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A. Všeobecnépodmínky
1. Toto stavební technické osvědčení(STo)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

vydala Ao č. 238 QUALIFORM, a.s. ve
smyslu ustanovení předpisů uvedených na str. l
Výrobce je povinen bezodkladně informovatzpracovatele STo o změnách skutečnostína
základě kterých, bylo STo vydané.
Zodpovědnost za shodu qýrobku s tímto STo a za vhodnost k určenémupoužitínese
qýrobce (dovozce)
STo není přenosné na jiné qýrobce, zástupce qýrobců, dovozce anebo na jiná místa
výroby než jsou uvedena na str. l.
STo můŽe byt zrušeno, pokud nastane změnaskutečností, zakteýchbylo vydríno. STo
můžebyt zrušeno jen jeho zpracovatelem.
RozmnoŽovríní tohoto STo včetně šířeníelektronickými prostředky musí byt provedeno
v plném znění. S písemným souhlasem zptacovatele STo se můžerozmnožit č,ást
dokumentu, pokud se kopie označíjako ,,neúplná kopie''
STo je vydráno v českémjazyce. Překlady do jiných jazyků se musí označit jako
"překlad''.

B. Specifické podmínky
1. Popis výrobku a vym ezení způsobu j eho

pou

žitíve stavbě

1.1 DeÍinice a popis výrobku
V;foobek: Kamenivo pro konstrukčnívrstvy tělesa železničníhospodku
Kamenivo pro konstrukčnívrstvy tělesa železničníhospodku je speúfikováno v oTP
Stěrkopísek, štěrkodď a recyklovaná štěrkodď pro konstrukčnívistvy tělesa železničního
spodku jako:
_ Stěrkodrť 0132 - směs pffrodního
drceného kameniva, kÍerésplňuje požadavky oTP.
Pro přesnou identifikaci dodávek, zaúčelemuzavíránismluv a objeánávek se používá
označ,ení(konstrukční vrstvy -,,kV"). označení0132vyjadfuje veiikost zrn frakce kameniva
v Ílm.
Toto STo se nevztahuje na recyklovanou štěrkodď vyrobenou z recyklovaného kameniva.
Výrobek pffslušípodle přílohy ě. 2 naÍízeni vlády č). 16312002 Sb. áo skupiny výrobků č. 09,
pořadové č. 16' Kamenivo pto dtážnt stavby.

l.2

Popis komponent výrobku

Výrobek nesestává z díli. Výrobce použivá technologii drceného kameniva, proto bude dále
STO zpracoviíno pouze pro qýrobek štěrkodrtě.

l.3

Způsob použitívýrobku ve stavbě

Štěrkodď frakce 0132 kv sloužíke z'Íizování konstrukčníchvrstev tělesa železničniho spodku
státních drah a lze jepoužítpro všechny druhy tratí.
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2. Vymezení sledovaných vlastností a způsobu jejich
posouzení

2.1 Sledované vlastnosti

Sledované vlastnosti jsou určeny v závislosti na zék|aďních požadavcíchuvedených
v pffloze č. I naÍízenivlády č. |6312002 Sb., ve znéníNV č. 31212005 Sb. a NV č.
20l5l2016sb. Požadavky č.2,4, 5, 6 a 7 se u výrobku neuplatňují.

2.2 Způsob posouzení

Způsob posouzení výrobkuje uveden v následujících tabulkách

:

Štěrkodťfrakcí 0/32 (d/D)
Jako štěrkodď pro konstrukčnívrstvy tělesa železničníhospodku lze použit štěrkodď
uvedených frakcí, získanou drcením hutného přírodního kameniva, která splňuje technické
poŽadavky oTP a tohoto STo, uvedené v Tabulce č. l. Není povoleno používatštěrkodď
získanou zvápence nebo dolomifu.

Tabulka č. 1
Vlastnost

Zkušební postup

Jednotky

Požadavek

Šoolrz

čctnosÍzkoušek

Zmitost
_

nadsítné

%llÍÍ|'

max. 15,0

- propad zrn sítem 45

%I1Ír.'

r00

1xýdně

propad zrrr sítem 32

%hnl

85 - 100

l x ýdně

sítem22

%Itrn..

_

propad zrrr sítem 16

o/oltrn.

