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Tato oprava ČSN EN 1340:2004 je českou verzí opravy EN 1340:2003/AC:2006-05. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.
This Corrigendum to ČSN EN 1340:2004 is the Czech version of the Corrigendum EN 1340:2003/AC:2006-05.
It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.
ČSN EN 1340 (72 3040) Betonové obrubníky – Požadavky a zkušební metody z prosince 2004 se opravuje takto:
V Národní předmluvě v Upozornění na národní poznámku se text nahrazuje: „Do textu byla k článku 5.3.5.1
doplněna informativní národní poznámka.“
Na titulní straně v názvu normy ve francouzštině se ruší „de trottoir“.
V Předmluvě se poslední odstavec přesunuje nad odstavec „Tato evropská norma nenahrazuje žádnou již existující
evropskou normu“ a stane se pátým odstavcem.
V článku 3.1 se definice mění takto:
betonový obrubník (concrete curb unit)
prefabrikovaný betonový dílec, který je samostatně nebo v kombinaci s jinými prvky určen k oddělení povrchů
ve stejných nebo různých výškových úrovních, aby se docílilo mechanického nebo vizuálního rozlišení nebo
začlenění a oddělení ploch určených k různým druhům provozu
V článku 3.12 se definice se mění takto:
druhotné opracování (secondary processing)
výrobní postup prováděný po základní výrobě před nebo po zatvrdnutí, kterým se upravuje celý obrubník nebo
některý jeho povrch
V článku 5.2.3.2 se na konec prvního odstavce vkládá „(viz obrázek 5)“.
V článku 5.3.5.1 se u národní poznámky mění „

NP2)

“ na „

NP1)

“.

V tabulce 2.1 ve druhém řádku se ruší „jako průměr“.
V kapitole 6 se v nadpise ruší „Kritéria“.
V tabulce 6 se ve třetím řádku ve sloupci „Kritéria shody“ vkládá „pro deklarované třídy“.
V článku 6.3.8.1 se na konci odstavce B vkládá nový odstavec: „Pokud vzorek a odpovídající výroba nejsou
přijaty, platí 6.3.7.“
V článku 6.3.8.3 v odstavci A, bodu b), se v druhém řádku za „uvedená v tabulce 3“ vkládá „,ale ne menší než
minimální hodnota uvedená v tabulce 3 pro deklarovanou třídu“.
V kapitole 7 se ve třetím řádku od konce této kapitoly „Pevnost betonu“ nahrazuje „Pevnost betonu v ohybu“.
V tabulce B.1 se odkaz na poznámku 2) přesouvá z „Tvar a rozměry“ k „Tloušťka lícové vrstvy“.
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V článku C.2.2.1, C.2.2.2 a C.2.2.3 se ruší poslední řádek: „Zkontroluje se shoda každého měření s 5.2.3.3“.
V článku E.4.1 se ve druhém řádku „2 000“ nahrazuje „0,2“.
V článku F.3 se druhý odstavec opravuje takto: „Jestliže i po této redukci je rozpětí stále menší než čtyřnásobek svislého rozměru, nelze tuto zkoušku provést“.
V článku G.5 se ve třetím odstavci „C.4“ nahrazuje „C.5“.
V článku I.7 se v prvním řádku ruší „zvláštní“.
V příloze K se v nadpise „kontrolu“ nahrazuje „hodnocení“.
V článku K.3 se na druhý řádek vkládá: „n = 2“ a „q2 = 0,6“.
V článku K.4 se v prvním odstavci v prvním řádku „by se měly použít“ nahrazuje „se mají použít“ a ve druhém
odstavci se text po „např.“ nahrazuje „16 výrobních dnů s 8 výsledky za 4 výrobní dny.“
Obrázek K.1 se nahrazuje přiloženým novým obrázkem K.1.
V článku ZA.1 se na konec druhého odstavce za „(89/106)“ vkládá „EHS“.
V článku ZA.2 se nadpis mění takto: „Postupy prokazování shody“ a dále se vkládá nový nadpis článku:
„ZA.2.1 Systém prokazování shody“.
V obrázku ZA.1 a ZA.2 se „Rok 01“ se nahrazuje „00“.
V obrázku ZA.2 se ve třetím řádku, za číslem normy, opravuje nadpis: „Prefabrikovaný betonový obrubník
(jehož celý horní povrch je broušen a/nebo leštěn, aby byl velmi hladký)“.
V obrázku 4 se ruší národní poznámka

NP1)

.

Obrázky 2, 3, 4 a K.1 se nahrazují přiloženými obrázky:

Legenda
Y ≤ X – 3mm a Zy ≤ Zx – 3 mm
X minimální: ≥ 1/5 b a ≥ 20 mm
X maximální: ≤ 1/3b a ≤ 70 mm
Zy maximální: Y/2
Tolerance pro X a Zx – 1, +2 mm
Tolerance pro Y a Zy – 2, +1 mm
L

Délka obrubníku

W Šířka obrubníku

Obrázek 2 – Příklad úpravy pro vzájemné zapadnutí; požadavky na rozměry a povolené odchylky
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Legenda
L – Délka
a, b – Rozměry drážky
c – Rozměr stažení

Obrázek 3 – Příklad rozměrů drážky a stažení
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Legenda
H – Výška obrubníku
h – Výška vybrání nebo výřezu
W – Šířka obrubníku
L – Délka obrubníku
I – Délka vybrání nebo výřezu

Obrázek 4 – Příklad vybrání nebo výřezu spodní části konce obrubníku
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Obrázek K.1 – EN 1340 Pevnost v ohybu, příklad pro třídu 1 v tabulce 3

Vypracování opravy normy
Zpracovatel: STÚ – K, a.s.; IČ 63080478; Ing. Václav Vimmr, CSc.
Technická normalizační komise: TNK 119 Betonové výrobky
Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková
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U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
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