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Národní předmluva

Tato norma je součástí souboru norem pro zkoušení cementobetonových krytů.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí změně dochází ke změně způsobu převzetí EN 13863-2:2003 do soustavy norem ČSN.
Zatímco ČSN EN 13863-2 (73 6181) z července 2004 převzala EN 13863-2:2003 schválením k
přímému používání jako ČSN, tato změna ji přejímá překladem.

Citované ČSN

EN 12390-1 zavedena v ČSN EN 12390-1:2001 (73 1302) Zkoušky ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar,
rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy

EN 12504-1 zavedena v ČSN EN 12504-1:2001 (73 1303) Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1:
Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku

EN ISO 7500-1 zavedena v ČSN EN ISO 7500-1:2001 (42 0322) Kovové materiály - Ověřování statických
jednoosých zkušebních strojů - Část 1: Trhací stroje a lisy - ověřování a kalibrace systému měření síly

Souvisící ČSN

ČSN 73 1318 Stanovení pevnosti betonu v tahu

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s.r.o. - CTN, IČ: 45276293, ve spolupráci s Ing. Marií Birnbaumovou, ŘSD ČR,
Závod Brno

Technická normalizační komise: TNK 51 Pozemní komunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek
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Cementobetonové kryty -
Část 2: Zkušební metoda pro stanovení spojení mezi dvěma vrstvami
Concrete pavements -
Part 2: Test method for the determination of the bond between two layers
 



Revêtement en béton - Méthodes d’essais -
Partie 2: Détermination de la masse
volumique
d’une carotte à l’état saturé

Fahrbahnbefestigungen aus Beton -
Teil 2: Prüfverfahren zur Bestimmung des
Verbundes zwischen zwei Schichten

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-03-25.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Litvy, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska,
Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

 

CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky              
Ref. č. EN 13863-2:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva

Tato norma byla zpracována Technickou komisí CEN/TC 227 „Silniční materiály“, jejíž sekretariát
zajiš»uje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2004 dát 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 března 2005.

Tato evropská norma je jednou ze sady norem uvedených níže:

EN 13863-1 Cementobetonové kryty - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení tlouš»ky
cementobetonového krytu měřením na místě

EN 13863-2 Cementobetonové kryty - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení spojení mezi dvěma
betonovými vrstvami

prEN 13863-3 Cementobetonové kryty - Část 3: Zkušební metody pro stanovení tlouš»ky betonové
desky

prEN 13863-4 Cementobetonové kryty - Část 4: Zkušební metody pro stanovení odolnosti proti otěru
působením pneumatik s hroty

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska,
Řecka, Slovenska, Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.
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1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení pevnosti spojení dvou betonových vrstev v
tahu. Tato metoda se provádí na vývrtech odebraných ze ztvrdlého betonu.

-- Vynechaný text --


