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Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-04-16.

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, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
©panělska, ©védska a ©výcarska.
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Europäisches Komitee für Normung
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jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva
Tento dokument (EN 12516-2:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 69 „Průmyslové
armatury“, jejíž sekretariát zajiš»uje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2005 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 ledna 2005.

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

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

EN 12516 Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště sestává ze čtyř částí:

–         Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur;

–         Část 2: Metoda výpočtu pro ocelové pláště armatur;

–         Část 3: Experimentální metoda;

–         Část 4: Metoda výpočtu pro pláště armatur z kovových materiálů jiných než ocel.

Přílohy A, B a C jsou informativní.

Tento dokument obsahuje bibliografii.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu,
Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, ©panělska, ©védska a
©výcarska.
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Úvod
EN 12516 Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště má čtyři části. Části 1 a 2 specifikují metody
pro stanovení tlouš»ky ocelových pláš»ů armatur tabulkovou metodou nebo případně výpočtovými
metodami. Část 3 stanoví experimentální metodu pro odhadnutí pevnosti pláš»ů armatur z oceli, z lité
oceli a ze slitiny mědi aplikováním zvýšeného hydraulického tlaku při teplotě okolí. Část 4 specifikuje
metody pro výpočet tlouš»ky pláště armatur z kovových materiálů jiných než ocel.

Metoda výpočtu část 2 je podobná v přiblížení k DIN 3840, kdy konstruktér je žádán, aby vypočítal
tlouš»ku stěny pro každý bod křivky tlak/teplota s použitím dovoleného napětí při teplotě zvoleného
materiálu (viz bibliografii, odkaz [1]). Dovolené napětí je vypočteno z vlastností materiálu s použitím
součinitelů bezpečnosti definovaných v části 2. Vzorce v části 2 uvažují armatury jako tlakové nádoby



a zajiš»ují, aby nedošlo k nadměrné deformaci nebo plastické nestabilitě.

Tabulková metoda část 1 je podobná v přiblížení k ASME B16.34, ve které konstruktér může vyhledat
požadovanou minimální tlouš»ku tělesa armatury z tabulky (viz bibliografii, odkaz [2]). Vnitřní průměr
přímé trubky, do které je armatura zamontovaná, dává odkazy na rozměry, ze kterých jsou počítány
tabulované tlouš»ky stěny tělesa.

Tlouš»ky sestavené v tabulkách části 1 jsou minimální tlouš»ky v oblasti koutových přechodů a jsou
vypočteny s použitím dovoleného napětí rovnajícího se 118 N.mm-2 a výpočtového tlaku pc v N.mm-2.
Hodnoty výpočtového tlaku pc a vzorce použité pro vypočtení tlouš»ky jsou uvedeny v části 1.

Část 1 specifikuje normy a speciální tlako-teplotní stupně pro tělesa armatur, majících tabulkovou
tlouš»ku. Tyto tabelované tlako-teplotní stupně jsou použitelné pro skupinu materiálů a jsou
vypočítané s použitím zvoleného napětí, které je stanoveno z materiálových vlastností reprezentující
skupinu, s použitím součinitelů bezpečnosti definovaných v části 1.

Každý tabelovaný tlako-teplotní stupeň uvádí odkaz na označení tlaku pro jeho identifikaci. Označení
tlaku B (těleso) je použito pro odlišení od označení tlaku PN, které je používáno pro příruby, nebo»
předpisy pro stanovení tlako-teplotních stupňů pro B a PN jsou rozdílné.

V případě, kdy těleso armatury navržené podle části 1 má mít přírubové konce označené PN je třeba,
aby konstruktér uvážil požadavky uvedené v části 1 pro zajištění, aby těleso armatury nebylo slabší než
příruba.

Nejvyšší dovolené tlaky pro speciální tlako-teplotní stupně jsou vyšší než standardní tlako-teplotní stupně,
nebo» doplňková nedestruktivní kontrola tělesa použitá pro speciální tlako-teplotní stupně dovoluje
použití nižšího součinitele bezpečnosti při výpočtu dovoleného tlaku.

Podstata výpočtové metody je taková, že dovoluje nejúčinnější návrh pro specifické aplikace s
použitím dovolených napětí pro skutečné zvolené materiály.

Podstatou tabulkové metody, která má pevný soubor rozměrů pláště bez ohledu na materiál pláště, je
ta, že je možno mít společné vzory a kovací zápustky. Dovolené tlako-teplotní stupně pro každý
materiál se mění proporcionálně ke zvoleným napětím materiálové skupiny, do které materiál náleží.

Obě metody jsou založeny na různých předpokladech a jako důsledek je detail analýzy rozdílný (viz
bibliografii, odkaz [7]). Obě metody nabízejí bezpečnou a ověřenou metodu navrhování tlakových
komponent pláš»ů armatur.
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1 Předmět normy
Tato část EN 12516 specifikuje metodu pevnostního výpočtu pláště s ohledem na vnitřní tlak
armatury.

-- Vynechaný text --


