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Předmluva
Tento dokument (EN 15664-1:2008 + A1:2013) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164
Vodárenství, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.
Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2014 udělit status národní normy a to buď
vydáním identického textu, nebo jeho schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou
s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2014.
Je třeba upozornit na možnost, že některé z částí tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] není zodpovědný za určování jakýchkoliv patentových práv.
Tento dokument obsahuje změnu 1, schválenou technickou komisí CEN 12. října 2013.
Tento dokument nahrazuje EN 15664-1:2008.
Začátky a konce změnou doplněného nebo upraveného textu jsou v textu vyznačeny značkami !".
Tato evropská norma je jednou ze série norem, popisujících zkušební postupy a doplňujících tak
příslušné výrobkové normy.
Tento dokument byt vytvořen CEN na objednávku komise Evropského společenství a Evropského
sdružení volného obchodu !vypuštěný text".
Vzhledem k možným nepříznivým účinkům kovových materiálů na jakost vody určené k lidské
spotřebě se doporučuje ponechat stávající národní předpisy v platnosti do doby, než budou přijata
ověřitelná evropská kritéria. Voda, určená k lidské spotřebě, dále označovaná jako „pitná voda“, je jí
míněna voda podle definice v článku 2(1) směrnice Evropského společenství č. 98/83/EC pro jakost
vody určené k lidské spotřebě.
Tato evropská norma byla vytvořena podle části 3 vnitřních pravidel CEN.
Tato evropská norma je první částí řady norem pojednávajících o zkušebních metodách pro

ohodnocení vlivu uvolňovaných kovů a jejich sloučenin z kovových výrobků na vodu určenou k lidské
spotřebě. Tento soubor norem sestává z následujících částí:
Část 1: Navrhování a provoz;
!Část 2: Zkušební vody."
Část 1 popisuje postupy přípravy kontaktní vody, potřebné pro stanovení uvolňování kovů z kovových
výrobků, obsahujících pitnou vodu.
Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC musí tuto evropskou normu implementovat národní
normalizační orgány níže uvedených států: 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.
Úvod
Hlavní oblastí použití kovových materiálů při zásobování vodou je oblast vnitřních vodovodů. Zkušební
postup uvedený v této normě je určen pro získání informací o uvolňování kovů z kovových materiálů
do pitné vody v závislosti na době trvání vzájemného kontaktu.
Tato zkouška je založena na opakovaném střídání period průtoku a stagnace ve zkušebním zařízení,
simulujícím provozní podmínky vnitřních vodovodů.
Tyto zkušební podmínky jsou mnohem vhodnější než zkoušení trvalým průtokem nebo výluhové
zkoušky a lze je použít pro zkoušení všech kovových materiálů, používaných v systémech vnitřních
vodovodů.
Koroze vnitřních povrchů kovových výrobků u vodovodních systémů je obecně závislá na poslední
použité vrstvě vnitřního povrchu, která může, ale nemusí, být korozivzdorná. Jednotlivé faktory
ovlivňující korozi jsou popsány v EN 12502-1. Druhy a způsoby tvorby korozních produktů a množství
uvolněného kovu jsou závislá na:
●
●
●
●
●

vlastnostech kovového materiálu;
vlastnostech vody;
návrhu a provedení (rozvodu vody);
tlakových zkouškách a způsobu uvedení do provozu;
provozních podmínkách a době provozu.

Vrstva korozních produktů se začíná tvořit okamžitě, jakmile se kovový materiál dostane do kontaktu
s vodou. Její vlastnosti jsou závislé na výše uvedených faktorech a při dané kombinaci voda/materiál
především na provozních podmínkách. Napodobit provozní podmínky běžného vodovodu při
zkouškách pomocí jednorázového trvalého průtoku nebo trvalou cirkulací vody není možné. Řízením
průtoku (3.16), použitým v této zkušební metodě, lze napodobit provozní podmínky v rozvodech
vnitřních vodovodů, při nichž doby stagnace výrazně překračují doby, v nichž voda ve vodovodu
proudí.
Hodnocení pomocí zkoušení je možné pouze v případě, že jsou uvažovány i vlivy režimu průtoku
(3.16) a doby provozu (3.19). Je zapotřebí shromažďovat data, zejména ta, která byla získána při
definovaných podmínkách v průběhu dlouhodobých časových úseků. Ve většině případů uvolňování
kovů s prodlužující se délkou provozu klesá. Nicméně u některých slitin nebo příměsí může být

naopak s rostoucí dobou provozu pozorován nárůst jejich uvolňování.
1 Předmět normy
Tato evropská norma stanoví zkušební postup pro určení uvolňování kovů z kovových materiálů,
používaných při výrobě výrobků určených pro styk s pitnou vodou1).
Zkušební postup lze použít ve třech případech:
a. Posouzení materiálu jako referenčního pro určitou skupinu materiálů s použitím výsledků několika průzkumů
s různými vodami, pokrývajícími široký rozsah příměsí vody.
b. Posouzení materiálu pro jeho schválení pomocí srovnávacích zkoušek.
c. Získání hodnot ze vzájemného působení materiálu a místní vody.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

