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Evropská předmluva
Tento dokument (EN ISO 11297-4:2018) vypracovala technická komise ISO/TC 138 Renovace
plastových potrubních systémů ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 155 Plastové rozvodné
a ochranné potrubní systémy, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2018 udělit 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 srpna 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.

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

Oznámení o schválení

Text ISO 11297-4:2018 byl schválen CEN jako EN ISO 11297-4:2018 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 Mezi-
národní 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 nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO,
které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové
obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto
odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 138 Trubky, tvarovky a ventily z plastů pro dopravu
kapalin, subkomise SC 8 Sanace potrubních systémů.

Seznam všech částí souboru ISO 11297 lze nalézt na webových stránkách ISO.

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
https://www.iso.org/foreword-supplementary-information.html


Úvod
Tento dokument je částí souboru systémových norem pro plastové potrubní systémy z různých
materiálů používaných pro renovace stávajícího potrubí při specifických podmínkách použití.
Systémové normy zabývající se následujícími aplikacemi jsou buď vydány, nebo jsou připravovány:

–    ISO 11296 Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek
a stokových sítí uložených v zemi;

–    ISO 11297 Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových
sítí uložených v zemi (tato norma);

–    ISO 11298 Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi;

–    ISO 11299 Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi.

Tyto systémové normy se odlišují od systémových norem týkajících se běžně instalovaných
potrubních systémů stanovením požadavků na určité vlastnosti v instalovaném stavu po zhotovení na
místě. Uvedené požadavky jsou nad rámec specifikovaných požadavků pro vyráběné součásti
potrubních systémů.

Každá systémová norma obsahuje:

–    Část 1: Obecně

a následující části týkající se všech použitelných skupin renovačních metod, které pro tlakové
kanalizační přípojky a stokové sítě zahrnují nebo potencionálně zahrnují:

–    Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami;

–    Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami;

–    Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě (tato norma);

–    Část 5: Vyvložkování jednotlivými trubkami;

–    Část 6: Vyvložkování vyztuženými přilnavými hadicemi.

Požadavky pro jakoukoliv uvedenou skupinu renovačních metod jsou specifikovány v ISO
11297-1 a aplikují se v součinnosti s ostatními odpovídajícími částmi. Například ISO
11297-1 společně s touto normou specifikují poža-
davky vztahující se k vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě. Další informace viz ISO 11295.
Ne všechny skupiny metod jsou vhodné pro všechny oblasti použití a je to uvedeno v příslušných
částech každé systémové normy.

Pro usnadnění přímého srovnávání jednotlivých skupin renovačních metod byla přijata pro všechny
části stejná struktura kapitol.

Obecné členění, skladba kapitol a vztah mezi ISO 11297 a systémovými normami pro ostatní oblasti
použití je uveden na obrázku 1.



Obrázek 1 – Struktura systémových norem pro renovaci



1 Předmět normy
Tento dokument ve spojení s ISO 11297-1 a 11296-4 specifikuje požadavky a zkušební metody pro trubky
a tvarovky vytvrzované na místě používané pro renovaci hydraulicky a pneumaticky natlakovaných
kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi s provozní teplotou do 50 °C;

Používá se pro nezávislé (plně konstrukční, třída A) a interaktivní (částečně konstrukční, třída B)
tlakové potrubní vystýlky (rukávce), jak je definováno v ISO 11295, které se nespoléhají na přilnavost
ke stávajícímu potrubí.

Zahrnuje používání různých systémů z reaktoplastů v kombinaci s kompatibilními nosnými
vláknitými materiály, vyztužením, a jinými součástmi z plastů, souvisejícími s technologickým
postupem (viz 5.1).

Nezahrnuje požadavky a zkušební metody pro odolnost proti abrazi, opakovanému působení zatěžování
nebo rázu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


