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Zkoušení geometrických vlastností kameniva – 
Část 11: Klasifikace složek hrubého recyklovaného 
kameniva 

ČSN 
EN 933-11 
OPRAVA 1 
72 1193 

 idt EN 933-11:2009/AC:2009-11 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 933-11:2009 je českou verzí opravy EN 933-11:2009/AC:2009-11. Překlad byl zajištěn 
Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 933-11:2009 is the Czech version of the Corrigendum EN 933-11:2009/AC:2009-11. 
It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version. 

ČSN EN 933-11 (72 1193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 11: Klasifikace složek 
hrubého recyklovaného kameniva ze září 2009 se opravuje takto: 

V příloze A se poslední věta ve druhém odstavci se nahrazuje takto: 

„Podíl plovoucích částic je dán následující rovnicí (A.1).“ 

Rovnice (1) se nahrazuje takto: 

„FL (cm3/kg) = (100 + w) / 100 × VFL / Mh (A.1)“ 

V příkladu záznamu o zkoušce, poslední rámeček se nahrazuje takto: 

„ 

FL = (100 + w) / 100 × VFL / Mh =  cm3/kg 

“ 

Vypracování opravy normy 

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

Technická normalizační komise: TNK 99 Kámen a kamenivo 
Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková 

 



 

 

 

 

 

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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