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4.1 Rozsah a účel použití
Tato část se zabývá potrubními systémy a zde především, kovovými průmyslovými potrubími a
jeho uloženími, montáži včetně bezpečnostního vybavení a musí být použita pro tvorbu nabídek,
objednávání a v celém procesu zpracování objednávky až po konečnou dokumentaci.
Pojem "potrubí" nebo obecně "tlakové zařízení", který je používáno dále v této části se vztahuje na
všechny konstrukční části a instalace zmíněné výše.
ČSN EN 13480 je definována jako norma, která se vztahuje na výrobu, montáž a údržbu
kovových průmyslových potrubí.
Výběr konstrukčních částí a armatur pro připojení (uložení, přírub) potrubních rozvodů musí být
proveden podle standardů Mondi Štětí.
Tato část sjednává pouze dodatečné požadavky, které jsou nad rámec normy ČSN EN 13480, a
rozšiřuje její použití nebo upřesňuje výklad požadavků uvedených v normě.
4.2 Struktura
Tato část v podstatě kopíruje strukturu normy EN 13480.
I když se tato část zabývá svařováním a zkoušením, tato část musí být vždy používána ve spojení
s dalšími částmi tohoto standardu kvalitu.
4.3. Klasifikace potrubních systémů
4.3.1 Potrubí potrubní kategorie 0
Potrubí zařazené do kategorie 0 musí být navrženo, vyrobeno a podrobeno kontrole a zkoušení
v souladu s EN 13480 pokud Mondi Štětí nestanoví jinak.
4.3.2 Potrubí s pracovním tlakem ≤ 0,5 bar
Potrubí s pracovním tlakem ≤ 0,5 bar musí být navrženo a vyrobeno v souladu s EN 13480, pokud
Mondi Štětí nestanoví jinak.
Výroba, kontrola a zkoušení a dokumentace je prováděna shodně s potrubím potrubní kategorie 0.
4.3.3 Speciální případy
Použití možnosti odchylky od uvedených požadavků, jak je stanoveno v odstavci 5.4 Speciální
případy normy EN 13480-1:2012 vydání 3 (2014-08), vyžaduje písemný souhlas Mondi Štětí.
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4.4 Materiály
Zkušenosti získané provozováním a údržbou potrubních systémů musí být zohledněny při výběru
materiálů. Zvláštní pozornost musí být věnována korozní odolností materiálů vzhledem
k použitému médiu.
Vedle jakosti materiálu je často kritériem odolnosti vůči korozi jakost povrchu. Toto musí být
zohledněno při výběru vhodné jakosti povrchu.
Jako minimální požadavky musí být použity a splněny doporučení uvedené v EN 13480-4:2012
vydání 3 (2014-08) Příloze A – Kontaminace a jakost povrchu korozivzdorné oceli.
4.5 Konstrukce a výpočet
Mondi Štětí musí být zahrnuta již do fáze navrhování a řešení detailů musí být dohodnuty s ní.
Cílem a účelem této dohody je, aby byly zapracovány zjištění a zkušenosti plynoucí
z provozování, údržby a kontrol, jak je popsáno v části 1, odstavec 1.6.
 Počet svarových spojů má být co nejnižší. Tohoto lze dosáhnout vhodným konstrukčním
návrhem a výběrem rozměrově dostatečně dlouhých trubek nebo jiných polotovarů.
 Za všech okolností musí být předejito provádění dodatečných svarových spojů na potrubích.
 Šroubové hrdlové spoje a spoje se svařovanými hrdly nejsou dovoleny.
 Za všech okolností musí být zabráněno provádění otvorů křižující podélné a obvodové svary.
Pokud tomuto nemůže být zabráněno z konstrukčních důvodů, je v těchto případech nutný
souhlas Mondi Štětí.
Veškeré výpočty a výrobní dokumenty musí být předloženy Mondi Štětí.
4.5.1 Podmínky namáhání
U všech namáhání a jejich kombinace, mimo běžné provozní podmínky, musí být brán zřetel na
možné vlivy plynoucí z údržby a čištění potrubních systémů. Vedle správného návrhu, jsou zde
nejvyšší prioritou aspekty související s bezpečností.
Toto může mít vliv na výběr materiálů a/nebo tloušťku stěny. Během plánování potrubní trasy,
musí být brán zřetel na její sklon a učiněna opatření k bezpečnému odvodnění nejníže položených
míst.
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4.5.2 Součinitel hodnoty svarového spoje
Pokud je výpočet konstrukčních částí proveden se součiniteli hodnoty svarového spoje 1, kromě
požadovaného nedestruktivního zkoušení 100% svarových spojů, musí být provedeno i
destruktivní zkoušení předem stanovených svařovaných spojů a/nebo typů svarových spojů.
Toto může být provedeno na výrobních zkušebních deskách, které byly vyrobeny a svařeny za
stejných podmínek.
4.5.3 Časově závislé hodnoty konstrukční životnosti
Pokud není stanoveno jinak, potrubní systém musí být navržen s životností 200 000 provozních
hodin.
4.5.4 Segmentový oblouk
Pro použití segmentových oblouků je potřebný písemný souhlas Mondi Štětí.
4.5.5 Klenutá dna
Přednostně musí být používána klenutá dna.
Pro použití plochých den je potřebný písemný souhlas Mondi Štětí.
Výběr klenutých den pro horizontálně uložená potrubí musí být provedeno takovým způsobem,
aby tloušťka stěny nemusela být upravena vnějším zkosením.
Názorný příklad uvádí Obrázek 7.1.2-1 v EN 13480-3:2012 vydání 3 (2014-08).
