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Kovové priemyselné potrubia  
Časť 2: Materiály  
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STN  
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Amendment 

Amendement 

Änderung 

 
 

Táto zmena A2 STN EN 13480-2: YYYY je slovenskou verziou európskej normy 
EN 13480-2: YYYY/A2: YYYY.  
Preklad zabezpečil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.  
STN EN 13480-2/A2 má rovnaké postavenie, ako majú oficiálne verzie. 

This amendment A2 to STN EN 13480-2: YYYY is the Slovak version of the European Standard  
EN 13480-2: YYYY /A2: YYYY.  
It was translated by Slovak Office of Standards, Metrology and Testing.  
STN EN 13480-2/A2 has the same status as the official versions. 
 

 

Nahradenie predchádzajúcich noriem 

Táto zmena nahrádza anglickú verziu STN EN 13480-2/A2 z februára YYYY v celom rozsahu. 
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Národný predhovor  

Normatívne referenčné dokumenty 

Nasledujúce dokumenty, celé alebo ich časti, sú v tomto dokumente normatívnymi odkazmi a sú nevy-
hnutné pri jeho používaní. Pri datovaných odkazoch sa použije len citované vydanie. Pri nedatovaných 
odkazoch sa použije najnovšie vydanie citovaného dokumentu (vrátane všetkých zmien). 

POZNÁMKA 1. – Ak bola medzinárodná publikácia zmenená spoločnými modifikáciami, čo je indikované označením (mod), 
použije sa príslušná EN/HD. 

POZNÁMKA 2. – Aktuálne informácie o platných a zrušených STN možno získať na webovej stránke www.unms.sk. 

CEN ISO/TR 15608: YYYY prijatá ako TNI CEN ISO/TR 15608: YYYY Zváranie. Pokyn pre skupinový 
systém kovových materiálov (ISO/TR 15608: YYYY) (05 0100) 

Vypracovanie normy  

Spracovateľ: názov organizácie, sídlo, meno pracovníka  
Technická komisia: TK (jej číslo a názov)
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EURÓPSKA NORMA EN 13480-2: YYYY/A2 
EUROPEAN STANDARD  
NORME EUROPÉENNE  
EUROPÄISCHE NORM Október YYYY 

ICS 23.040.01 

 
 
 
 
 

Kovové priemyselné potrubia 
Časť 2: Materiály 

Zmena A2 
 

Metallic industrial piping 
Part 2: Materials 
Amendment A2 

 
 
 

Tuyauteries industrielles métalliques  
Partie 2: Matériaux 
Amendement A2 

 Metallische industrielle Rorhleitungen  
Teil 2: Werkstoffe 
Änderung A2 

 
 

Táto zmena A2 mení európsku normu EN 13480-2: YYYY, CEN ju schválil 4. júna YYYY. 

Členovia CEN sú povinní plniť vnútorné predpisy CEN/CENELEC, v ktorých sú určené podmienky, za 
ktorých sa tejto zmene bez akýchkoľvek zmien priznáva postavenie národnej normy.  

Aktualizované zoznamy a bibliografické odkazy týkajúce sa takýchto národných noriem možno na požia-
danie dostať od Riadiaceho strediska CEN-CENELEC alebo od každého člena CEN. 

Táto zmena existuje v troch oficiálnych verziách (anglickej, francúzskej, nemeckej). Verzia v akomkoľvek 
inom jazyku, ktorú na vlastnú zodpovednosť vydal člen CEN v preklade do národného jazyka a ktorá bola 
oznámená Riadiacemu stredisku CEN-CENELEC, má rovnaké postavenie, ako majú oficiálne verzie. 

Členmi CEN sú národné normalizačné organizácie Belgicka, Bulharska, Cypru, Česka, Dánska, Estón-
ska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, 
Maďarska, Malty, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Severného Macedónska, 
Slovenska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, Srbska, Španielska, Švajčiarska, Švédska, Talianska a Tu-
recka. 
 
 
 
 
 
 
 

CEN 

Európsky výbor pre normalizáciu 
European Committee for Standardization 

Comité Européen de Normalisation  
Europäisches Komitee für Normung 

Riadiace stredisko CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel 
 

© YYYY CEN Všetky práva na využívanie v akejkoľvek forme a akýmikoľvek 
prostriedkami sú vyhradené na celom svete členom CEN. 

Ref. č. EN 13480-2: YYYY/A2: YYYY SK 
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Európsky predhovor 

Tento dokument (EN 13480-2: YYYY/A2: YYYY) vypracovala technická komisia CEN/TC 267 Priemysel-
né potrubia a diaľkovody, ktorej sekretariát je v AFNOR. 

Tejto európskej norme sa musí priznať postavenie národnej normy buď vydaním identického textu, alebo 
oznámením najneskoršie do apríla YYYY a národné normy, ktoré sú s ňou v rozpore, musia sa zrušiť 
najneskoršie do apríla YYYY. 

Upozorňuje sa na možnosť, že niektoré časti tohto dokumentu môžu byť predmetom patentových práv. 
CEN [a/alebo CENELEC] nezodpovedajú za identifikáciu ktoréhokoľvek, alebo všetkých takýchto paten-
tových práv. 

