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Předmluva

Tento dokument (EN 846-5:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 125 Zdivo, jejíž sekretariát
zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2013 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 února 2013.

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.

Tento dokument nahrazuje EN 846-5:2000.

Hlavní změny tohoto znění normy proti předchozímu vydání se týkají polohy spon, počtu zkoušených
spon, umístění čelistí při zkouškách a nakládání se sponami umožňujícími náklon a posun. Spony mají
být nyní uloženy do maltové spáry na minimální deklarovanou délku a ne na délku, vypočítanou
z délky spony a šířky dutiny. Deset spon se zkouší tahem a deset tlakem. Při zkoušce tlakem se spony
zatíží na vzdálenost větší, než je šířka dutiny, případně se posoudí průřez v dutině pomocí výpočtu.
Pokud jsou spony navrženy tak, aby umožnily vyvolaný náklon nebo pohyb, pak se spona před
zkouškou namáhá opakovaně 50 krát na náklon nebo pohyb, na který byla spona navržena.

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.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje postup provedení zkoušky dvouprvkových těles pro stanovení únosnosti
v tahu, tlaku a závislosti deformace na zatížení stěnových spon zakotvených v maltových spárách
zdiva. Zkouška je určena pro spony, které se používají ke vzájemnému spojení dvou vrstev zdiva,
a také pro konec spony, umístěný do maltové spáry, pokud je spona opačným koncem připojena
k jiné konstrukci.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


