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Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 206:2013+A1:2016 do soustavy
norem ČSN. Zatímco ČSN EN 206+A1 (73 2403) z května 2017 převzala EN 206:2013+A1:2016
schválením k přímému použí-
vání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z července 2016. Změny či doplněné a upravené
články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“,
opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Tuto evropskou normu je třeba používat současně s normami výrobků pro jednotlivé složky betonu
a se zkušebními normami pro zkoušení vlastností betonu.

Při zpracování EN 206 byla revidována a doplněna ustanovení týkající se:



–    ČSN EN 13055 Pórovité kamenivo.
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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 206:2013+A1:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 104 Beton
a betonové výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2017 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 května 2017.

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

Na základě rozhodnutí CEN/BT (Decision BT 42/2013) byla zrušena EN 12620:2013. V důsledku toho
je tento dokument spojen se specifikací uvedenou v EN 12620:2002+A1:2008. Jakmile bude CEN/TC
154 publikována nová verze EN 12620, CEN/TC 104 bude tato vydána jako změna k EN 206.

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2016-07-27.

Tento dokument nahrazuje !EN 206:2013".

Začátek a konec textu, který je přidán, nebo nahrazen dodatkem A1, je označen těmito značkami !".

!Při zpracování této normy byla revidována ustanovení týkající se:"

a)   doplnění pravidel pro beton s vlákny a s recyklovaným kamenivem;

b)   koncepce k-hodnot pro popílek a křemičitý úlet, byla doplněna nová pravidla pro mletou
granulovanou vysokopecní strusku;

c)   zavedení principů pro koncepce používání příměsí, například konceptu ekvivalentních
vlastností betonu (ECPC) a konceptu ekvivalentních kombinací (EPCC);

d)   revidování a doplnění nových koncepcí pro posouzení shody;

e)   z EN 206-9 jsou uvedena „Doplňující pravidla pro samozhutnitelný beton (SCC)“;

f)    uvedení doplňujících požadavků na beton pro speciální geotechnické práce (Příloha D).

POZNÁMKA Příloha D byla připravena společně s CEN/TC 104 a CEN/TC 288.

Obrázek 1 uvádí vztah mezi EN 206 a normami pro navrhování a provádění betonových konstrukcí,
normami pro složky betonu a normami pro zkoušení.



Obrázek 1 – Vztah mezi EN 206 a normami pro navrhování a provádění betonových konstrukcí,
normami pro složky betonu a normami pro zkoušení

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



Úvod
Tato evropská norma bude používána za různých klimatických a geografických podmínek, za různých
úrovní ochrany a za rozdílných, dobře zavedených místních tradicí a zkušeností. Aby byly zohledněny
tyto vlivy, zavádějí se třídy vlastností betonu. Tam, kde nebylo možné použít obecné řešení, obsahují
příslušné články možnost použití národních norem nebo ustanovení, platných v místě použití betonu.

Tato evropská norma určuje pravidla pro používání složek betonu, které vyhovují evropským
normám. Složky betonu, pro které nejsou evropské normy, mohou být používány v souladu
s národními normami nebo s předpisy platnými v místě použití betonu.

Jestliže složení betonu odpovídá mezním hodnotám, má se za to, že beton v konstrukci vyhovuje
požadavkům na trvanlivost pro zamýšlené použití ve specifikovaném prostředí za předpokladu, že:

–    byly stanoveny příslušné stupně vlivu prostředí;

–    tloušťka minimální krycí vrstvy výztuže betonem je v souladu s příslušnou normou pro
navrhování pro specifikovaný vliv prostředí, například s EN 1992-1-1;

–    beton je správně uložen, zhutněn a ošetřován, např. v souladu s EN 13670 nebo jinými
příslušnými normami;

–    se provádí vhodná údržba během provozní životnosti.

Vyvíjí se koncepce provozní životnosti jako alternativa ke koncepci mezních hodnot.

Beton podle této Evropské normy předpokládá splnění základních požadavků na materiály, aby mohl
být použit ve všech třech prováděcích třídách podle EN 13670.

