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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 13067:2020) vypracovala technická komise CEN/TC 249 Plasty, jejíž
sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2021 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 března 2021.

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

Tento dokument nahrazuje EN 13067:2012.

V porovnání s předchozím vydáním EN 13067:2012 byly provedeny následující technické změny:

–    v kapitole 1 Předmět normy pro různé skupiny materiálů v bodě a) pro desky, trubky a tvarovky,
skupina 1 zahrnuje také ABS; b) je pro utěsňovací pásy a podlahové krytiny. V bodě c) pro
trubky a tvarovky je skupina 10 určena pro PA-U 11 nebo PA-U 12;

–    článek 5.3 byl rozdělen na 5.3.1 Obecně, s odkazem na tabulku 3 – Svařovací metody pro
teoretickou zkoušku a tabulku 4 – Minimální počet otázek pro teoretickou zkoušku, a na 5.3.2
Otázky;

–    do tabulky 1 byla doplněna skupina materiálu 10 PA-U;

–    v tabulce 2 pro skupinu materiálu 6 PVC-P byl upraven rozsah en z en = 2 na 1 ? en ? 3 a byly
přidány podskupiny 6.5, 6.6; pro skupinu materiálu 7 PE byly přidány podskupiny 7.6, 7.7 a 7.8
a rozsah jmenovité tloušťky stěny je: 0,75 ? en ? 1;

–    obrázek 9 – Zkušební kus pro utěsňovací pásy – svařování na tupo s přípravou pro V svar byl
přidán a bylo změněno číslování ostatních obrázků;

–    v 10.3.4 byly doplněny údaje pro tahovou zkoušku zkušebních těles PE trubek s tloušťkou stěny
větší než 30 mm;

–    byl doplněn článek 10.4 Nedestruktivní zkoušení zkouškou vysokým napětím;

–    kapitola 11 se týká pouze výsledku zkoušky, není zde již odkaz na osvědčení o kvalifikační
zkoušce.

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, Chorvatska, 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.



Úvod
Tento dokument obsahuje zásady pro kvalifikační zkoušku svářeče provádějícího svarové spoje
termoplastů.

Schopnost svářeče řídit se ústními nebo písemnými instrukcemi a přezkoušení jeho dovedností jsou
důležitými faktory pro zajištění kvality svařovaného výrobku.

Účelem tohoto dokumentu je stanovení základů pro vzájemné uznávání odpovídající kvalifikace
svářečů zkušebními organizacemi různých oblastí použití.



1 Předmět normy
Tento dokument stanovuje postupy pro zkoušení znalostí a dovednosti svářeče, provádějícího
svařované spoje termoplastů při výrobě nových nebo opravách provozovaných výrobků.

Zkouška dovednosti svářeče je nutnou podmínkou pro zajištění kvality svarových spojů.

Použití tohoto dokumentu zaručuje, že zkouška bude prováděna podle jednotných zkušebních
postupů.

Tento dokument se používá v případě, že to požaduje zákazník nebo odpovídající svářečský dozor.

Tento dokument se nevztahuje na alternativní program kvalifikační zkoušky svářečů v plynárenství
a vodárenství.

Tento dokument se používá pro následující metody svařování:

–    svařování horkým plynem: kruhovou tryskou, rychlotryskou, klínem;

–    svařování extruderem;

–    svařování horkým tělesem: svařování na tupo, sedlové, objímkové (polyfúzní), horkým klínem;

–    svařování elektrotvarovkou: svařování objímkové a sedlové;

–    svařování rozpouštědlem: svařování objímkové za studena.

Tento dokument se používá pro svařování následujících polotovarů:

–    desek;

–    trubek (nevyztužených, pouze homogenní);

–    tvarovek (pouze nevyztužených);

–    utěsňovacích pásů.

Tento dokument platí pro svařování následujících skupin materiálů:

a)   pro desky, trubky a tvarovky:

–    skupina 1: PVC (včetně všech druhů PVC-U , PVC-C) nebo ABS;

–    skupina 2: PP (včetně všech druhů PP);

–    skupina 3: PE (včetně všech druhů PE);

–    skupina 4: PVDF;

–    skupina 5: ECTFE nebo PFA nebo FEP;

b)   pro utěsňovací pásy a podlahové krytiny:

–    skupina 6: PVC-P;



–    skupina 7: PE (včetně všech druhů PE);

–    skupina 8: ECB;

–    skupina 9: PP (včetně všech druhů PP).

c)   Pouze pro trubky a tvarovky:

–    skupina 10: PA-U 11 nebo PA-U 12.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

1)    ČSN EN 12814-2:2001, která přejímala EN 12814-2:2000, byla zrušena z důvodu nahrazení
evropské normy novějším vydáním a je dostupná v zákaznickém centru ČAS.


