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Předmluva

Tento dokument (EN 12327:2012) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 234 Zařízení pro
zásobování plynem, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2013 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 února 2013.

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 12327:2000.

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

K dispozici je kompletní sada funkčních norem připravených technickou komisí CEN/TC 234 Zařízení
pro zásobování plynem k pokrytí všech částí zařízení pro zásobování zemním plynem od místa vstupu
plynu do přepravní soustavy až po vstupní připojení plynových spotřebičů ať už pro domácí, komerční
nebo průmyslové účely. Kromě toho připravuje komise CEN/TC 234/WG 10 Plynovodní přípojky novou
evropskou normu.

Při přípravě této evropské normy se předpokládají základní znalosti uživatele o zásobování plynem.

Zařízení pro zásobování plynem jsou složitá. Důraz na bezpečnost jejich provedení a použití a provozu
vedl v členských zemích ke zpracování velice podrobných pravidel pro praxi a provozních pravidel.
Tato podrobná pravidla vycházejí z uznávané technické úrovně plynárenství a z konkrétních
požadavků právních předpisů v členské zemi.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje obecné zásady pro provádění tlakových zkoušek, uvádění do provozu
a odstavování z provozu zařízení pro zásobování plynem, pro které platí funkční evropské normy pro
provoz Technického výboru CEN/TC 234 viz příloha B. Tyto zásady byly převzaty z podrobných
pravidel pro praxi členských zemí.

Tato evropská norma nezahrnuje instalaci plynovodů v budovách, které zahrnuje EN 1775.

Stanovené postupy lze použít pro zkoušky pevnosti, těsnosti a pro kombinované zkoušky. V této
evropské normě nejsou stanoveny hodnoty zkušebních tlaků, doby trvání zkoušek a kritéria, kterým
musí zkoušené zařízení vyhovět.

Z legislativy jednotlivých členských zemí nebo na základě posouzení provozovatele plynovodu mohou



vyplynout požadavky na další opatření nebo rozdílné metody provádění zkoušek a uvádění do provozu
a odstavování z provozu.

Tato evropská norma stanovuje společné základní zásady platné pro zařízení pro zásobování plynem.
Uživatelé této normy si mají uvědomit, že v členských zemích CEN může platit podrobnější národní
norma a/nebo pravidlo praxe.

Tato norma má být používána ve spojení s těmito národními normami nebo pravidly pro praxi
vycházejícími z výše uvedených základních zásad.

V případě konfliktu s přísnějším ustanovením národního právního předpisu/technického normativního
dokumentu s požadavky této evropské normy má národní právní předpis/technický předpis přednost,
jak je vidět v CEN/TR 13737
(všechny části).

CEN/TC 13737 (všechny části) poskytuje:

upřesnění všech právních předpisů/nařízení s předpisy platnými v členském státě;●

případné přísnější národní požadavky;●

národní kontaktní místo pro nejnovější informace.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