4.5.6 Výztužné límce
U hrdel s výztužným límcem, svar hrdla musí být podroben požadovanému rozsahu
nedestruktivního zkoušení před umístěním výztužného límce.
Větrací otvory na výztužných límcích musí být utěsněny po svařování a ochlazení konstrukční
části na teplotu okolí.
4.5.7 Návrh pro cyklické namáhání
U návrhu s proměnným namáháním, počet cyklů a amplituda změny tlaku musí být odsouhlasena
Mondi Štětí.
Při návrhu konstrukčních částí musí být brán zřetel na přednostní používání svarových spojů
s vrubovým účinkem třídy K1, v souladu s Tabulkou 10.3.2-4 uvedené v normě EN 13480-3:2012
vydání 3 (2014-08).
Při navrhování pro cyklické namáhání musí být hodnota η omezena na max. 2,35 pro nekruhové
trubky a ohyby, viz. Tabulka 10.3.2-5 v normě EN 13480-3:2012 vydání 3 (2014-08).
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4.5.8 Napěťová analýza/Analýza pružnosti
Pro potrubní systém musí být provedena analýza napětí a pružnosti. Tyto musí zahrnovat všechny
provozní podmínky.
Analýzy potrubních systémů, které jsou provozovány v oblasti tečení, budou použity pro
stanovení míst zkoušení struktury materiálu (otisk – replika).
4.6 Výroba a montáž
4.6.1 Požadavky na výrobce
Výrobce musí prokázat, že má dostatečné znalosti, zkušenosti a personál pro výrobu a montáž
konstrukčních částí potrubí, včetně uložení.
Pokud je zamýšleno použití subdodavatelů pro výrobu a zkoušení, pak tito musí být identifikováni
Mondi Štětí v dostatečném časovém předstihu před zahájením výroby. Mondi Štětí si vyhrazuje
právo odmítnout subdodavatele.
4.6.2 Zhotovování ohybů
4.6.2.1 Nekruhovitost ohybů
U potrubních systémů, kde se objevují proměnná zatížení vlivem změn tlaku, dovolené hodnoty
nekruhovitosti uvedené v EN 13480-4:2012 vydání 3 (2014-08) Obrázek 7.4.1-1 – Přípustná
nekruhovitost, musí být zredukovány o 50% oproti uvedeným hodnotám.
4.6.2.2 Vlny na ohybech
Vlny na ohybech nejsou dovoleny na rozdíl od ustanovení uvedených v EN 13480-4:2012 vydání
3 (2014-08) část 7.4.3 Vlny na ohybech.
4.7 Svařování
Svařování je popsáno v Části 7 tohoto standardu kvality.
Pro vyhodnocení vad musí být použitý stupeň kvality B dle EN ISO 5817 na rozdíl od ustanovení
uvedených v anglickém znění EN 13480-4:2012 (E) vydání 3 (2014-08) část 9.2 Welding
instructions (Specifikace svařovacích postupů).
Schválení postupů svařování podle EN ISO 15611 a EN ISO 15612 není dovoleno pro potrubí
potrubní kategorie I na rozdíl od ustanovení uvedených v normě EN 13480-4:2012 vydání 3
(2014-08) části 9.3 Svařovací postupy, Tabulka 9.3.1-1 – Schválení svařovacích postupů.
4.8 EN 13480-4:2012 vydání 3 (2014-08) – Příloha A
Jako minimální požadavky musí být použity a splněny doporučení uvedené v EN 13480-4:2012
vydání 3 (2014-08) Příloze A – Kontaminace a jakost povrchu korozivzdorné oceli.
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4.9 Nedestruktivní zkoušení svarových spojů
Pro rozsah zkoušení platí hodnoty uvedené v závorkách, jak je uvedeno v normě EN 134805:2012+A1, Tabulka 8.2-1 – Rozsah zkoušení svarů obvodových, svarů odboček, svarů koutových
a těsnících. Omezení poznámek f) a g) neplatí.
Rozsah zkoušení pro potrubí potrubní kategorie 0 a potrubí s pracovním tlakem ≤ 0,5 bar je
následující:
Všechny svary
100% VT
Obvodové svary
5% MT/PT and RT/UT.
4.10 Tlaková zkouška
Všechna potrubí zhotovená v souladu s normou EN 13480 musí být podrobena hydrostatické
tlakové zkoušce.
Pokud není stanoveno jinak, potrubí, u kterého bylo provedeno 100% nedestruktivního zkoušení
(zkoušení na zjištění objemových i povrchových vad) musí být podrobeno alespoň zkoušce
těsnosti o tlaku rovném maximálnímu pracovnímu tlaku PS.
Pneumatická tlaková zkouška není dovolena na rozdíl od odstavce 9.3.3 normy EN 134805:2011+A1.
Z výjimky podle odstavce 9.3.4 Jiné zkoušky, normy EN 13480-5:2011+A1, nemůže být obecně
odvozeno zřeknutí se tlakové zkoušky.
4.11 Konečná dokumentace
Tabulka 9.4-1 – Konečná dokumentace, normy EN 13480-5:2012+A1, uplatňuje minimální
požadavky na rozsah dokumentace, který musí být předán Mondi Štětí.
Ruší se poznámky pod čarou. Všechna pole označená X jsou považována za závazná.
Výkresy, uvedené pod číslem 3, musí být plně obsaženy v konečné dokumentaci.
4.12 EN 13480-5:2012+A1 – Příloha A
Výrobce musí předložit Mondi Štětí dokumenty uvedené v Příloze A normy EN 134805:2012+A1 společně s konečnou dokumentací.