Tato evropská norma definuje úkoly pro specifikátora, výrobce a odběratele betonu. Např.
specifikátor je odpovědný za specifikaci betonu, viz kapitola 6, a výrobce je odpovědný za shodu
a řízení výroby, viz kapitoly 8 a 9. Odběratel betonu je odpovědný za uložení betonu v konstrukci.
V praxi může být několik různých účastníků procesu, specifikujících požadavky při různých etapách
návrhu a provádění, například zákazník, projektant, dodavatel, subdodavatel betonu. Každý z nich je
odpovědný za průběžné schválení specifikovaných požadavků společně s případnými doplňujícími
požadavky pro dalšího účastníka v řetězci procesu až k výrobci. Ve smyslu této evropské normy je
konečný souhrn požadavků znám jako „specifikace betonu“. Naopak specifikátor, výrobce
a odběratel betonu může být jeden a tentýž (například výrobce prefabrikovaných výrobků nebo
dodavatel provádějící projekt i stavbu). V případě transportbetonu je odběratel čerstvého betonu
specifikátorem a musí dát výrobci specifikaci.

Tato evropská norma také zahrnuje nutné výměny informací mezi různými účastníky procesu.
Smluvní záležitosti nejsou uvedeny. Pokud jsou uvedeny odpovědnosti účastníků procesu, jsou tím
míněny odpovědnosti technické.

Poznámky a poznámky pod čarou v tabulkách této normy jsou normativní, pokud není stanoveno
jinak; ostatní poznámky a poznámky pod čarou jsou informativní.

Další vysvětlení a pokyny k používání této normy jsou uvedeny v dalších dokumentech, jako jsou
například Technické zprávy CEN.



1 Předmět normy
(1) Tato evropská norma platí pro betony pro konstrukce betonované na staveništi, montované
konstrukce a pro prefabrikované konstrukční dílce pozemních a inženýrských staveb.

(2) Beton podle této evropské normy může být:

–    obyčejný beton, těžký beton a lehký beton;

–    vyráběný na staveništi, transportbeton nebo beton vyráběný ve výrobně prefabrikovaných
betonových
výrobků;

–    zhutňovaný nebo samozhutnitelný, neobsahující vzduchové póry jiné než záměrně vytvořené.

(3) Tato norma specifikuje požadavky pro:

–    složky betonu;

–    vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu a jejich ověřování;

–    mezní hodnoty složení betonu;

–    specifikaci betonu;

–    dodávání čerstvého betonu;

–    postupy řízení výroby;

–    kritéria shody a hodnocení shody.

(4) Jiné evropské normy pro specifické výrobky, např. pro prefabrikované výrobky, nebo pro procesy
mimo rozsah předmětu této normy, mohou vyžadovat nebo povolovat odchylky od této normy.

(5) V jiných evropských normách mohou být uvedeny doplňující nebo odlišné požadavky pro speciální
aplikace, např.:

–    beton používaný pro betonové vozovky a jiné dopravní plochy (např. betonové vozovky podle
EN 13877-1);

–    speciální technologie (např. stříkaný beton podle EN 14487).

(6) Pro specifické typy betonu a aplikace mohou být specifikovány doplňkové požadavky nebo odlišné
zkušební postupy, jako např.:

–    beton pro masivní konstrukce (např. přehrady);

–    beton ze suché betonové směsi;

–    beton s Dmax = 4 mm a menší (malta);

–    samozhutnitelný beton (SCC) obsahující pórovité (lehké) nebo těžké kamenivo, nebo vlákna;



–    beton s otevřenou strukturou (např. propustný beton pro drenáž).

(7) Tato norma se nepoužívá pro:

–    pórobeton;

–    pěnobeton;

–    beton s objemovou hmotností menší než 800 kg/m3;

–    žáruvzdorný beton.

(8) Tato norma nepokrývá požadavky na bezpečnost a ochranu pracujících během výroby a dopravy
betonu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


