomise SC 16 Oceli pro výztuž
a předpínání do betonu.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 15630-2:2010), které bylo technicky
revidováno. Změny byly provedeny v názvu (přidání příhradových nosníků), úvodu a v kapitolách 1,
2 a v článku 5.3, kapitole 8 (pouze název), v článcích 8.3, 8.4.5 a 8.4.6. V kapitolách 7 a 10, jsou
názvy nepatrně zjednodušené a věty byly dále rozčleněny tak, aby pokryly svařované sítě
a příhradové nosníky. Nově byla přidána kapitola 11 „specializované“ zkoušky. Byla aktualizována
bibliografie a datované odkazy byly nahrazeny nedatovanými odkazy.

Seznam všech částí řady ISO 15630 se nalézá na webových stránkách ISO.

Zpětná vazba nebo otázky k tomuto dokumentu směřujte na uživatelské národní normalizační
orgány. Kompletní seznam těchto orgánů se nachází na www.iso.org/members.html.

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


Úvod
Cílem (souboru) ISO 15630 je poskytnout všechny příslušné zkušební metody pro oceli k vyztužení
a předpínání betonu v jedné normě.

Tyto dokumenty pokrývají standardní zkušební metody (viz kapitoly 5 až 10), stejně jako
specializované zkušební metody (shromážděné v kapitole 11) které nejsou obvykle používané při
výrobní kusové zkoušce a jsou pouze považovány za důležité, pokud jsou (nebo jsou předepsané)
v příslušné normě na výrobek.

Obecně jsou provedeny odkazy na vhodné mezinárodní normy na zkoušení kovů. Pokud je to vhodné,
jsou uvedena dodatečná opatření.



1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje chemické a mechanické zkušební metody a metody měření
geometrických charakteristik vhodných pro svařované sítě a příhradové nosníky pro výztuž do
betonu.

POZNÁMKA V některých zemích se používá místo výrazu svařovaná drátěná výztuž výraz svařované
(drátěné) sítě.

Pro zkoušky nepředepsané v tomto dokumentu (například zkouška ohybem, geometrie
žebírek/vtisků, hmotnost na metr) platí ISO 15630-1.

Tento dokument neplatí na podmínky odběru vzorků, které jsou uvedeny v normách na výrobek.

Seznam zahrnutých volitelných požadavků pro dohodu mezi stranami je uvedený v příloze A.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


