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Předmluva

Tento dokument (CEN/TS 16637-1:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 351 „Stavební
výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek“, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit zodpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.

Tato technická specifikace se zabývá stanovením a použitím metod zkoušení vyluhováním stavebních
výrobků s přihlédnutím na konkrétní situace. Určuje podmínky, podle kterých je nezbytné vybírat
zkoušky vyluhováním pro monolitické výrobky a pro granulované výrobky.

Podrobné informace ohledně charakteristiky průběhu vyluhování stavebních výrobků lze nalézt
v technických zprávách předepsaných CEN/TC 351 (tj. CEN/TR 16098 [1], a CEN/TR 16496 [2]).

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto technickou specifikaci povinny oznámit 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.

Úvod

Tento informativní úvod popisuje vzájemné působení a vzájemné vztahy mezi zkouškami uvolňování
připravených v rámci mandátu M/366 pro posuzování uvolňování nebezpečných látek ze stavebních
výrobků do půdy, povrchové vody a podzemní vody. Horizontální metody zkoušení vytvořené podle
mandátu M/366 jsou určeny pro prokázání shody s oznámenými předpisy. Zkoušky zahrnují
uvolňování látek ze stavebních výrobků a zejména těch, které jsou upraveny v notifikovaných
předpisech jednoho nebo více členských států EU.

CEN/TS 16637-1 specifikuje, jak výrobkové technické komise CEN a odborníci EOTA určují příslušnou
zkoušku vyluhování ke stanovení uvolňování regulovaných nebezpečných látek ze stavebních výrobků
do půdy, povrchových a podzemních vod.

CEN/TS 16637-2 popisuje horizontální zkoušku pro posuzování uvolňování z povrchu monolitických,
deskových a tabulových výrobků, zatímco FprEN 16637-3 (připravuje se) bude popisovat horizontální
zkoušku pro posuzování uvolňováním ze zrnitých stavebních výrobků. Metody zkoušení lze použít pro
oba kroky v posloupnosti (zkoušení typu a pro řízení výroby u výrobce) a jsou pokládány za referenční
zkoušku pro určená použití a podmínky stanovené v CEN/TS 16637-1. V této posloupnosti zkoušení lze
za určitých podmínek použít „nepřímé zkoušky“, které ale nejsou předepsané.

Uvolňování látek při kontaktu s vodou v průběhu určeného požívání stavebních výrobků má dopad na
možné nebezpečí pro životní prostředí. Záměrem těchto zkoušek je identifikovat průběh vyluhování
stavebních výrobků a tím umožnit posuzování uvolňování regulovaných nebezpečných látek z těchto
výrobků do půdy, povrchové a podzemní vody za určených podmínek použití vzhledem k označení CE
a posuzování a ověřování stálosti funkčnosti výrobku.

Kvůli zkoušce možného uvolňování regulovaných nebezpečných látek do půdy, povrchové a podzemní



vody očekávají pro své výrobky technické výrobkové komise použití zkušebních norem
připravovaných v CEN/TC 351. CEN/TS 16637-1 je určena pro zajištění jasných postupů stanovení
a vhodnosti zkušební metody pro daný výrobek. CEN/TS 16637-1 se zaměřuje na poskytování
potřebných informací pro výrobkové technické komise CEN, jak naložit s příslušnou (příslušnými)
metodou (metodami) zkoušení, aby jako výsledek zkoušky umožnily výrobci deklarovat funkční
požadavky pro označení CE. Technické výrobkové komise CEN se odkazují na přílohu A a přílohu
B CEN/TS 16637-1 a CEN/TR 16098 [1], pro zdůvodnění informací následujících hledisek:

určení výrobků zaměřené na normy výrobků s ohledem na uvolňování nebezpečných látek do půdy,a.
povrchových a podzemních vod, (pouze výrobky použité v interiéru staveb nejsou předmětem zkoušení
těchto vlastností);
popis určených podmínek použití stavebních výrobků (např. nad zemí nechráněné před srážkami, nebob.
ochráněné před přímým prosakováním, na hladině nebo v podzemní vodě) s ohledem na uvolňování
nebezpečných látek do půdy, povrchové a podzemní vody;
identifikaci hlavních mechanismů uvolňování.c.

Dopad hodnocení není součástí této práce CEN/TC 351.