_

propad zm sítem 8

-

- propad zrrr

ČsN EN gr:-t

- propad zrrr sítem 4

1x

l

x

ýdně

ýdně

55-88

l x ýdně

%hm.

39-69

1

o/ol'rn.

28-53

l xýdně

x ýdně

propad zrn sítem 2

%hm.

20-42

l xtýdně

- propad zrrr sítem 1

o/olut.

t4-34

1

xýdně

- propad zrrr sítem 0,5

%hm.

tt -27

l

x fýdně

propad zrrr sítem 0,25

%hm.

7 -21

1x

ýdně

- propad zrrr sítem 0,125

%l\rn.
o/olml

4-15

l

ýdně

_

-

Jemné častice - propad zrrr sítem 0,063

Člslo nestejnozmitosti

l)

Výpočtem

Zkouška ztrátou sušenlm 2)

csN

Zkouška methylenovou modří 3)

ČsN pN s:l-s
ČsN 72 l 180, čl. 5-10

Cizorodé črístice (na frakci

> 4

mm)

odolnost proti drcení - otlukovost
Nasákavost

a)

5)

ó)

Trvanlivost zkouškou síranem sodn:ÍÍn 7)

72 1187

ČsN EN

1097-2, kap. 5

ČsN pN togz-e, kap.

8

ČsNzz ttz6,ona,

odolnost proti zmrazovánílrozntrazov éni ČsN pN t:oz-t
objemová hmotnost
Sypná hmotn' volně sypaného kameniva

ČsN EN I 097 -6, kap.
ČsN pN toqz_:

Sypná hmotnost setřeseného kameniva

ČsN EN 1097-3' PřílohaD

8

max.9,0

l

x

x měsíčně

min. 15,0

l xýdně

%tlm..

max.0,8

g'kg-Í

max. 10,0

l x ýdně
l x t'ýdně

%hÍn.

max. 1,0

součinitel

max. 50,0

1

x měsíčně
x měsíčně

1x

měsíčně

o/rtlnn-

max. 3,0

l

o/o.ltrn,

max. 12,0

lx

%Iturl..

max.4,0

Mým3

min.2,000

I

Mďm'

deklarace

Í x za2 roky

Mďm'

deklarace

l xza2 roky

za 3 měs.

xza2roky

9)
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Zkušebnípostup

Jednotky

Mezerovitost volně sypaná

ČsN pN lopz-r

% objemu

deklarace

Mezerovitost setřesená

ČsNBN 1097-3, PřílohaD

l xza2roky

% objemu

deklarace

I

obsah přírodních radionuklidů

Postupy

1,0

obsah celkové síry 8)

ČsN pN l744-l,kap.11

index

obsah síranů8)

ČsN sN l744-l,kap. |2
ČsNpN 1744-l,kap.7

obsah chloridů

E)

sÚJn

ČsN pN q:z-:

Petrograficlcý popis

sD 0/32

%Íl|Íl.

deklarace

o/ohn.

deklarace

%hm.

deklarace
název

Četnost zkoušek 9)

xza2roky

lxza5roků
lxza2roky
l xza2roky
I

xza2roky

I x za2 roky

Poznámky:
1) Čís|onestejnozrrritosti
2)
3)

('\) - vyjadfuje poměr mezi velikostí zm vzorku zjištěnou z čáry zmitosti na hranici
ó0 % hmonrosti (dtů
= dso d rc.
Zkouška se provádí u všech homin mimo homin bazaltového
ýpu.
Zkouška se provádí pouze u hornin bazaltového typu.
hmotrrosti

(d16).

Vypočitá se dle vzorce N

a) cílem zkoušky je

5)

6l

''

a

l0 %

stanovení obsahu cizorodých organiclcých a anorganiclqých ěástic'

Zkouška metodou LÁ se provádi nanavážce 5 kg podílu 8/22, respektive 8/32, s pouŽitím l l kouli při
500 otáčkách bubnu.
V]agtry;t ss zkouši na podilu
(z- frakce 0/22), respektive 8/32 (z
.8122
.frakce,0t32). Prinevylrovujícim výsledku zkoušky se bere v úvahu
zkouškou síranem sodňým, pona ňiten-;.;'h-ó;j.'

