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Předmluva

Tento dokument (EN 594:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 124 „Dřevěné konstrukce“,



jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2011 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 prosince 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědnými za identifikaci libovolného patentového práva
nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 594:1995.

Změny v porovnání s předchozím vydáním:

zkušební norma je otevřená použití pro více typů panelů;1.
protokol o zkoušce je změněn, aby více umožňoval přímé porovnání výsledků různých panelů.2.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, 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 a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje zkušební postup určený pro stanovení výztužné únosnosti a tuhosti
stěnových panelů s dřevěným rámem.

Zkušební postup platí především pro dále popsané panely, pro zjištění:

porovnatelných hodnot užitných vlastností pro materiály použité při výrobě panelů a●

údajů pro použití při navrhování.●

Podstata zkušebního postupu je vhodná i pro jiné rozměry nebo tvary panelů a pro jiné způsoby
zakotvení, pro částečně oplášťené panely a pro kombinace panelů.

POZNÁMKA Postup je podrobně uveden pro obecnou situaci, ve které objednatel zkoušky zná
materiály určené pro použití v konstrukci, která může zahrnovat řadu různých panelů a stěn, a proto
si přeje zkoušet standardní konfiguraci panelu (uvedenou v normě). Pokud jsou stanoveny zvláštní
podrobnosti, mohou být zahrnuty do zkoušky, avšak každé doplnění nebo změna standardní
konfigurace musí být zaznamenány v protokolu o zkoušce a mohou později vést k omezené
použitelnosti zkušebních hodnot.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