Kromě současných výsledků validace zahájila CEN/TC 351 v roce 2011 rozsáhlý výzkumný program
validace robustnosti dané nádrže na vyluhování a perkolačních zkoušek. Program uskutečnilo
sdružení evropských odborníků pro 20 stavebních výrobků, cílem bylo sjednotit protokoly různých
členů CEN a zkontrolovat vliv podmínek zkoušení na výsledek zkoušky (např. teplota, rychlost
proudění, schéma obnovy, atd. [3]). Výsledky výzkumného programu souhlasí s robustností
horizontálních zkoušek, známých z předchozích prací. Závěry výzkumného programu byly zavedeny
do této technické specifikace pro metody zkoušení. Avšak funkčnost zkoušky vyluhováním týkající se
opakovatelnosti a reprodukovatelnosti závisí na zkoušeném stavebním výrobku a na podmínkách
zkoušení. Až tyto technické specifikace horizontálních zkoušek vyluhování přijme CEN, zkoušky
vyluhováním uvedené v této technické specifikaci nebudou ještě úplně validovány. Pro
opakovatelnost a reprodukovatelnost u řady stavebních výrobků nebudou údaje k dispozici. Další
občas srovnatelné údaje matric funkčních charakteristik jsou dostupné z národních stejně jako i EU
studií validace.

1 Předmět normy

(1) Tato technická specifikace poskytuje určení příslušné metody zkoušky vyluhováním pro stanovení
uvolňování regulovaných nebezpečných látek ze stavebních výrobků do půdy, povrchové a podzemní
vody. Tento dokument stanoví postupný proces stanovení příslušných zkoušek uvolňování včetně:  

a) pokynu pro stanovení potenciálně emitujících regulovaných nebezpečných látek ze stavebních
výrobků;

b) stanovení metody zkoušení podle obecných vlastností výrobku;

c) výběr metody zkoušení pomocí příslušných vlastností výrobku.

(2) Kromě toho tato technická specifikace poskytuje technickým výrobkovým komisím CEN obecný
pokyn hlavních aspektů (odběr vzorků, příprava vzorku a uchování, zacházení s eluátem, analýzy
eluátů a dokumentace), které budou specifikovány v příslušných normách výrobků.

(3) Kovové výrobky, povrchy kovových výrobků a organické povrchy kovů ve schématu stanovení této
technické spe-
cifikace nejsou uvažovány vzhledem k nevhodnosti metody zkoušení těchto stavebních výrobků
v CEN/TS 16637-2 (zkouška v nádrži) a k různému mechanismu uvolňování (kontrola rozpustnosti).



POZNÁMKA Kovové výrobky jsou vyloučeny z předmětu CEN/TS 16637-2, protože tyto výrobky se
neřídí principy této zkoušky (difuze). Kovové výrobky vykazují závislost rozpustnosti na pH, která
znamená, že se kovy uvolňují z oxidační vrstvy kovu, dokud je v okolí vody dosažena maximální
možná úroveň rozpustnosti při převládajících pH podmínkách (více vody v kontaktu se stejným
povrchem kovu znamená více uvolněných kovů a delší doba nepovede k dalšímu uvolňování
následkem kontroly rozpustnosti). Maximální úroveň uvolňování lze často dosáhnout během minut až
hodin. Obecně lze konstatovat, že vyjádření výsledků pro kovové povrchy v mg/(m2·s) je vždy
„podmíněné“, to znamená, že je závislé na místních podmínkách, při kterých bylo měření provedeno,
jako je objem vody vztažený na plochu povrchu. Pro hodnocení dopadu je nezbytné pochopit výše
uvedené vlivy a tyto vlivy zachytit ve zkoušce odrážející hlavní mechanismus uvolňování. Avšak
taková metoda zkoušení není v současné době dostupná. Pokud je známý průběh přirozeného
vyluhování, modelováním by mohlo být stanoveno uvolňování podle příslušných místních podmínek.
Navíc v době vydání této technické specifikace oznámené předpisy pro kovové výrobky nebyly
k dispozici.

(4) Předpokládá se, že občasný kontakt s vodou (např. vystavení dešťové vodě) je zkoušen –
úmluvou – jako trvalý kontakt. U některých povrchů v občasném kontaktu s vodou (např. některé
omítky s organickými pojivy podle EN 15824) při trvalém kontaktu s vodou mohou být pozměněny
fyzikální a chemické vlastnosti. Tyto výrobky ve schématu stanovení této technické specifikace nejsou
uvažovány vzhledem k nevhodnosti metody zkoušení těchto stavebních výrobků v CEN/TS 16637-2.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


