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Úvod

Tento dokument (EN 1744-8:2012) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 154 Kamenivo, jejíž
sekretariát zajišťuje BSI.

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

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 připravil CEN podle mandátu daného Evropskou Komisí a Evropským sdružení
volného obchodu.

Tato evropská norma je jednou z řady norem pro zkoušení chemických vlastností kameniva. Zkušební
metody pro jiné vlastnosti kameniva jsou uvedeny v jednotlivých částech následujících evropských
norem:

EN 932 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva●

EN 933 Zkoušení geometrických vlastností kameniva●

EN 1097 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva●

EN 1367 Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání●

Ostatní části EN 1744 Zkoušení chemických vlastností kameniva jsou:

Část 1: Chemický rozbor●

Část 3: Příprava výluhů loužením kameniva●

Část 4: Stanovení citlivosti na vodu filerů pro asfaltové směsi●

Část 5: Stanovení chloridových solí rozpustných v kyselině●

Část 6: Stanovení vlivu výluhu z recyklovaného kameniva na počátek tuhnutí cementu●

Část 7: Stanovení ztráty žíháním kameniva z popela ze spaloven komunálního odpadu (kameniva MIBA)●

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.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje jednoduchou metodu pro zkoušení popela ze spaloven komunálního
odpadu (kameniva MIBA) za účelem odhadu poměrných podílů kovových složek.

Tato evropská norma popisuje referenční metody používané pro zkoušku typu a, v případě sporu, pro
odhad podílu hliníku nebo dalších kovových složek kameniva MIBA. V jiných případech, konkrétně při
kontrole řízení výroby, smí být použity jiné metody s podmínkou, že jsou vhodné a podobné
stanovené referenční metodě.

POZNÁMKA MIBA kamenivo může také obsahovat spečené aglomeráty, které obsahují pouze podíl
kovu. Doplňující metoda pro úpravu zkušební navážky, obsahující spečené aglomeráty drcením
a tříděním je uvedena v příloze A (informativní)NP).



Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


