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Připravované změny norem 

v oblasti asfaltových směsí
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CEN/TC 227 Silniční materiály

Pracovní skupiny (Working Groups):

 WG1 – Asfaltové směsi zpracovávané za horka

 WG2 – Nátěry a kalové zákryty

 WG3 – Cementobetonové kryty a zálivky 

 WG4 – Nestmelené a hydraulicky stmelené podkladní vrstvy

 WG5 – Povrchové vlastnosti vozovek
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WG1 Asfaltové směsi za horka

Úkolové skupiny (Task Groups): 

TG1 – Názvosloví

TG2 – Zkušební normy (celkem 55 norem)

TG3 – Výrobkové normy (8 norem)

TG4 – Normy pro kvalitu (2 normy)
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Harmonogram zavádění 

norem II. generace

Termíny: 

 Předložení norem k formálnímu hlasování - červenec 2015

 Uzavření formálního hlasování                    - září 2015    

 DAV – vydání norem                                     - prosinec 2015

 DAP – od kdy je možné normu používat    - srpen 2016

 DAW – zrušení konfliktních předpisů         - 31.3. 2018 
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Situace na národní úrovni

 Zastavení procesu – EN 13108-X nejsou harmonizovány, 

normy nevyšly v OJEU = Oficiální věstník EU 

 Od 1.4. neexistuje platný předpis pro provádění ITT

 14.3. jednání užšího týmu č. 6 k dané situaci na VUT

 Podle čeho dělat zkoušky typu ITT ?
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Situace na národní úrovni

 ÚNMZ – vysvětlující dopis

 I když k 31.3. zanikly ČSN EN 13108-X:2008, tím i NA, 

budou tyto normy a NA sloužit i nadále k získání CE

 Změny bude nutné projednat se zástupci ŘSD – nebude 

nutné 

dělat nové ITT

 Dle ÚNMZ - výrobkové normy nesmí mít národní přílohy

 Text revidovaných národních příloh → přílohy v ČSN 73 6121

Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody
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ČSN EN 13108-1 Asfaltový beton 

Změny:

►Směsi ACO 11S                  SMA 11S (S - II)

►ACO 11S → nemají plynulou čáru zrnitosti

→ poměrně nízký obsah pojiva

→ pouze drcené kamenivo

→ těžce zhutnitelné směsi

→ často nedohutněné

→ vysoká mezerovitost

→ nízká trvanlivost, trhliny 

►Rozhodnuto nepoužívat ACO 11S !,  

►Používat pouze směsi ACO 11+, ACO 11
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ČSN EN 13108-1 Asfaltový beton 

Změny

 Požadavky na asfaltová pojiva

 Požadavky na kamenivo

 Požadavky na dávkování R-materiálu

 Požadavky na parametry asfaltové směsi
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ČSN EN 13108-1 Asfaltový beton 

R-materiál – stávající stav
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ČSN EN 13108-1 Asfaltový beton 

R-materiál – navrhovaný stav
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ČSN EN 13108-5 

Asfaltový koberec mastixový 

Změny

 Požadavky na asfaltová pojiva

 Požadavky na kamenivo

 Požadavky na asfaltové směsi SMA 11S

- zvýšení min. obsahu rozpustného pojiva (6,4 %)

- úprava čáry zrnitosti dle doporučení SRN

- snížení horní hranice mezerovitosti (3,5 %) 
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ČSN EN 13108-5 

Asfaltový koberec mastixový 

R-materiál – stávající stav
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ČSN EN 13108-5 

Asfaltový koberec mastixový 

R-materiál – navržený stav - varianty
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Děkuji 

za pozornost !!!
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