CESTOVNÍ ZPRÁVA
z jednání TC 227/ WG2/TG1
Zástupce:
Termín jednání:
Místo:

Václav Valentin
30. března 2017
Londýn/UK - BSI

Zastoupené země:

AT, BE, DE, IRL, NL, SWE, F, UK,
(celkem 14 účastníků)

1. Po několika letech se podařilo kompletně projednat připomínky k revizi EN 12271 – Nátěry –
Specifikace. Návrh revidovaného znění byl v průběhu jednání dokončen. Konvenor TC
227/WG2 L. Odie doplní pouze poslední aktualizaci ISO 9001:2015 a dále zašle zpracovateli
H. Robinsonovi aktuální verzi přílohy ZA. Následně bude návrh revidované normy zaslán do
sekretariátu WG2 a bude projednán na podzimním zasedání v Madridu. Následně bude
předán do standardního připomínkového a schvalovacího řízení CEN.
2. Podařilo se též kompletně projednat připomínky k revizi EN 12272-3 – Vialit test. Návrh
revidovaného znění byl v průběhu jednání dokončen. Podle předchozího projednání je tato
norma určena pouze pro zkoušky s fluxovanými pojivy a ředěnými asfalty. Byl pouze
předložen požadavek na zaslání názoru národních komitétů na problematiku délky doby,
během níž má být destička s pojivem a kamenivem temperována na teplotě 5°C po dobu 24
hod. Otázkou je , zda je tento čas nutný nebo zda je možné temperování zkrátit (např. na 12
hod.). Problematika zkoušení přilnavosti (aktivní i pasivní) kameniva a pojiva byla vyřešena
odkazem na normu EN 13614, podle níž by mělo být zkoušení emulzí a kameniva prováděno.
Současně proběhla diskuse na téma příp. jiné vhodné metody – tento postup ale musí být
ověřen. Návrh revidované normy bude zaslán do sekretariátu WG2 a bude projednán na
podzimním zasedání v Madridu. Následně bude předán do standardního připomínkového a
schvalovacího řízení CEN.
3. Byla projednána větší část návrhu revize EN 12272 – 1 – Přesnost a rovnoměrnost dávkování
pojiva a kameniva. Některé dlouhotrvající problémy byly vyjasněny (definice sběrných
zařízení, rozsah měření, postup měření apod.), některé další zůstaly neprojednány
z časových důvodů. Bylo dohodnuto, že všichni členové TG 1 obdrží skutečně aktuální verze
s připomínkami a poznámkami M.Heslopa, H.Robinsona a L.Odieho. Následně bude diskuse
dokončena elektronicky s tím, že jsou požadovány zkušenosti a stanoviska národních
komitétů.
4. Revize EN 12272-2 – Vizuální posuzování závad nebyla z časových důvodů projednána. Na
základě dohody bude i tato norma komunikována elektronicky s cílem dořešit PWI této normy
na podzimním zasedání WG2 tak, aby celý soubor norem mohl být urychleně schválen a
odsouhlasen v rámci CEN.

Kouřim, březen 2017
Václav Valentin, gestor TC227/WG2

