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Předmluva

Tento dokument (EN 15497:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 124 Dřevěné konstrukce,
jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2014 udělit 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 ledna 2016.



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 spolu s EN 14080:2013 nahrazuje EN 385:2001NP1).

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků nařízení (EU) č. 305/2011.

Vztah k předpisům EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.

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.

Úvod

Na obrázku 1 je ukázán vztah evropských norem pro nosné dřevěné výrobky vypracovaných CEN/TC
124.

Legenda

1 prkna 6 lepené lamelové dřevo (glulam)

2 je komponent pro 7 lepené lamelové dřevo s velkými zubovitými spoji

3 konstrukční dřevo spojované zubovitým spojem 8 složené (blokově lepené) lepené lamelové dřevo

4 lepené lamelované výrobky 9 křížově lamelované dřevo (X-Lam)

5 lepené rostlé dřevo 10 křížově lamelované dřevo (X-Lam) s velkými zubovitými spoji

Obrázek 1 – Vztah evropských norem pro nosné dřevěné výrobky vypracovaných CEN TC 124

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje ustanovení týkající se funkčních charakteristik pro konstrukční dřevo
s obdélníkovým průřezem spojované zubovitým spojem pro použití v pozemních stavbách a mostech.

Použití konstrukčního dřeva spojovaného zubovitým spojem může být v některých členských státech
omezeno na určité třídy provozu.

Tato norma rovněž stanovuje minimální výrobní požadavky a postupy pro posuzování a ověřování
stálosti vlastností pro konstrukční dřevo spojované zubovitým spojem.

Tato evropská norma platí pro konstrukční dřevo spojované zubovitým spojem vyrobené
z jehličnatých druhů dřeva uvedených v této normě nebo topolu.



Ačkoli je možné vyrábět konstrukční dřevo spojované zubovitým spojem z určitých listnatých druhů
dřeva na základě některých ustanovení této evropské normy, tato norma neplatí pro tyto výrobky.

Tato evropská norma platí pouze pro zubovité spoje mezi dřevěnými dílci téhož druhu dřeva.

Tato evropská norma nezahrnuje lisované (die-formed) zubovité spoje.

Tato norma zahrnuje konstrukční dřevo spojované zubovitým spojem neošetřené nebo ošetřené proti
biologickému napadení. Není zahrnuto konstrukční dřevo spojované zubovitým spojem ošetřené
retardéry hoření.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


