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Předmluva
Tento dokument (EN 13941:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 107 „Prefabrikované
potrubní systémy tepelných sítí“, jejíž sekretariát zajišťuje DS.
Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2010 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 2010.
Je třeba věnovat pozornost možnosti, že některé části textu tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. Organizace CEN [a/nebo CENELEC] není odpovědná za identifikování jakýchkoli
takových patentových práv.
Tento dokument nahrazuje EN 13941:2003
Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod
Tuto normu vypracovala JWG1 – společná pracovní skupina s CEN/TC 267 „Průmyslová potrubní
vedení a dálkové potrubní sítě“.
Podle předmětu činnosti CEN/TC 107
●

●

●
●

●

má CEN/TC 107/TC 267/JWG1 za úkol specifikovat pravidla pro navrhování, výpočet a instalaci předizolovaných
sdružených potrubních systémů pro bezkanálové vodní tepelné sítě, které odpovídají EN 253, EN 448, EN 488
a EN 489;
může CEN/TC 107/TC 267/JWG1 také specifikovat pravidla pro funkční zkoušky předizolovaných sdružených
potrubních systémů bezkanálových vodních tepelných sítí;
mají základní pravidla pro navrhování, výpočet a instalaci vycházet z funkčních požadavků;
je účelem této činnosti poskytnout jednotnou platformu pro navrhování, instalaci a provoz dálkových
tepelných systémů, aby se zajistilo, že tento systém bude spolehlivý, hospodárný a bezpečný pro okolní
prostředí, životní prostředí a pro zdraví obyvatelstva;
příslušné spojky pro potrubní systémy mají odpovídat EN 489.

Tato norma bere v úvahu získané zkušenosti a dostupné nové poznatky o chování materiálu,
o rozložení napětí a o přípustných deformacích a také zohledňuje další vývoj zakládání těchto sítí.

Při aplikaci této normy musí být její jednotlivé části brány v úvahu jako na sobě vzájemně závislé
a nemohou být proto používány jako samostatná (vzájemně nezávislá) pravidla.
Tato norma sestává z hlavní části a ze čtyř příloh.
V závislosti na charakteru jednotlivých kapitol se v této normě rozlišují zásady a pravidla pro použití.
Zásady zahrnují
●
●

všeobecná ustanovení, definice a požadavky, pro které neexistuje žádná alternativa, a také
požadavky a analytické modely, pro které není přípustná žádná alternativa, pokud to není výslovně uvedeno.

Zásady jsou vytištěny běžným typem písma (velikost písma 10).
Pravidla pro použití jsou všeobecně uznávanými pravidly, která jsou v souladu se zásadami a vyhovují
jejich požadavkům.
Pravidla pro použití:
Pravidla pro použití a poznámky k zásadám a k pravidlům pro použití jsou vytištěny velikostí písma 8. Toto je pravidlo pro použití.

Místo pravidel pro použití daných touto normou je přípustné použít alternativní konstrukční pravidla za
předpokladu, že se prokáže, že alternativní pravidlo je v souladu s příslušnými zásadami a je
s ohledem na odolnost, obslužnost a trvanlivost systému alespoň rovnocenné.
Příloha A je součástí normy (zásady). Přílohy B, C a D se považují za pravidla pro použití.
Tato norma obsahuje řadu požadavků, které mají zajistit řádné provedení instalace rozvodných sítí
pro dálkové vytápění. Požadavky specifikované v této normě jsou převážně funkčními požadavky.
Požadavky a pravidla uvedené v této normě mají být hodnoceny a aplikovány v souladu s účelem této
normy
a s patřičným zohledněním vývoje v daném oboru. Předpokládá se proto, že uživatel této normy
disponuje odpovídajícími technickými znalostmi a dostatečnými znalostmi právních a jiných pravidel,
které mají význam pro praktické použití této normy.
V rámci předmětu této normy se mohou vyskytnout zvláštní případy, které nejsou v jejím obsahu
pojednány. Při použití této normy je nutno zvážit, zda takovýto případ lze do této normy zahrnout.
V současné době CEN/TC 107 „Prefabrikované potrubní systémy tepelných sítí“ připravuje normy pro
předizolované ohebné (flexibilní) trubky a pro systém kontroly provozu.
1 Předmět normy
Tato evropská norma stanovuje pravidla pro navrhování, výpočet a instalaci předizolovaných
sdružených potrubních systémů pro bezkanálové vodní tepelné distribuční a rozvodné sítě (viz
obrázek 2) s potrubními systémy v souladu s EN 253, které jsou navrženy pro kontinuální provoz
s teplou (horkou) vodou při různých provozních teplotách až do 120 °C a krátkodobě i při špičkových
teplotách do 140 °C a s maximálním provozním tlakem (přetlakem) 25 bar.
Pravidla pro použití:
Pro větší rozměry trubek a tlaky nižší než 25 bar může být požadována větší tloušťka stěny pro přímé úseky trubek, ohybů a T-kusů, než je
předepsáno v EN 253.
Tyto zásady normy mohou být aplikovány také pro předizolované potrubní systémy s provozními tlaky většími než 25 bar za předpokladu, že
působení vyšších tlaků bude věnována zvláštní pozornost. Přilehlé trubky, které patří k síti (např. trubky v montážních kanálech,

v armaturních šachtách, v nadzemních trasách při překonávání pozemních komunikací apod.), mohou být navrženy a instalovány podle této
normy.

Tato norma předpokládá použití teplonosné látky v podobě upravené vody, u které bude po změkčení,
demineralizaci, odvzdušnění, přidání chemikálií nebo po jiné úpravě vyloučeno korozní působení
a tvorba usazenin v potrubí.
Tato norma není relevantní pro taková zařízení, jako jsou např.:
a.
b.
c.
d.

čerpadla;
výměníky tepla;
kotelny, technická zařízení s nádržemi;
zařízení odběratele.

Má být však zajištěna úplná funkční schopnost a životnost takovýchto zařízení, a to s ohledem na vlivy
systému tepelné sítě a jiné vlivy vycházející z podmínek, při nichž byla tato zařízení instalována.
Směrnice pro kontrolu kvality výrobků a zkoušení potrubních spojů na staveništi jsou uvedeny
v příloze A v EN 448:2009, v příloze D v EN 253:2009, v příloze A v EN 488:2009 a v příloze B v
EN 489:2009.
Směrnice pro svařování opláštění z polyethylenu jsou uvedeny v příloze B v EN 448:2009.
Odhad očekávané životnosti pro kontinuální provoz při různých teplotách je popsán v příloze B v
EN 253:2009.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

