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Předmluva
Tento dokument (EN 13242:2013) 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 13242:2002+A1:2007.
Hlavní změny v porovnání s posledním vydáním jsou:
●
●
●
●
●
●
●

Harmonizace tabulek, poznámek, komentářů atd. mezi touto a dalšími normami pro kamenivo;
Odkaz na EN 16236 zjednodušil kapitolu 8;
Úprava definice „recyklované kamenivo pro kolejové lože;
Nové normativní požadavky na kvalitu jemných částic (4.5);
Nový normativní požadavek na hranatost (4.6.3);
Nový normativní požadavek na vzlínavost vody (5.6);
Nový seznam zdrojů, které jsou v rozsahu předmětu této normy (příloha A).

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnic EU.
Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součásti této
normy.
Požadavky na kamenivo pro jiné určené použití jsou specifikovány v těchto evropských normách:
●

●
●
●

●
●

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 13383-1 Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace;
EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože.

Požadavky na hodnocení shody jsou specifikovány v EN 16236 Hodnocení shody kameniva – Počáteční
zkoušky typu a řízení výroby.
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 a fileru, získaného zpracováním přírodních, umělých
nebo recyklovaných materiálů a směsí tohoto kameniva pro použití do hydraulicky stmelených směsí
a nestmelených směsí pro inženýrské stavby a pozemní komunikace. Zahrnuje také recyklované
kamenivo s objemovou hmotností mezi 1,50 Mg/m3 (1 500 kg/m3) a 20,00 Mg/m3 (2 000 kg/m3).
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 nezahrnuje parametry zrnitosti nestmelených směsí uvedené v EN 13285.
Tato norma zahrnuje obecný požadavek, že kamenivo nesmí uvolňovat žádné nebezpečné látky
v množství, které překračuje maximální povolené hodnoty stanovené v příslušných evropských
normách na materiál nebo povolené v národních předpisech cílového členského státu.
Tabulky v této normě obsahují kategorie, které jsou společné pro všechny čtyři hlavní normy na
kamenivo:
EN 12620, EN 13043, EN 13139 a EN 13242. Ne všechny tyto kategorie jsou vhodné pro kamenivo pro
použití v hydraulicky stmelených a nestmelených směsích pro inženýrské stavby a pozemní
komunikace. Kategorie, poznámky, komentáře atd., které jsou šedě stínované by se neměly použít
pro kamenivo pro použití v hydraulicky stmelených a nestmelených směsích pro inženýrské stavby
a pozemní komunikace.
Kamenivo používané v hydraulicky stmelených směsích a nestmelených směsích pro inženýrské
stavby by mělo vyhovovat všem požadavkům této evropské normy. Tato norma zahrnuje obecné
a specifické požadavky pro přírodní kamenivo, vysokopecní a ocelářskou strusku a recyklované
kamenivo, týkající se například stálosti určitých čedičů, rozpínavosti některých strusek a složení
recyklovaného kameniva.
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 kamenivo, 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 být definovány ve smluvních
dokumentech.
POZNÁMKA Požadavky na pórovité kamenivo jsou specifikovány v prEN 13055.
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.

