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Předmluva

Tento dokument (EN 450-1:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 104 Beton a související
výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do února 2013NP1).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech



patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 450-1:2005+A1:2007.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU 89/106/EHS

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Tento dokument je podporován normami řady EN 451 zkušebních metod pro stanovení volného oxidu
vápenatého a pro jemnost mletí proséváním za mokra.

Hlavní změny proti předchozí normě jsou uvedeny níže:

zvýšení přípustného obsahu tuhých spoluspalitelných materiálů;●

zvýšení přípustného obsahu tekutých a plynných spoluspalitelných materiálů;●

stanoveny limity pro ztrátu žíháním;●

sloučení specifikací z EN 450-1+A1:2007;●

všeobecné redakční úpravy;●

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny tuto technickou specifikaci oznámit národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Používáním uhlí pro výrobu elektrické energie vzniká velké množství popílku.

Různé druhy uhlí a různé druhy kotlů používané při tomto procesu, produkují různou jakost popílku
a některé jako křemičité, křemičito-vápenaté a vápenaté popílky, mají pucolánové nebo latentně
hydraulické vlastnosti. Všechny tyto druhy popílku jsou používané při výrobě betonu v některých
evropských zemích podle národních zkušeností a tradice.

Popílek se může před jeho použitím upravovat například tříděním, výběrem, proséváním, sušením,
smícháváním, mletím nebo snižováním uhlíku k docílení optimální jemnosti, snížení obsahu nutné
vody nebo zlepšení jiných vlastností. Takto upravený popílek může vyhovovat tomuto dokumentu, na
což je možné se v tomto případě odvolat. Pokud nevyhovuje tomuto dokumentu, jeho použití do
betonu jako příměs druhu II podle EN 206-1 může být umožněno podle národních norem nebo
ustanovení evropských technických schválení platných v místě použití betonu, které se speciálně
odkazují na použití příměsí do betonu vyhovující EN 206-1.

Pokud se používá popílek vyhovující této normě, je nutno vzít v úvahu, že kromě pucolánových
vlastností popílku, mohou být ovlivněny vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu i jinak. Pokud je to
důležité, tyto vlivy se musí vzít v úvahu při návrhu složení betonu (viz EN 206-1).

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na chemické a fyzikální vlastnosti i postupy kontroly
jakosti pro křemičitý popílek, jak je definován v 3.2, pro použití jako příměs druhu II pro výrobu betonu
včetně betonu vyráběného na staveništi nebo prefabrikované konstrukční dílce z betonu, který



vyhovuje EN 206-1. Popílek vyhovující této normě se může také použít v maltě a injektážní maltě.

Popílek získaný z jiných druhů materiálů nebo s vyšším procentem spoluspalovaných materiálů, než je
uvedeno v kapitole 4, není předmětem evropské normy.

Předmět této normy zpřesňuje ustanovení týkající se praktické aplikace popílku při výrobě betonu,
jako jsou požadavky týkající se složení, míchání, ukládání, ošetřování atd. betonu obsahující popílek.
Pokud se týká těchto ustanovení, uvádí se odkaz na další evropskou nebo národní normu, tak jako je
EN 206-1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