óo"]""'tip-ti
'oáoou:i.i:i ú']r.dJtli""sty

mY;};|'H*THIosti

8/t6' Nevyhovuje-li výsledek zkoušky po 5ti cyklech, rozhodujícíje r^ýsledek zkoušky
odolnosti proti

"'J#;Ťil'ir;ffi#'lidílu
E) Zkoušky
vlastnosti se poŽadují pouze při použitíkameniva do stmelených vÍstev při
9) Stanovuje se po l Oti cyklech na podílu 8/1 6 při nevyhovujícím
l0) PoŽadovaná

četnost zkoušek v průběhu

ýroby kameniv4

D:

v,.ýsledku zkoušky

použitípojiv'

trvanlivosti.

dohled.

3. Posuzování shody - upřesňující požadavky

3.1

Postup posuzování
Výrobek je podle přílohy č.2 naÍízenívtády č. 16312002 Sb. ve zněil naŤízeruvlády
č.
31212005 Sb. zďazený do seznamu č: 9 poř. č. 16 a postup posuzování
shody je stanŇen
dle $ 5. Ztohoto plynou t1rto hlavní úkolý a odpovědnosti pio

a) výrobce
_ uplatňuje systém Íizeníqýroby a zajišt'uje jeho
řádné fungování

- provádí plrínované zkoušky a posouzení
- poskytne AO podklady dle odst. (l) $ 5 NV

b) autorizovanou osobu
-

přezkoumá a posoudí podk|ady poskytnuté výrobcem
provede a vyhodnotí zkoušky a posouzeni oló tabulky č. 1 (odst. 2b
$ 5 NV)
posoudí systém Íízeniýroby (odst. 2b $ 5 NV)
provede pravidelný dobled nad dodržováním ítanoven;pch požadavků
na systém
tízent vyroby a na výrobky nejmóně jedenkrát za 12 měsióů (odst.
2c 5 NV)
$

3.2

Cinnosti výrobce a autorizované osoby
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Činnost ýrobce

3.2.I .| Systém řízení vyroby

V případě, že výrobce vlastní certifikát SŘV vystavený Ao, jako doklad o schválení' zavedeni
SŘV ve shodě s požadavky ČsN EN 13450, Ěriloha I (s výjimkou Tabulky I'1,
nahrazuje Tabulka č. l tohoto STo) nebo ČsN pN l3242,Příloha Cis výjimkou tabulky
\t9rou
C.l a C.2, kterou nahtazuje Tabulka č. 1 tohoto STo), tak dalšípo.u"oí,írri sŘv neů
a provozováni

poŽadováno.

Jestliže qýrobce tento certifikát nevlastní, Ao posoudí sŘv u vyrobce podle Pfflohy 3 NV,
spoužitím doporučených Checklistů, zda odpovídá příslušnétechnické dokumentaci a zda
zabe7eýuje, aby vyrobky uváděné na trh odpovídďy technické specifikaci. Pokud u dovážených
výrobků dovozce nezajistí posouzení systému Íizeni vyroby u zahraničníhovýrotce
autorizovanou osobou, je předmětem posorlzení způsob kontroly výrobku dovozcem.
Technická dokumentace, jako součást SŘV' musí byt zptacována v rozsahu poŽadovaném
v $ 4 NV č.16312002 Sb. v a dle Tab. 7 TN 09.16.01.

3.2.|.2. Zkoušení
Vyrobce zajišt'uje provedení zkoušek a kontrol dle pliínu, který je součástísystému řizeni

vyroby.

a) Počátečnía opakované zkoušky typu výrobku

-

-

Počátečnízkoušky t}'pu výrobkujsou zkoušky specifikovaných vlastností provedené před
_
podáním žádosti o,,osvědčenísŽDC",při nóvďcertifikaci, při změně podmínek
av
případě přerušení dodávek kameniva pró konstrukčnívrstvy na dobu
dólsi nezjeden rok.
Zazměnupodmínek se považuje,změní-lise vlastnost
ýciozisuroviny, tecňlogiclcý
postup, výrobní zaÍízenínebodojde-li k rozšířenítéžby
ó auti etáž,neivedenou
v osvědčeni.
Opakované zkoušky typu qýrobku jsou zkoušky specifikovaných
vlastností, které se musí
provést nejdéle po dvou letech od počátečníchzkóušek
nebo iosledních opakovaných
zkoušek.

