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Národní předmluva

Změny proti předchozím normám
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zkoušky v příloze B a vysvětlen také pomocí příkladů.
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EN 1058:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN 1058:2009) vypracovala technická komice CEN/TC 112 „Desky na bázi dřeva“,
jejíž sekretariát řídí DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2010 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 května 2010.

Některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC]
nezodpovídá za jejich identifikaci.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Tento dokument nahrazuje EN 1058:1995, v něm uvedené statistické vyhodnocení muselo být
korigováno. Statistické vyhodnocení se provádí podle Přílohy D EN 1990:2002, podle EN 1995--
-1:1993, Eurokódu 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla – Společná
pravidla a pravidla pro pozemní stavby a EN 14358:2006, Dřevěné konstrukce – Výpočet 5% kvantilů
charakteristických hodnot a kritéria přijatelnosti pro výběr.

Proti EN 1058:1995 byly provedeny následující změny:

pro stanovení pevnostních a tuhostních vlastností při logaritmicko-normálním rozdělení výsledků zkoušek sea.
odkazuje na EN 14358;
výpočet charakteristických 5% kvantilů pevnosti a tuhosti při logaritmicko-normálním rozdělení výsledkůb.
zkoušky podle EN 14358 je popsán v příloze A a vysvětlen pomocí příkladů;
výpočet charakteristického průměru (50% kvantil) při normálním rozdělení výsledků zkoušky je popsánc.
v příloze B a vysvětlen pomocí příkladů.

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, Malty, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska,
Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.
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1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje postup výpočtu na základě výsledků zkoušek desek na bázi dřeva pro
nosné účely pro stanovení:

charakteristických 5% kvantilů mechanických vlastností za předpokladu logaritmicko-normálního rozdělení●

výsledků zkoušky podle EN 14358;
charakteristických průměrných hodnot (50% kvantilů) fyzikálních vlastností za předpokladu normálního●

rozdělení výsledků zkoušky.

Výsledky zkoušky mají být stanoveny zkušebními postupy podle EN 789.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


