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Předmluva

Tato evropská norma (EN 12350-7:2009) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 104 „Beton
a související výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2009 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 října 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN (a/nebo CENELEC) nesmí být činěn zodpovědným za uvedení některého nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12350-7:2000.

Při zpracování této normy byly vzaty v úvahu výsledky výzkumného programu, částečně
financovaného EC v rámci programu Měření a zkoušení, smlouva MAT1-CT94-0043. 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 zhutňování zkušebních těles
z provzdušněného betonu ponorným vibrátorem je nutná opatrnost, aby se zabránilo ztrátě
provzdušnění.

Stanovení opravného součinitele pro kamenivo pro obě metody jsou uvedeny v normativních
přílohách C a D.

Tato norma je jednou z řady norem pro zkoušení betonu.

Řada EN 12350 zahrnuje následující části:

EN 12350 Zkoušení čerstvého betonu –

Část 1: Odběr vzorků;



Část 2: Zkouška sednutím;

Část 3: Zkouška Vebe;

Část 4: Zkouška zhutnitelnosti;

Část 5: Zkouška rozlitím;

Část 6: Objemová hmotnost;

Část 7: Obsah vzduchu – Tlakové metody;

Část 8: Samozhutnitelný beton – Zkouška sednutí-tekutosti (v přípravě);

Část 9: Samozhutnitelný beton – Zkouška V-trychtýřem (v přípravě);

Část 10: Samozhutnitelný beton – Zkouška L-skříň (v přípravě);

Část 11: Samozhutnitelný beton – Zkouška segregace proséváním (v přípravě);

Část 12: Samozhutnitelný beton – Zkouška J-kroužkem (v přípravě).

UPOZORNĚNÍ. Po smíchání cementu s vodou se uvolňuje alkálie. Je nutno provést taková opatření,
aby se při míchání betonu zabránilo vniknutí suchého cementu do očí, úst a nosu. Je nutno zabránit
styku mokrého cementu nebo betonu s pokožkou vhodným ochranným oblekem. Pokud vnikne
cement nebo beton do oka, musí se okamžitě oko důkladně vypláchnout čistou vodou a vyhledat
ihned lékařské ošetření. Beton na pokožce se musí ihned opláchnout.

Oproti vydání 1999-10 byly provedeny následující změny této normy:

provedeny ediční úpravy;●

upřesněn podrobnější postup pro plnění a zhutňování betonu v nádobě.●

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

1 Předmět normy

Tato evropská norma uvádí dvě metody pro stanovení obsahu vzduchu ve zhutněném čerstvém
betonu z hutného nebo těžkého kameniva o maximální velikosti zrn do 63 mm.

POZNÁMKA Ani jedna z uvedených metod se nemá používat pro betony s lehkým kamenivem, se
zpěněnou vysokopecní struskou nebo s velmi pórovitým kamenivem, vzhledem k velké hodnotě
opravného součinitele pro kamenivo v porovnání s obsahem vzduchu v betonu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


