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Tato evropská norma byla schválena CEN 2012-02-11.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
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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 CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
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Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.
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Předmluva

Tento dokument (EN 846- 6:2012) 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 846-6:2000.

Hlavní změny tohoto znění normy proti předchozímu vydání se týkají polohy, počtu zkoušených spon,
umístění čelistí při zkouškách a opatření při zkoušení spon umožňujících náklon a pohyb. 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 šířky dutiny, případně se posoudí průřez spony 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 metodu pro stanovení únosnosti v tahu, tlaku a závislosti deformace na
zatížení stěnových spon připojených k prvkům rámuNP1) nebo na vnitřní plošné prvky pomocí vrutů,
hřebíků, injektování nebo jinými prostředky. Zkoušky jsou určeny pro spony, které se používají
k připojení zděných stěn k prvkům rámu a k vnitřním částem dutinových stěn jiným způsobem, než
zakotvením vnitřního konce spony do maltové spáry.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