odběr vzorků, počátečnía opakované zkoušky typu výrobku zajišt'uje výrobce
a provádí je
akreditovaná laboratoř autorizované osoby u.óle* ro"sahu
vlastňostí uveáených v Tabulce č'
1.

b) Kontrolně výrobní zkoušky
v prub9hu výroby m5í.vÍ1ob'ce zajistit kontrolu jakosti vyráběných výrobků. Tuto
kontrolu
zajišt'uje vyrobce prováděním kontrolně vyrobních
zkousek vlastností uvedených v Tabulce č.
l, jejichž četnost je - 1 x týdně, l x měsí8ně, lx za 3 měsíce. Zkoušky provádí výrobce
nebo
si jejich provedení zajisti smluvně u způsobilé
laboratoře.

c) Zkoušky pro dohled
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Povinností qirobce je dále zajistit v průběhu qýroby dvakrát ročně provedení zkoušek vlastností
ýrobku pro dohled u akreditované laboratoře autorizované osoby. Rozsah zkoušek je totožný
jako u zkoušek v bodě b). Ve stejném termínu, kdy jsou prováděny zkoušky pro dohled Ao, není
nutné provádět kontrolně qýrobní zkoušky.
o všech provedených zkouškách qýrobce archiwje Protokol o odběru vzorků a Protokol o
zkoušce stanovených vlastností. Je vyžadoviáno, aby součástíkaždéhoProtokolu o zkoušce
zrnitosti byla i křivka zmitosti znénoměná v grafu mezi zmitostí - dle vzoruuvedeného v

Pfflozeč. 1a2oTP.

3.2.2. Činnost autorizované osoby (Ao)
- Ao provede zkoušky sledovaných vlastností dle tabulky č. l, zkoušky ověřovací
(pokud j sou poŽadovríny).

- Ao provede posouzeď technické dokumentace předložené výrobcem, ýkajícíse
používanýchsložek čerstvéhobetonu
_ Ao posoudí systém řízeni ýroby z hlediska splnění požadavkůuvedených v odst.
-

3.2.1.1.

Provede pravidelný dohled (viz odst. 3.1.b))

odběr vzorků a posuzoviínívlastností výrobku provádí Ao na zékladě vyhodnocení
předložených výsledků počátečníchzkoušek typu provedených akreditovanou zkušební
laboratoří autorizované osoby. Pokud se nezměnily druh a vlastnosti kameniva, mohou bý pro
posouzení shody výrobku použity výsledky počátečníchzkoušek typu, které nejsou staršínež
dva roky.
Namrzavost a propustnost kameniva se zjišt'uje z křivky zrnitosti. Tyto vlastnosti se z-llášť
nevyhodnocují a má se za to, Že kriterium nenalnÍzavosti a propustnosti splňuje kamenivo,
j-ehoz křivka zrnitosti ležímezi mezními křivkami zrnitosti uvedený'rni v Příloze l
až 3 oTP.
Číselnévyjádření křivky zrnitosti - mezrú hodnoty propadů na jednotliqfch sítech, uvádí
Příloha 4 oTP.
Posuzování shody výrobkuje prováděno na základě vyhodnocení specifikovaných vlastností
vzorku výrobku z výsledků počátečníchzkoušek typu. Pokud bude výsledek zkoušekjedné
vlastnosti nevyhovujíci, lze provést opakovanou zkoušku nevyhovující vlastnosti z nově
odebraného vzorku.
Podmínkou kladného posouzení shody výrobku je splnění požadavkůvšech specifikovaných
vlastností výrobku.
o provedeném posouzení shody v1ýrobku Ao zpracuje a předá výrobci Souhrnnýprotokol o

