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Evropská předmluva
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vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, se zruší nejpozději do května 2016.

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

Tento dokument nahrazuje EN ISO 15494:2003.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnic EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou národní normalizační orgány následujících zemí
povinny zavést tuto evropskou normu: 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.

Oznámení o schválení

Text ISO 15494:2015 byl schválen CEN jako EN ISO 15494:2015 bez jakýchkoliv modifikací.
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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen
ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této
technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace,
s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí
(IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož
i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT),
jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary information.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 138 Plastové trubky, tvarovky a ventily pro dopravu
kapalin, subkomise SC 3 Trubky a tvarovky z plastů pro průmyslové použití.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 15494:2003), které bylo technicky
zrevidováno.

Úvod

Tato mezinárodní norma specifikuje vlastnosti a požadavky na potrubní systémy a jejich součásti
vyrobené z polybutenu (PB), polyethylenu (PE), polyethylenu odolného vůči zvýšeným teplotám (PE-

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/resources-for-technical-work/foreword.htm


RT), síťovaného polyethylenu (PE-X) nebo polypropylenu (PP) pro průmyslové aplikace uložené
v zemi i pro nadzemní použití. Je určena jak pro odbornou veřejnost, konstruktéry, certifikační
orgány, kontrolní orgány, zkušební laboratoře, výrobce tak i pro uživatele.

V době publikace této mezinárodní normy existují tyto normy pro průmyslové aplikace z jiných
plastů:

ISO 10931, Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace – Polyvinylidenfluorid (PVDF) –
Specifikace pro součásti a systém;

ISO 15493, Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace – Akrylonitrilbutadienstyren (ABS),
neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Specifikace pro
součásti a systém – Metrické řady.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje vlastnosti a požadavky na součásti jako jsou trubky, tvarovky
a ventily pro potrubní systémy z termoplastů uložených v zemi i v nadzemních průmyslových
aplikacích, které jsou vyrobeny z některého z následujících materiálů:

polybuten (PB);

polyethylen (PE);

polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT);

síťovaný polyethylen (PE-X);

polypropylen (PP).

POZNÁMKA 1 Požadavky na průmyslové ventily jsou uvedeny v této mezinárodní normě a/nebo
v jiných normách. Ventily a jejich součásti vyhovují této mezinárodní normě za předpokladu, že
splňují také příslušné požadavky této mezinárodní normy.

Tuto mezinárodní normu lze použít pro PB, PE, PE-RT, PE-X nebo PP trubky, tvarovky, ventily
a jejich spoje a pro spoje se součástmi vyrobenými z jiných plastů a neplastových materiálů
v závislosti na jejich vhodnosti, které jsou určeny pro dopravu kapalných i plynných médií a také
tuhých látek v médiích pro průmyslové aplikace jako jsou:

chemické továrny;

průmyslové kanalizace;

energetika (doprava vody pro chlazení a obecné použití);

těžební průmysl;



provozy galvanického pokovování a moření;

polovodičový průmysl;

podniky zemědělské výroby;

zařízení pro hašení požáru;

úprava vody;

geotermální aplikace.

POZNÁMKA 2 V určitých případech se u specifických aplikací používají národní předpisy (např. pro
úpravu vody).

Jestliže jsou splněny požadavky této mezinárodní normy a/nebo příslušných národních požadavků,
jsou dovoleny i jiné aplikace.

U aplikace s hořlavým médiem se používají příslušné národní předpisy týkající se hořlavosti
a nebezpečí výbuchu.

Součásti musí splňovat očekávané mechanické, teplotní a chemické požadavky a odolávat
dopravovaným médiím.

Vlastnosti a požadavky použitelné pro všechny materiály (PB, PE, PE-RT, PE-X nebo PP) jsou
zahrnuty v příslušných kapitolách této mezinárodní normy. Vlastnosti a požadavky, které závisí na
materiálu, jsou pro každý materiál uvedeny v příslušné příloze (viz tabulka 1).

Tabulka 1 – Přílohy pro příslušný materiál

Materiál Příloha
Polybuten (PB) A
Polyethylen (PE) B
Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) C
Síťovaný polyethylen (PE-X) D
Polypropylen (PP) E

Součásti vyhovující některé normě pro výrobky uvedené v bibliografii nebo národních normám se
mohou používat se součástmi, které vyhovují této mezinárodní normě, pokud tyto splňují požadavky
na rozměry spojů a další příslušné požadavky této normy.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


