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Národní předmluva
Změny proti předchozí normě
Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12560-5:2001 do soustavy norem ČSN.
Zatímco ČSN EN 12560-5 z října 2001 převzala EN 12560-5:2001 schválením k přímému používání
jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.
Citované normy
prEN 1759-1:2000 dosud nezavedena
prEN 1759-3:1994 dosud nezavedena
prEN 1759-4:1997 dosud nezavedena
EN ISO 4287 (ISO 4287:1998) zavedena v ČSN EN ISO 4287 (01 4450) Geometrické požadavky na
výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Termíny, definice a parametry struktury
povrchu
Vypracování normy
Zpracovatel: Chevess, v.o.s Brno, IČO 00544990, Ing. Miloslav Janíček
Technická normalizační komise: TNK 49 - Průmyslové ocelové potrubí a potrubní součásti
Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová
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Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class Část 5: Kovové těsnicí kroužky pro ocelové příruby
Flanges and their joints - Gaskets for Class-designated flanges Part 5: Metallic ring joint gaskets for use with steel flanges
Brides et leurs assemblages - Joints pour
les brides désignées Class - Partie 5: Joints
annulaires métalliques pour utilisation avec
des brides en acier

Flansche und ihre Verbindungen Dichtungen
für Flansche mit Class-Bezeichnung Teil 5: RTJ-Dichtungen aus Metall für
Stahlflansche

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-12-28.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.
Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.
Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka,
Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2001 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli
č. EN 12560-5:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva
Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 74 „Příruby a přírubové spoje“, jejíž
sekretariát je v DIN.
Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2001 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 července 2001.
Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie,
Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království,
©panělska, ©védska a ©výcarska.
Příloha A je informativní.
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Úvod
EN 12560 sestává ze sedmi částí:
Část 1: Nekovová plochá těsnění s vložkami nebo bez nich
Část 2: Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby
Část 3: Nekovová těsnění obalovaná PTFE
Část 4: Vlnitá plochá nebo drážkovaná kovová a plněná kovová těsnění pro ocelové příruby
Část 5: Kovové těsnicí kroužky pro ocelové příruby
Část 6: Hřebenová těsnění pro ocelové příruby
Část 7: Těsnění s kovovými obaly pro ocelové příruby
Terminologie a definice v této normě jsou v souladu s normami ISO.
1 Předmět normy
Tato evropská norma stanoví rozměry a značení kovových těsnicích kroužků, pro příruby se
specifickými těsnicími plochami (typ J) podle prEN 1759-1:2000 označované Class 150, Class 300,
Class 600, Class 900 a Class 1 500 pro jmenovité světlosti DN 15 až DN 600 a Class 2 500 do DN 300
včetně.
POZNÁMKA 1 Rozměry jiných typů těsnění používaných pro příruby podle prEN 1759-1:2000, prEN
1759-3:1994 a prEN 1759-4:1997 jsou uvedeny v prEN 12560-1:2000 *), prEN 12560-2:2000 **), prEN
12560-3:2000 ***), prEN 12560-4:2000 ****), prEN 12560-6:2000 a prEN 12560-7:2000.
POZNÁMKA 2 Materiály pro kovové těsnicí kroužky nejsou předmětem této normy, ale návody na
používání typických materiálů a jejich tvrdosti jsou uvedeny v příloze A.

-- Vynechaný text --

