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Corigendum 

Tato oprava ČSN EN ISO 3093:2007 je českou verzí opravy EN ISO 3093:2007/AC:2009-03. Překlad byl zajiš-
těn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN ISO 3093:2007 is the Czech version of the Corrigendum   
EN ISO 3093:2007/AC:2009-03. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It 
has the same status as the official vision. 

ČSN EN ISO 3093 (46 1026) Pšenice, žito a pšeničná a žitná mouka, pšenice tvrdá (durum) a semolina 
z pšenice tvrdé – Stanovení čísla poklesu podle Hagberga-Pertena z prosince 2007 se opravuje takto: 

Strana 15, legenda k obrázku B.1: 
Na druhý řádek k 1 a na druhý řádek k 2 se doplňuje na levou stranu rovnice: 
„korelační koeficient: R2“. 

Na straně 16 se tabulka B.2 nahrazuje následující tabulkou z důvodu aktualizace údajů pro vzorek 1: 

Tabulka B. 2 – Údaje pro čísla poklesu pšenice 
Hodnoty v sekundách (s) 

Vzorky 
 

1 2 3 

Průměrné hodnoty 82,1 207,1 379,1 

Směrodatná odchylka opakovatelnosti, sr 2,5 9,5 10,7 

Relativní směrodatná odchylka opakovatelnosti, % 3 4,6 2,8 

Mez opakovatelnosti, r (2,8 sr) 6,9 26,9 30,3 

Směrodatná odchylka reprodukovatelnosti, sR 7,5 16,5 36,0 

Relativní směrodatná odchylka reprodukovatelnosti, % 9,2 8,0 9,5 

Mez reprodukovatelnosti, R (2,8 sR) 21,3 46,7 101,8 
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Strana 16, legenda k obrázku B.2: 

Text pro 1 a 2 se nahrazuje následujícím zněním: 

1 rovnice reprodukovatelnosti: y = 0,274 x − 4,445 

 korelační koeficient: R2 = 0,986 

2 rovnice reprodukovatelnosti: y = 0,075 2 x + 4,612 

 korelační koeficient: R2 = 0,786 9 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Linda Pleštilová 

 

 

 

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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