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Předmluva
Tento dokument (EN 598:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 203 „Trubky, tvarovky a
jejich příslušenství z tvárné litiny a jejich spoje“ jejíž sekretariát zajiš»uje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2008 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 července 2009.

Tento dokument nahrazuje EN 598:1994.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice EU na stavební výrobky
(89/106/EEC).

Vztah ke směrnici EU na stavební výrobky je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou
součástí tohoto dokumentu.

Tato evropská norma je ve shodě s již stanovenými všeobecnými požadavky CEN/TC 165 týkajícími se
oblasti kanalizace.

Příloha ZA obsahuje požadavky mandátu daným směrnicí EU na stavební výrobky (89/106/EEC). Pouze
pokud jsou splněny požadavky stanovené v příloze ZA, může být provedeno značení CE.

Pro zdůvodnění shody s mandátem M/131 „Potrubí, nádrže a zařízení nepřicházející do styku s vodou pro
lidskou spotřebu“ byla EN 598:1994 při revizi rozšířena o přílohu ZA (viz resoluce CEN/BT 113/1994 a
CEN/BT 63/1996) a kapitolu 9 s hodnocením shody.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
©panělska, ©védska a ©výcarska.
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1 Předmět normy
Tato evropská norma stanovuje požadavky a příslušné metody zkoušení použitelné na trubky, tvarovky a
příslušenství z tvárné litiny a na jejich spoje pro zařízení, používané pro odvádění odpadních vod a
splašků mimo stavby:

–      pracující jako beztlaková (samospádová) nebo s tlakem případně podtlakem (viz tabulku 5);

–      uložená pod zemí nebo nad zemí;



–      sloužící k odvádění povrchových vod, znečištěné vody z domácností nebo určitých průmyslových
odpadů buď z čističek nebo směšovačů.

Tato evropská norma se používá na trubky, tvarovky a příslušenství, které jsou:

–      vyráběny s hrdlovými, přírubovými nebo hladkými spoji;

–      běžně dodávány s vnějším a vnitřním povlakem;

–      vhodné pro plynoucí tekutinu při teplotách mezi 0 °C s vyloučením mrazu a 45 °C pro DN £ 200
nebo 35 °C pro DN > 200 v souladu s EN 476;

–      a nejsou určeny pro použití v prostorách, ve kterých platí předpisy vztahující se na působení
ohně.

POZNÁMKA 1 Předem se nevylučují zvláštní opatření na výrobky použité při vyšších teplotách.

Tato evropská norma platí pro trubky, tvarovky a příslušenství odlévané libovolným způsobem nebo
vyráběné z odlitků, jejich spojováním odpovídajícím způsobem v rozsahu jmenovitých světlostí od DN
80 do DN 2 000 včetně.

Tato evropská norma stanovuje požadavky na materiály, rozměry a mezní úchylky, mechanické
vlastnosti a normalizované povlaky trubek a tvarovek z tvárné litiny. Rovněž uvádí provedení
požadavků na všechny části včetně spojů. Navrhování spojů a tvary těsnění jsou mimo rámec této
evropské normy.

POZNÁMKA 2 Všechny tlaky, které jsou uváděny v této evropské normě jsou relativními tlaky, vyjádřenými v
bar (100 kPa = 1 bar).

-- Vynechaný text --


