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Předmluva

Tento dokument (EN 1591-4:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 74 Příruby a přírubové
spoje, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2014 dát status národní normy, a to bud vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do února 2014.

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 CEN/TS 1591-4:2007.

Detailních změn, které byly provedeny při přeměně předběžného dokumentu CEN/TS 1591-4:2007 na
evropskou normu EN 1591-4 s požadavky, které je třeba splnit, je příliš mnoho, aby mohly být
podrobně popsány. Doporučuje se, aby si uživatelé CEN/TS 1591-4:2007 prostudovali celou EN 1591-
4:2013, aby pochopili rozdíly mezi těmito dvěma dokumenty.

EN 1591 Příruby a přírubové spoje sestává z dále uvedených částí:

EN 1591-1 Příruby a přírubové spoje – Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů – Část●

1: Výpočtová metoda
EN 1591-2 Příruby a přírubové spoje – Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů – Část●

2: Parametry těsnění
CEN/TS 1591-3 Příruby a přírubové spoje – Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů –●

Část 3: Výpočtová metoda pro přírubový spoj typu kov na kov
EN 1591-4 Příruby a přírubové spoje – Část 4: Kvalifikace odborné způsobilosti personálu k montáži●

šroubových spojů v tlakových zařízeních v kritických aplikacích
CEN/TR 1591-5 Příruby a přírubové spoje – Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů –●

Část 5: Výpočtová metoda pro spoje s průběžným těsněním

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, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

Úvod

Odborná způsobilost mechaniků šroubových spojů je klíčovým faktorem pro bezpečný provoz
tlakových zařízení obsahujících šroubové spoje i pro zajišťování nejvyšší spolehlivosti těchto spojů.
Pravidla pro navrhování šroubových spojů namáhaných tlakem, např. EN 1591-1, vyžadují
kontrolované utahování šroubů. Proto jsou zapotřebí odborně způsobilí mechanici šroubových spojů,



aby mohly být dodrženy předepsané tolerance sil působících ve šroubech a aby mohl být popřípadě
dosažen předepsaný požadavek na těsnost.

Výcvik a odborná způsobilost, zkušenosti a znalosti jsou často navzájem zaměňovány. Výcvik není
zárukou odborné způsobilosti, ani zkušenosti nejsou zárukou znalostí a porozumění. Pro dosažení
odborné způsobilosti se požaduje výcvik, zkušenosti, jakož i posouzení schopnosti aplikovat dané
znalosti.

Podstatnými prvky nezbytnými pro dosažení odborné způsobilosti jsou:

teoretické znalosti v kombinaci s praktickými zkušenostmi získanými na pracovišti nebo simulovanýmia.
dílenskými činnostmi;
posouzení kompetentním posuzovatelem s cílem ověřit, zda byly získány požadované znalosti, dovednostib.
a schopnosti a lze je v souladu s pracovním postupem používat.

Tyto prvky je možné získat formálním vzděláním a výcvikem nebo výukou na základě zkušeností,
koncipovanou pro potřeby konkrétního pracoviště, nebo kombinací obou. Přesto lze odbornou
způsobilost prokázat pouze metodou uvedenou v tomto dokumentu, který stanovuje osnovy výcviku
nejen pro mechaniky, kteří provádějí demontáž, montáž a utahování šroubových spojů, které budou
v provozu namáhány tlakem, ale také osnovy pro pracovníky, kteří provádějí dozor nad těmito
mechaniky, tj. pro odpovědné techniky.

Odborná způsobilost, nad rámec znalostí získaných během výcviku, se při analýze selhání šroubových
spojů namáhaných tlakem nepožaduje.

Náležitě smontovaný a utažený šroubový spoj namáhaný tlakem, který během provozu selhal,
vyžaduje odborné znalosti pro pochopení, proč k selhání došlo, a je mimo předmět této evropské
normy.

1 Předmět normy

Tato evropská norma se týká mechaniků šroubových spojů, pracovníků dozoru a odpovědných
techniků, kteří demontují, montují a utahují jakékoli šroubové spoje v tlakových zařízeních v kritických
aplikacích. Selhání spoje v takovém zařízení by ohrozilo personál, zařízení nebo životní prostředí.
V tomto dokumentu je popsána cesta k dosažení odborné způsobilosti s ohledem na požadované
dovednosti pro bezpečné a úspěšné provádění demontáže, montáže a utahování jakýchkoli
šroubových spojů v tlakových zařízeních až do vypočtené hodnoty síly působící ve šroubu s využitím
dokumentovaných pracovních pokynů. Cílem je vytvoření spoje, který je schopen udržovat těsnost po
celou dobu jeho provozní životnosti.

Tato evropská norma poskytuje modulovou osnovu výcviku a proces posuzování, které je možné
využívat pro stanovení odborné způsobilosti pracovníků, kteří demontují, montují a utahují jakékoli
šroubové spoje v tlakových zařízeních obsahujících média v libovolné kombinaci teploty a tlaku.

Mechanici šroubových spojů musí montovat šroubové spoje různých úrovní složitosti. Proto jsou
v tomto dokumentu uvedeny specifikace výcviku pojednávající o šroubových spojích různých úrovní
složitosti a pro různá tlaková zařízení. Vytvořená modulová struktura umožňuje mechanikovi
šroubových spojů, když dosáhl základní úrovně odborné způsobilosti, získat odbornou způsobilost
vyšší úrovně, je-li požadována.

Certifikace podle této evropské normy představuje potvrzení o obecné odborné způsobilosti v souladu
s určenými osnovami a posuzováními.



Certifikace podle této evropské normy neznamená oprávnění k činnosti, neboť to je i nadále
odpovědností
zaměstnavatele; certifikovaná osoba smí požadovat další odborné znalosti specifických postupů,
procesů a zařízení zaměstnavatele.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


