Zpráva z jednání CEN/TC 154/SC3 v Duisburgu
Gestor CEN/TC 154/SC3: Ing. Petr Svoboda, PRAGOPROJEKT, a.s.
Termín gestorské cesty: 28. – 29. 1. 2016
Program jednání:
1. ÚVOD
2. ZPRÁVY JEDNOTLIVÝCH ZÁSTUPCŮ ČLENŮ CEN
3. SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ
4. SCHVÁLENÍ USNESENÍ Z 23. JEDNÁNÍ DNE 9.- 10. 11. 2015 V BERLÍNĚ
5. OBECNÁ INFORMACE O K HARMONOGRAMU PŘIJETÍ NOREM
6. DISKUZE NAD PŘIPOMÍNKAMI K NORMĚ EN 13043 (POKRAČOVÁNÍ)
7. RŮZNÉ
8. DATUM A MÍSTO KONÁNÍ DALŠÍHO JEDNÁNÍ
9. ZÁVĚR JEDNÁNÍ

Cíl cesty:
Na programu jednání bylo vypořádání velkého množství připomínek zaslaných k EN 13043
v rámci CEN enquiry. Přestože bylo poslední 22, jednání uskutečněné v listopadu 2015
naplánováno na 2 dny, nebyly vypořádány všechny připomínky, ale pouze připomínky
týkající se kameniva. Proto bylo k parametrům filerů svoláno samostatné jednání, stejně tak
byly projednány připomínky k normě EN 16236 vztahující se k normě EN 13043. Jednání
zahájil a řídil convenor Markus Schumacher.
Důležité závěry z jednání
V rámci bodu 5 programu byla podána informace o stavu všech norem na kamenivo tj.
prEN 12620 Kamenivo do betonu, prEN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové
vrstvy pozemních komunikací, letišť a jiných dopravních ploch, prEN 13139 Kamenivo do
malt, prEN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy
pro inženýrské a pozemní komunikace, prEN 13383-1 Kámen pro vodní stavby – Část 1:
Specifikace, prEN 13450 Kamenivo pro kolejové lože, prEN 16236 Hodnocení shody
kameniva – Počáteční zkoušky typu a kontrola řízení výroby. Návrhy všech těchto norem
byly schváleny, nicméně je potřeba dořešit ještě velké množství připomínek v rámci
jednotlivých WG/SC.
Většina připomínek k normě prEN 13043 byly již vyřešena na 22. jednání SC 3. Tabulka
obsahuje celkem 74 stran připomínek, technické připomínky byly vyřešeny, připomínky
koncepční, formální a ediční budou záležitostí CEN/TC 154.
Na připomínkovém řízení na 23. poradě bylo především projednáno:
Rozdíl v hodnocení parametru kvality jemných částic metodou metylenové modře mezi
drobným kamenivem a směsí kameniva. Jednotlivé kategorie budou dořešeny na jednání SC
4, která má na starosti normu prEN 13242.
Dále byly probírány veškeré připomínky zaslané ke kapitole č. 9 týkající se požadavků na
filery. Většina připomínek byla zaslána zástupcem Švédska. Rovněž byly probírány
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připomínky z Rakouska, protože chyběla v oficiálním sumáři připomínek z důvodu problémů
na serveru CEN.
Mezi připomínky obecného metodického charakteru patří připomínka ke způsobu určení
parametrů vhodných pro jednotlivé výrobkové normy. Parametry, které nejsou pro danou
normu vhodné, jsou nyní vystínovány šedě. Přes nesouhlas několika států, které požadují,
aby byly ponechány všechny kategorie k volbě na národní úrovni, zvítězil názor, že je nutné
stínováním určit kategorie parametrů, které nejsou pro dané užití kameniva vhodné.
Výsledkem jednání jsou 2 tabulky, a to tabulka vyřešených připomínek a tabulka připomínek,
které je nutné vyřešit v rámci jiné komise.

Zpracoval: Ing. Petr Svoboda, PRAGOPROJEKT, a.s.
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