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Předmluva
Tento dokument (EN 13383-1:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 154 Kamenivo, jejíž
sekretariát zajišťuje BSI.
Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 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, budou zrušeny nejpozději do února 2015.
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 13383-1:2002.
Nejvýznamnější technické změny, které byly provedeny obsahují:
●

●

vypuštění předešlého požadavku na minimální objemovou hmotnost a změna způsobu deklarování objemové
hmotnosti;
zařazení nového hrubého zrnění (32/90) a nového lehkého zrnění (15 kg až 120 kg) a pokyn pro deklaraci

●
●

●

nestandardních těžkých zrnění;
zrušení nepoužívané mokré metody pro stanovení zrnitosti hrubého zrnění kamene pro vodní stavby;
zařazení nové kategorie pro odolnost proti otěru MDE15, aby se vzala v úvahu skutečnost, že velmi málo zdrojů
kamene pro vodní stavby dosáhne nejvyšší kvality kategorie MDE10;
požadavky na přípravu vzorků pro zkoušku mikro-Deval byly přesunuty z EN 13383-1 do EN 13383-2.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.
Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součásti této normy.
Požadavky na počáteční zkoušky typu a řízení výroby (dříve uvedené v informativní příloze této normy) jsou nyní
uvedeny v nové normě EN 16236 Hodnocení shody výrobků.

EN 13383 Kámen pro vodní stavby sestává z těchto částí:
Část 1: Specifikace
Část 2: Zkušební metody
Požadavky na kamenivo pro jiné určené použití jsou specifikovány v těchto evropských normách:
●
●

●
●
●

●

EN 12620 Kamenivo do betonu
EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných
dopravních ploch
prEN 13055 Pórovité kamenivo
EN 13139 Kamenivo pro malty
EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby
a pozemní komunikace
EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést 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 určuje vlastnosti kameniva, získaného úpravou přírodního, umělého nebo
recyklovaného materiálu a směsí těchto materiálů pro použití jako kámen pro vodní stavby.
Seznam zdrojů materiálů, se kterými bylo uvažováno a které jsou předmětem této normy, je uveden
v příloze A (normativní).
Požadavky pro hodnocení shody výrobků podle této evropské normy jsou uvedeny v EN 16236.
Tato norma zahrnuje obecný požadavek, že kamenivo nesmí uvolňovat žádné nebezpečné látky
v množství, které překračuje maximální povolené úrovně stanovené v příslušných evropských
normách na materiál nebo povolené v národních předpisech cílového členského státu.
Kámen pro vodní stavby používaný pro stavební účely má vyhovovat všem požadavkům této
evropské normy. Norma obsahuje požadavky na přírodní kámen pro vodní stavby, kámen pro vodní
stavby z vysokopecní a ocelářské strusky a recyklovaný kámen pro vodní stavby. U materiálů

z některých dalších druhotných zdrojů, nejsou požadavky kompletní a práce v této oblasti stále
probíhají. Pokud jsou v současné době tyto materiály uvedeny na trh jako kámen pro vodní stavby,
měly by plně vyhovovat této normě, ale může se také požadovat, aby vyhovovaly specifickým
doplňujícím požadavkům v místě použití. Další charakteristiky a požadavky se mohou stanovovat
případ od případu na základě zkušeností s použitím výrobku a mohou se definovat ve smluvních
dokumentech.
Ve vodních stavbách se používá i drobnější kamenivo než se uvádí v této normě. Pro toto kamenivo
by se měly použít evropské normy pro jiné konečné použití kameniva.
Norma slouží k hodnocení shody výrobků s touto evropskou normou.
Požadavky na deklaraci kameniva, které by mohlo uvolňovat regulované nebezpečné látky se
v současné době připravují. Do doby, než budou tyto požadavky dopracovány, měla by se věnovat
pozornost požadavkům, které platí v místě použití.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

