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ICS 75.140; 91.100.50                                                                                                Nahrazuje
EN 13398:2010

Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů

Bitumen and bituminous binders – Determination of the elastic recovery of modified
bitumen

Bitumes et liants bitumineux – Détermination
du retour élastique des bitumes modifiés

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel –
Bestimmung der elastischen Rückstellung von
modifiziertem Bitumen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-10-15.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky,
za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.
Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-
CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze
v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány 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, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.
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jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 13398:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 336 Asfaltová pojiva, jejíž
sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2018 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do června 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13398:2010.

Tento dokument byl připraven podle mandátu daného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.

Tento dokument obsahuje v porovnání s EN 13398:2010 následující hlavní změny:

–    Z kapitoly 2 a 9 odstraněn nesprávný odkaz na ISO 5725 pro zaokrouhlování hodnot;

–    V kapitole 4 Podstata metody jsou nyní uvedeny možnosti alternativního měření;

–    z článku 5.1 a z bibliografie odstraněn odkaz na ASTM D113;

–    v článku 6.3 se maximální teplota předehřevu forem odvozuje od bodu měknutí (kroužek
a kulička) vzorku respektive je určena teplota 70 °C, pokud bod měknutí (kroužek a kulička)
není znám;

–    kapitola 11 Jiné zkušební podmínky je nyní částí kapitoly 4 Podstata metody;

–    v bibliografii jsou nyní odkazy na několik zkušebních metod.

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, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy,
Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska,
Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.



1 Předmět normy
Tato evropská norma určuje metodu stanovení vratné duktility asfaltových pojiv v duktilometru při
zkušební teplotě (obvykle 25 °C nebo 10 °C; lze použít i jiné teploty).

Je použitelná zejména pro asfaltová pojiva modifikovaná termoplastickými elastomery, může se však
použít u dalších asfaltových pojiv s malou elasticitou.

VÝSTRAHA Použití této normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů,
pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní
problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to, že předem
provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její
použití regulační omezení.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


