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Evropská předmluva
Tento dokument (EN ISO 8659:2020) vypracovala technická komise ISO/TC 138 Plastové trubky,
tvarovky
a ventily pro dopravu tekutin ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 69 Průmyslové armatury,
jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2020 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 října 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 28659:1990.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu

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

Oznámení o schválení

Text ISO 8659:2020 byl schválen CEN jako EN ISO 8659:2020 bez jakýchkoliv modifikací.

 

Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je světově rozšířená federace národních orgánů pro
normalizaci (orgány členů ISO). Činnost přípravy mezinárodních norem se standardně provádí
technickými komisemi ISO. Každý člen orgánu, který má zájem o předmět, pro který byla ustavena
technická komise, má právo být členem v této komisi. Mezinárodní organizace, státní a nestátní, ve
spolupráci s ISO, se také účastní činnosti. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou
komisí (IEC) ve všech záležitostech elektrotechnické normalizace.

Postupy, které se používají pro zpracování tohoto dokumentu a které se určují pro její další podporu,
jsou popsány v části 1, směrnicích ISO/IEC. Zejména by se měla zohlednit různá kritéria potřebná
pro schvalování různých druhů dokumentů ISO. Tento dokument byl navržen v souladu s pravidly
pro vydávání části 2, směrnic ISO/IEC (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

http://www.iso.org/directives


Podrobnosti patentových práv zjištěných během zpracování tohoto dokumentu budou uvedeny
v Úvodu a/nebo v obdrženém přehledu vyhlášení patentů (viz www.iso.org/patents).

Jakákoli obchodní značka použitá v tomto dokumentu je informace určená uživatelům pro praktické
použití a nezahrnuje se do schvalování.

Vysvětlení dobrovolné povahy norem, významu specifických termínů a výrazů ISO vztahujících se
k posuzování shody, jakož i informací o dodržování zásad ISO v rámci Světových obchodních
organizací (WTO) v Technických překážkách obchodu (TBT) viz www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument byl připraven technickou komisí ISO/TC 138 Plastové trubky, tvarovky a ventily pro
dopravu tekutin, Subkomise SC 7, Ventily a pomocná zařízení z plastových materiálů, ve spolupráci
s Evropským výborem pro normalizaci (CEN) Technická komise CEN /TC 69 Průmyslové armatury,
v souladu s Dohodou o technické spolupráci mezi ISO a CEN (Vídeňská dohoda).

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 8659:1989), které bylo technicky revidováno.

Hlavní změny oproti předchozímu vydání jsou následující:

–    aktualizace normativních odkazů, termínů a definic;

–    specifikace typu armatur ve zkušebním protokolu a vysvětlující poznámka k otvíracímu momentu.

Jakákoli zpětná vazba nebo dotazy k tomuto dokumentu by měly být směrovány na národní
normalizační orgán uživatele. Kompletní seznam těchto orgánů lze nalézt na
www.iso.org/members.html.

http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html
http://www.iso.org/members.html


Úvod
Cílem tohoto dokumentu je stanovit určité základní požadavky na zkoušení meze únavy plastových
armatur, aby se zajistilo přijetí jednotných zkušebních metod. Tento dokument je zamýšlen ke
zvážení ve spojení s jakýmikoli specifickými požadavky, zejména normami výrobků platnými pro
jednotlivé typy armatur.



1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje zkoušku meze únavy nezbytnou k potvrzení schopnosti ručně ovládaných
plastových armatur odolat dlouhodobému používání s opakovaným otevíráním a zavíráním.
Nespecifikuje schopnost armatur odolávat nepříznivým podmínkám, zejména chemicky agresivním
tekutým médiím a/nebo prostředím, nebo nadměrné rychlosti tekutiny a kavitaci.

POZNÁMKA Pokud jde o chemickou agresivitu materiálů, klasifikační tabulka je uvedena v ISO/TR
10358[1].

Tento dokument obsahuje hodnoty parametrů nezbytných pro řádné provedení zkoušky meze únavy
s výhradou, že parametry jsou odlišné v jednotlivých produktových normách (viz 5.1).“

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


