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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 13477:2008) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 138 „Plastové trubky,
tvarovky a ventily pro dopravu tekutin“ 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 září 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 září 2008.

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. CEN
(a/nebo CENELEC) nesmí být činěn odpovědným za identifikování některých nebo veškerých takových
patentových práv.

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, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 13477:2008 byl schválen CEN jako EN ISO 13477:2008 bez jakýchkoliv
modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Symboly a zkratky 6

5 Podstata 6

6 Parametry zkoušky 7

7 Zkušební zařízení 7

8 Zkušební tělesa 9

9 Kondicionování 9



10 Postup zkoušky 10

11 Interpretace výsledků 10

12 Protokol o zkoušce 10

Příloha A (normativní) 11

Příloha B (normativní) 14

Příloha C (informativní) 15

Příloha D (informativní) 16

Bibliografie 18

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje postup zkoušky v malém měřítku (S4), kterou se zjišťuje zastavení nebo šíření
trhliny, iniciované na trubce z termoplastů při předepsané teplotě a vnitřním přetlaku.

Metoda je použitelná pro hodnocení trubek z termoplastů pro rozvody plynů nebo kapalin. V případě
použití kapalin může být v trubce přítomen také vzduch.

POZNÁMKA Tato zkušební metoda byla vyvinuta pro jednovrstvé trubky z termoplastů. Její
použitelnost pro vícevrstvé trubky nebo trubky s ochrannou vrstvou (pláštěm) musí být ještě
potvrzena a je předmětem studií.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


