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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 13480-2:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 267 Průmyslová potrubí,
jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2017 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 prosince 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] neodpovídá za zjišťování některých nebo veškerých patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Tato evropská norma EN 13480 pro kovová průmyslová potrubí sestává z osmi vzájemně
souvisejících a neoddělitelných částí, které jsou:

–    Část 1: Obecně

–    Část 2: Materiály

–    Část 3: Konstrukce a výpočet

–    Část 4: Výroba a montáž

–    Část 5: Zkoušení a kontrola

–    Část 6: Doplňkové požadavky na podzemní potrubí

CEN/TR 13480-7 Návod na používání postupů posouzení shody

–    Část 8: Doplňující požadavky pro potrubí z hliníku a hliníkových slitin

Třebaže tato část může existovat samostatně, je třeba si uvědomit, že jednotlivé části jsou vzájemně
závislé. Výroba kovových průmyslových potrubí jako taková vyžaduje, pro uspokojivé splnění
požadavků této normy, použití všech příslušných částí.

Tato evropská norma bude udržována pracovní skupinou MHD (Maintenance Help Desk), jejíž činnost
se omezuje na změny a interpretace normy EN 13480.

Spojení a informace na MHD mohou být nalezeny na internetové stránce:         
http://www.unm.fr (en13480@unm.fr). Formulář pro podání dotazů je možno stáhnout z webové
stránky MHD. Po odsouhlasení dotazu příslušným expertem bude tazateli dodána odpověď.
Opraveným stránkám bude přiděleno specifické číslo vydání a budou vydány CEN podle předpisů
CEN. Vysvětlující listy budou umístěny na webové stránce MHD.

Tento dokument nahrazuje EN 13480-2:2012.

Toto nové vydání obsahuje změny, které byly dříve odsouhlaseny členy CEN a stránky oprav až do



vydání 5 bez dalších technických změn. Příloha Y uvádí detaily o významných technických změnách
mezi touto evropskou normou a dřívějším vydáním.

Čas od času mohou být vydávány změny k tomuto novému vydání a bezprostředně použity jako
alternativy ke zde obsaženým pravidlům.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu 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.



1 Předmět normy
Tato část evropské normy stanovuje požadavky na materiály (včetně kovem plátovaných materiálů), pro
průmyslová potrubí a podpěr zahrnutých v EN 13480-1, které jsou vyrobeny z kovových materiálů.
V současné době je to omezeno na oceli s dostatečnou tažností. Tato část evropské normy se
nepoužívá pro materiály v oblasti tečení.

POZNÁMKA Další materiály budou doplněny později změnami.

Stanovuje požadavky na výběr, kontrolu, zkoušení a označování kovových materiálů pro výrobu
průmyslového potrubí.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


