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Tato oprava ČSN EN 14647:2005 je českou verzí opravy EN 14647:2005 /AC:2006-11 Překlad byl zajištěn
Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.
This Corrigendum to ČSN EN 14647:2005 is the Czech version of the Corrigendum EN 14647:2005 /AC:2006-11. It
was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.
ČSN EN 14647 (72 2103) Hlinitanový cement – Složení, specifikace a kritéria shody z května 2006 se
opravuje takto:
Obrázek A.1 a A.3 se opravuje:
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Legenda
1

Vzorky byly nejprve předběžně uloženy po dobu 24 hodin při 20 °C a pak byly při uvedené teplotě uchovávány
pod vodou.

2

Vzorky byly uloženy přímo (bez předběžného ošetření) do vody uvedené teploty.

Y Doba k dosažení nejmenší pevnosti (dnů – logaritmická stupnice)
X Teplota ošetření (°C)

Obrázek A.1 – Doba k dosažení nejmenší pevnosti po konverzi při různých teplotách ošetření
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Legenda
Y Pevnost v tlaku na krychlích (MPa)

{

Georges (1990) – před konverzí

X Celkový vodní součinitel

z

Georges (1990) – po konverzi
Neville (1994) – před konverzí



Neville (1994) – po konverzi



Robson (1962) – před konverzí

¡

Robson (1962) – po konverzi

U

BRE (1988) – před konverzí

S

BRE (1988) – po konverzi

Obrázek 3 – Vztah mezi vodním součinitelem a pevností v tlaku betonu CAC před a po konverzi

Vypracování opravy normy
Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283
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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