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Předmluva
Tento dokument (EN 13244-3:2002) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 155 „Plastové
rozvodné a ochranné potrubní systémy", jejíž sekretariát řídí NEN.
Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2003 dát statut 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 prosince 2004.
Pro součásti, které odpovídaly příslušné národní normě před prosincem 2002, jak je uvedeno
výrobcem nebo certifikačním orgánem, může být národní norma ponechána v platnosti do prosince
2004.
Norma byla připravena ve spolupráci s CEN/TC 165 „Kanalizace“.
Tato norma je částí systémové normy pro plastové potrubní systémy z jednotlivých materiálů pro
specifické aplikace. Existuje více takových systémových norem.
Systémové normy vycházejí z výsledků práce ISO/TC 138 „Plastové trubky, tvarovky a ventily pro
rozvod tekutin“, která je technickou komisí Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).
Jsou podporovány jednotlivými zkušebními normami, na které jsou uvedeny odkazy v systémových
normách.
Systémové normy se skládají z norem popisujících všeobecné funkční požadavky a norem pro
doporučené postupy instalace.

EN 13244 se společným názvem Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové
rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) obsahuje
následující části:
–

Část 1: Všeobecně

–

Část 2: Trubky

–

Část 3: Tvarovky (tato norma)

–

Část 4: Ventily

–

Část 5: Vhodnost použití systému

–

Část 7: Směrnice pro posuzování shody (bude vydáno jako CEN/TS)

POZNÁMKA Bylo rozhodnuto nevydávat část 6: Doporučené postupy pro instalaci. Namísto části 6
budou platit stávající národní postupy.
Tato část EN 13244 dále obsahuje:
–

Přílohu A (normativní): Tvarovky pro polyfúzní svařování;

–

Přílohu B (informativní): Příklady typických koncových spojů pro elektrotvarovky;

–

Bibliografii.

Systémové normy pro potrubní systémy z ostatních plastových materiálů pro rozvody vody,
kanalizační přípojky a stokové sítě jsou následující:
prEN 14364 Plastové potrubní systémy pro tlakové a netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nasycených polyesterových pryskyřic (UP)
EN 1456 Plastové potrubní systémy pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i
nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U)
Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka,
Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.
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Úvod
EN 13244 jejíž součástí je tato část 3 stanovuje požadavky na potrubní systémy a jejich součásti
zhotovené z polyethylenu (PE). Je určena pro použití pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely,
kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nad zemí, včetně podtlakových systémů.
Pro materiály a součásti, jiné než trubky, jsou požadavky a metody zkoušení specifikovány v EN

13244-1, EN 13244-2 a EN 13244-4. Charakteristiky pro posouzení vhodnosti použití jsou uvedeny v
EN 13244-5, prCEN/TS 13244-7 obsahuje směrnici pro posouzení shody.
Tato část EN 13244 zahrnuje charakteristiky tvarovek.
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1 Předmět normy
Tato část EN 13244 specifikuje požadavky na tvarovky z polyethylenu (PE) určené pro tlakové rozvody
vody pro všeobecné použití, kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nad zemí. Je také
aplikovatelná pro podtlakové kanalizační systémy.
POZNÁMKA 1 Voda pro všeobecné použití není určena pro lidskou spotřebu a součásti odpovídající
této normě nesmí být použity v systémech rozvádějících pitnou vodu. Pro PE součásti určené pro
rozvod pitné vody a neupravené vody, viz EN 12201.
Norma také specifikuje zkušební parametry pro metody zkoušení, na které jsou zde uvedeny
normativní odkazy.
Ve spojení s ostatními částmi EN 13244 (viz předmluva) je použitelná pro PE tvarovky, jejich spoje a
spoje se součástmi z PE a jiných materiálů určených pro následující použití:
–

uložené v zemi;

–

ústící do moře;

–

uložené ve vodě;

–

pro nadzemní aplikace, zahrnující trubky zavěšené pod mosty;

–

s nejvyšším provozním tlakem, MOP, do 25 bar včetně 1);

–

s provozní teplotou 20 °C jako referenční teplotou.

POZNÁMKA 2 Pro aplikace pracující za konstantní teploty vyšší než 20 °C až do 40 °C, viz příloha A EN
13244-1:2002.
EN 13244 zahrnuje rozsah maximálních provozních tlaků a uvádí požadavky na barviva a přísady.
POZNÁMKA 3 Odběratel nebo zadavatel je odpovědný za vhodný výběr podle uvedených hledisek, při
zvážení svých konkrétních požadavků a příslušných národních předpisů, technických pravidel pro
instalaci nebo kódů.
Tvarovky mohou být následujících typů:
a) tvarovky pro svařování
1) tvarovky pro svařování na tupo;
2) tvarovky pro polyfúzní svařování;

3) elektrotvarovky.
b) mechanické tvarovky
1) svěrné tvarovky.
c) přírubové tvarovky.

-- Vynechaný text --

