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Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-11-28.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.



Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska a Švýcarska.

 

CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky           Ref.
č. EN ISO 10931:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 10931:2005) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 138 „Plastové trubky,
tvarovky a ventily pro dopravu kapalin“, ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 155 „Plastové
rozvodné a ochranné potrubní systémy“, jejíž sekretariát řídí NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2006 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 června 2006.

Tato evropská norma byla zpracována na základě mandátu, uděleného CEN Evropskou Komisí a
Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnic EU.

Vztah ke směrnici(ím) ES viz informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a
Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text normy ISO 10931:2005 byl schválen CEN jako EN ISO 10931:2005 bez jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Tato mezinárodní norma specifikuje vlastnosti a požadavky na potrubní systémy a jejich součásti
vyrobené z polyvinylidenfluoridu (PVDF) pro nadzemní použití v průmyslových aplikacích. Je určena



pro odborníky, konstruktéry, certifikační orgány, kontrolními orgány, zkušební laboratoře, výrobce a
uživatele.

V době publikace této normy existují následující mezinárodní normy pro průmyslové aplikace ISO 10493
pro akrylonitrilbutadienstyren (ABS), neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a chlorovaný polyvinylchlorid
(PVC-C) a ISO 15494 pro polybuten (PB), polyethylen (PE) a polypropylen (PP).
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DŮLEŽITÉ Požadavky pro průmyslové ventily jsou uvedeny v této normě a/nebo v jiných
normách. Ventily se mohou používat se součástmi podle této normy za předpokladu, že
jsou splněny jejich odpovídající požadavky. Pokud existují, používají se národní předpisy
pro specifické aplikace (např. pro úpravu vody). Jsou dovoleny další oblasti aplikací, pokud
jsou splněny požadavky této normy a/nebo národních předpisů. Při aplikacích pro rozvod
hořlavých medií se musí použít další předpisy platné pro charakteristiky hořlavosti nebo
nebezpečí výbuchu. Součásti odpovídající předmětovým normám, které jsou uvedeny v
bibliografii, nebo národním normám se mohou používat se součástmi podle této normy za
předpokladu, že vyhovují požadavkům pro rozměry spojů a dalším požadavkům této
normy.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje vlastnosti a požadavky na součásti jako jsou trubky, tvarovky a
ventily vyrobené z polyvinylidenfluoridu (PVDF) určené pro použití v potrubních systémech z termoplastů v
nadzemních průmyslových aplikacích.
Tuto mezinárodní normu je možné použít pro PVDF trubky, tvarovky, ventily a doplňkové příslušenství,
pro jejich spoje a spoje se součástmi vyrobenými z jiných plastů a neplastových materiálů v závislosti
na jejich použití. Jsou určené pro dopravu kapalných a plynných médií stejně jako tuhých látek v
médiích pro průmyslové aplikace jako jsou:

–         chemické továrny;

–         průmyslové kanalizace;

–         energetika (doprava vody pro chlazení a všeobecné použití);

–         provozy pro galvanické pokovování a další povrchové úpravy;

–         polovodičový průmysl;

–         podniky zemědělské výroby;

–         úprava vody.
Tato norma se používá pro PVDF potrubní systémy do 150 °C. Avšak pro aplikace nad 120 °C, které
závisejí na bodu tání krystalické fáze PVDF materiálů je vhodné se řídit doporučeními výrobce součástí
(součásti musí splňovat očekávané mechanické, teplotní a chemické požadavky a odolávat
dopravovaným médiím).

Vlastnosti a požadavky použitelné pro PVDF materiál jsou zahrnuty v příslušných kapitolách této
mezinárodní normy. Vlastnosti a požadavky, které závisí na použitém materiálu, jsou uvedeny v



příloze A.

-- Vynechaný text --


