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Úvod

Tato část ISO 15927 specifikuje dvě metody pro analyzování dat odvozených z hodinových pozorování
větru a dešťových srážek pro poskytnutí odhadu množství vody pravděpodobně dopadající na stěnu
jakékoliv dané orientace pomocí ročních průměrných a krátkodobých epizod.

První metoda, která využívá hodinová pozorování větru a dešťových srážek, je založena přesně na BS
8107[1], která byla vytvořená z velkých souborů měření hnaného deště na budovy v širokém rozsahu
lokalit ve Spojeném království. Jako taková platí metoda pro podnebí podobné těm ve Spojeném
království. V jiných oblastech s velmi rozdílným podnebím je doporučeno, aby ověření její
použitelnosti bylo zajištěno měřením hnaného deště na referenčních budovách.

Druhá metoda založená na stavu počasí (present weather code) pro dešťové srážky a průměrné
rychlosti větru může být použita tam, kde hodinová měření větru a dešťových srážek nejsou
k dispozici.

Ve všech případech, zvláště v hornatých oblastech, je důležité, aby přímá měření dešťových srážek
dopadajících na fasádu budovy bylo možné provést kdekoliv.

Zatékání okolo hran dveří a oken nebo podobných trhlin ve fasádě budovy závisí na kratších
periodách přívalového deště a silného větru.

1 Předmět normy

Tato část ISO 15927 specifikuje dvě metody pro poskytnutí odhadu množství vody pravděpodobně
dopadající na stěnu jakékoliv dané orientace. Bere se v úvahu topografie, místní stínění a typ budovy
a stěny.

První metoda uvedená v kapitole 3 a založená na časově shodných hodinových datech dešťových
srážek a větru definuje možnosti výpočtu



ročního průměrného indexu, který ovlivňuje množství vlhkosti v savém povrchu, jako je zdivo, a●

indexu epizody, který ovlivňuje pravděpodobnost zatékání přes zdivo a spáry v jiných stěnových systémech.●

Druhá metoda uvedená v kapitole 4 je založena na průměrných datech větru a kvalitativním záznamu
přítomnosti a intenzity deště (present weather code pro déšť) definuje způsoby výpočtu délky
epizody, během které je savý materiál, jako je zdivo zvlhčován, a která má 10% pravděpodobnost být
překročena v nějakém roce (běžně označované jako mající průměrnou zpětnou periodu 10 let).

Porovnání mezi dvěma metodami je uvedeno v informativní příloze D.

Postupy jsou dány pro korigování výsledků obou metod pro topografii, místní stínění a typ budovy
a stěny.

Metody uvedené v této části ISO 15927 nelze aplikovat v

hornatých oblastech s příkrými skalními stěnami nebo hlubokými roklemi;a.
oblastech, ve kterých více než 25% ročních dešťových srážek přichází z prudkých konvekčních bouří;b.
oblastech a periodách, kde významný podíl dešťových srážek je tvořen ze sněhu nebo krupobití.c.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