ýsledku

certifikace výrobku, který musí obsahovat závěry z posuzování shody, včetrrě plnění
požadavků na certifikaci. V pffpadě splnění požadavků certifikace Ao vystaví a předá
ýrobci
i Certifikát qýrobku, se závéry zjištbvrání a způsobem použitívýrobku. Platnost certifiřátu je
ze zěkonaneomezena, podmíněna je však platností vystaveného STo.
V pruběhu platnosti certifikace provádí Ao dvakrát ročně pruběžný dohled nad řádným
fungovríním kontroly výrobků, spojený s odběrem vzorků výrobku a zkoušením
specifikovaných vlastností, pro posouzení, zda vlastnosti výrobku odpovídajítechnick;im
předpisům a STo. o provedení dohledu Ao zpracuje a předá výrobci Zprávuó dohledu nad
certifikovaným výrobkem. JestliŽe Ao zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit
vydaný certifikát výrobku.
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Pokud qýrobce neuvádí na trh výrobek podle tohoto STo, je Ao oprávněna, na zríkladě
písemnéžádosti výrobce, upustit v pruběhu roku od jednoho dohledu. V případě neprovedení
dohledu ani do jednoho roku od počátečníchzkoušek typu nebo posledního dohledu (vŽdy se
posuzuje datum odběru vzorku), Ao výrobci certifikát výrobku zruší.
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5. Přílohy
Příloha

1

Podklady předložené žadatelem:
o Výpis z obchodního rejstříku B 4785 vedeného u Městského soudu v Praze

o
.
o

Technická dokumentace ve smyslu

$ 4 }.W a

specíÍikovanáv tab.7 TN 09.16.01

Příručka ffzení ýroby a související dokumentace
Všeobecnédodací podmínky

Příloha 2
Přehled souvisejících a použi|ých technických předpisů, technických norem

a dalších
souvisejících podkladů:
Technické předpisy
o Nařízenívlády č,. 16312002 Sb., kteým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební

o
o
o
o

vyrobky ve znění pozdějšíchpředpisů.

Nařízení vlády ě.3.12/2005 Sb., kter1ým se mění nařizenívlády ě. L63/2002 Sb., kteým stanoví
technické požadavky na vybrané stavební vyrobky
Nařízenívlády č'.3.1212005 Sb., kteým se mění nařízenívlády ě' 163/2002 Sb., kteým stanoví
technické požadavky na vybrané stavební vyrobky
Zákonč).26312016 Sb. Zákonatomoqý zákon
Vyhláška o radiaění ochraně a zabezpečení radionuklidového

zdroje

č,. 422/2016

Harmonizované nebo určenétechnickó normy v platném znění

sb.
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ČsN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože
ČsN EN l3242+Al Kamenivo pro nestmelené směsi
inženýrskéstavby a pozemní komunikace
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a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro

(Uvedené normy j sou použity jen pro zpracování SŘV _ viz článek 7 ')

o
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

NormY pro zkoušení kameniva (v platném znění)
ČSN EN 932-l Zkoušení všeobecných vlastností kameniva.
Část 1: Metody odběru vzorků
čsN EN 932-2 Zkoušenívšeobecných vlastností kameniva
Čé.st2: Metody zmenšování laboratorních vzorků
ČsN EN 932-3 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva
Část 3: Postup a nrízvosloví pro jednoduchý petrografický popis
ČsN EN 932-5 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva
Část 5: BěŽné zkušebni zař izeni akalibrace
ČsN EN 933-1 Zkoušení geometric\ých vlastností kameniva
Část 1: Stanovení zrnitosti - Sítoý rozbor
ČsN EN 933-2 Zkoušení geometric\ých vlastností kameniva
část 2: Stanovení zrnitosii - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvoru
ČSN EN 933-5 Zkoušení geometric\ých vlastností kameniva
Čast 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu
ČsN EN 1097-2 Zkoušenímechanic[ých a fyzikálních vlastností kameniva
Částz: Metody pro stanovení odbhosti proti drcení
ČsN EN l097-3 Zkoušení mechanic!ých a szikálnich vlastností kameniva
Část 3: Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva
čsN EN 1097-6 Zkoušenímechanic\ých a fuzikálních vlastností kameniva
Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti
čsN EN 1367-1 Zkoušení odolnosti kameniva vůčiteplotě azvětrávání
Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazováni arozmrazování
ČsN EN 1744_l Zkoušení chemichých vlastností kameniva
Část l: Chemic(ý rozbor
ČsN 721176 Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu
ČsN 721l8o Stanovení rozlišných ěástic kameniva

ostatní podklady

o
.
o

oTP Štěrkopísek,štěrkodď a recyklovaná štěrkodď
spodku ěj. 25 640/06 _ oP;
TNŽ T 6g4g,Příloha
Příručkařizeni vyroby

1,

pro konstrukění vrstvy tělesa železničního

odvodněniŽelezniěnich tratí a stanic;

