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Tento dokument (EN 13555:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 74 Příruby a přírubové spoje,
jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2014 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 října 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 EN 13555:2004.

Ve srovnání s EN 13555:2004 byly v rámci revize provedeny tyto změny:

úprava definic v kapitole 3;a.
úprava seznamu značek v kapitole 4;b.
doplnění nového článku 6.3 s požadavky na zkoušení kovových fólií;c.
úprava článku 6.4 týkající se úpravy povrchu;d.
úprava článků 7.2 a 7.3 týkajících se zkušebních vzorků těsnění;e.
úprava celé kapitoly 8, včetně obrázku 1 a) až obrázku 6, týkající se zkušebních postupů;f.
úprava detailů protokolu o zkoušce v kapitole 9;g.
úprava přílohy F týkající se vztahu parametrů těsnění v EN 13555 s parametry podle metody PVRC (Pressureh.
Vessel Research Council);
doplnění nové informativní přílohy G týkající se určování těsnicích vlastností materiálů těsnicích páseki.
dostupných na cívce;
doplnění nové informativní přílohy H týkající se navržené metody pro určování součinitele statického třeníj.
těsnění.

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

Tento dokument uvádí postupy zkoušení pro stanovení parametrů těsnění, aby se při návrhu mohly
použít rovnice uvedené v EN 1591-1. Stejné postupy zkoušení se mohou používat pro „zkoušení typu“
v případě těsnění a těsnicích materiálů. Tyto postupy nejsou určeny pro účely běžné kontroly kvality.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje parametry těsnění požadované podle EN 1591-1 a uvádí postupy
zkoušení pro určování hodnot těchto parametrů.

Těsnění, která jsou výhradně založena na elastomerech nebo na elastomerech pouze s příměsí
částicového plniva nebo částicové výztuže na rozdíl od těsnění, ve kterých jsou elastomery, plnidla
a ztužovací vlákna navzájem kombinovány, jsou mimo předmět tohoto dokumentu.

POZNÁMKA Uvedené postupy zkoušení by mohly být použitelné i pro těsnění jiných tvarů a rozměrů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


