CESTOVNÍ ZPRÁVA

z účasti na zasedání CEN/TC 229/WG4
Betonové prefabrikáty - společná ustanovení
A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Účastník cesty: Ing. Václav Vimmr, CSc.
Místo zasedání: Paříž, Francie
Datum konání: 10. listopadu 2015
B) PODROBNÉ ÚDAJE:
Zasedání probíhalo podle předem ohlášeného programu.
1. Zasedání zahájil předseda TC 229/WG4 G. Bernardeau.
2. Program zasedání (dokument N 824) byl přijat bez připomínek.
3. Rovněž záznam z předešlého zasedání WG4, které se konalo 12. března
2015 (dokument N 820) byl přijat bez připomínek.
4. Informace ze zasedání TC 229
Jedná se o zasedání, které se konalo ve dnech 16/17 dubna 2015, z kterého
byla vypracovaná cestovní zpráva. Alespoň ve stručnosti.
- zpráva předsedy o aktivitě WG4
- znovuzvolení předsedy WG4 – G. Berbardeau
- TR 15728:2008 Navrhování a použití vložek pro zvedání
a manipulaci s prefabrikáty. Snad bude konečně vydána na
přelomu února a března 2016
- Ekvivalentní průkaz životnosti. Spolupráce TC104, TC229
a TC25/SC2
- Pravidla kategorizace výrobků. Bude vytvořena nová pracovní
skupina WG5 s cílem vytvořit jednotný systém hodnocení pro
všechny betonové výrobky. Za předsedu se navrhuje JeanMarc Potier (F)
5. Změna EN 13369 Společná pravidla pro betonové prefabrikáty
- rozbor normativních odkazů
- Bude zaregistrována nová pracovní položka po zrušení
současné
- Na počátku roku 2016 proběhne UAP
- Kontrola normativních odkazů a bibliografie
- Je třeba řešit dánské připomínky ohledně ošetřování 4.2.1.3
- Navrhování životnosti delší než 50 let
.
6. Příští zasedání WG4 a TC 229
Termín příštího zasedání bude oznámen později. Pravděpodobně se bude
konat společně s WG1 14. září 2016 v Bruselu.
Neoficielně bylo oznámeno, že příští zasedání CEN/TC229 se uskuteční
v listopadu 2016 ve Vídni.

C) ÚKOLY PLYNOUCÍ Z JEDNÁNÍ
Novému, sedmému požadavku CPR 305/2011, je věnována mimořádná
pozornost. Týká se to zejména vlivů na životní prostředí a udržitelnost rozvoje.
Tuto tendenci je třeba pečlivě sledovat a vyhodnocovat ve vztahu k různým
druhům konstrukcí.
D) ZHODNOCENÍ CESTY
Jednání se uskutečnilo pouhé 2 dny a asi 250 m od místa teroristického útoku
u stadionu Stade France, Saint Denis. Jednání WG 4 bylo tentokrát mimořádně
krátké. Z hlediska hospodárnosti je tedy důležité, že se koná bezprostředně po
zasedání WG1.
E) PŘIVEZENÉ MATERIÁLY
Veškeré materiály CEN/TC 229 WG4 jsou distribuovány sekretariátem skupiny
(CERIB) elektronicky a jsou pod heslem dostupné na portálu francouzského
normalizačního institut AFNOR. Žádné další materiály nebyly distribuovány.
Pozn.: Oficielní záznam ze zasedání nebyl dosud vypracován. Cestovní zpráva je
sestavena na základě poznámek účastníky cesty.
V Praze dne 19. listopadu 2015
Ing. Václav Vimmr, CSc.
zástupce v CEN/TC 229/WG4