Tento dokument vypracoval CEN na základe mandátu, ktorý mu udelili Európska komisia a Európske 
združenie voľného obchodu, aby sa podporili základné požiadavky smernice EU.  

Vzťah k smernici EÚ sa uvádza v informatívnej prílohe ZA, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou EN 13480-2: 
YYYY. 

Tento dokument obsahuje text samotnej zmeny. Zmenené/upravené strany EN 13480-2: YYYY sa budú 
publikovať v druhom vydaní európskej normy. 

V súlade s vnútornými predpismi CEN/CENELEC sú túto európsku normu povinné prevziať národné nor-
malizačné organizácie týchto krajín: Belgicka, Bulharska, Cypru, Česka, Dánska, Estónska, Fínska, 
Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, 
Malty, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Severného Macedónska, Sloven-
ska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, Srbska, Španielska, Švajčiarska, Švédska, Talianska a Turecka. 
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1    Predmet normy *  

Tento dokument špecifikuje požiadavky na oceľové výrobky používané na priemyselné potrubia a ich upev-
nenie. 

Pre niektoré kovové materiály iné ako oceľ, napr. liatina s guľôčkovým grafitom, hliník, nikel, meď alebo 
titán požiadavky sú definované alebo sa budú definovať v osobitných častiach tohto dokumentu. 

Pre kovové materiály nepokryté harmonizovanými materiálovými normami, a ktoré ani v blízkej budúc-
nosti nebudú, sa špecifické pravidlá uvádzajú v tejto časti dokumentu, alebo v predtým citovaných čas-
tiach tohto súboru noriem. 

Zmena kapitoly 2 Normatívne odkazy 

Nahrádza sa odkaz na CEN ISO/TR 15608 Welding – Guidelines for a metallic materials grouping system 
(ISO/TR 15608) takto: 

CEN ISO/TR 15608: YYYY Welding – Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 
15608: YYYY). [Zváranie. Pokyn pre skupinový systém kovových materiálov (ISO/TR 15608: YYYY).] 

Zmena prílohy A 

Príloha A sa nahrádza takto: 

 

                                                      
*   Upravený predmet normy tak, ako sa uvádza v EN 13480-2: YYYY/A3: YYYY. 
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Príloha A (normatívna) 
 
Systém triedenia ocelí na tlakové zariadenia do skupín  

 

Ocele sa musia triediť tak, ako sa uvádza v tabuľke A.1. Čísla uvedené v skupine 1 sa týkajú analýzy 
tavby materiálov. Čísla uvedené v skupine 4 až 10 sa zakladajú na obsahu prvkov použitých pri označení 
zliatin.  

Tabuľka A.1 – Systém triedenia ocelí do skupín (výber z CEN ISO/TR 15608: 2013) 

Skupina Podskupina Druh ocele 

1  Ocele so zaručenou minimálnou medzou klzu Re  460 MPa a)
  

a s obsahom prvkov v %: 

C  0,25 

Si  0,60 

Mn  1,80 

Mo  0,70 
b)

 

S  0,045 

P  0,045 

Cu  0,40
 b)

 

Ni  0,5
 b)

 

Cr  0,3 (0,4 pri odliatkoch)
 b)

 

Nb  0,06 

V  0,10
 b)

 

Ti  0,05 

 1.1 Ocele so zaručenou minimálnou medzou klzu Re  275 MPa 

 1.2 Ocele so zaručenou minimálnou medzou klzu 275 MPa  Re  360 MPa 

 1.3 Normalizačne žíhané jemnozrnné ocele so zaručenou minimálnou medzou 

klzu Re  360 MPa 

 1.4 Ocele so zlepšenou odolnosťou proti atmosférickej korózii, ktorých analýza 
môže prekročiť požiadavky na základné prvky, ako sú uvedené v 1 

2  Termomechanicky spracované jemnozrnné ocele a ocele na odliatky  
so zaručenou minimálnou medzou klzu Re > 360 MPa 

 2.1 Termomechanicky spracované jemnozrnné ocele a ocele na odliatky  

so zaručenou minimálnou medzou klzu 360 MPa  Re  460 MPa 

 2.2 Termomechanicky spracované jemnozrnné ocele a ocele na odliatky  

so zaručenou minimálnou medzou klzu Re  460 MPa 

3  Kalené a popustené ocele a precipitačne vytvrdené ocele okrem  
nehrdzavejúcich ocelí so zaručenou minimálnou medzou klzu Re > 360 MPa 

 3.1 Kalené a popustené ocele so zaručenou minimálnou medzou klzu  

360 MPa  Re  690 MPa 

 3.2 Kalené a popustené ocele so zaručenou minimálnou medzou klzu 

Re  690 MPa 

 3.3 Precipitačne vytvrdené ocele okrem nehrdzavejúcich ocelí 
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Upozornenie: Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú 
uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. 
 

STN EN 13480-2/A2 
Vydal a vytlačil:  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Štefanovičova 3, P.O.Box 76, 810 05 Bratislava 15 
Rok vydania YYYY, strán 8, č. publ. XXXXXX 
Úhrada je určená počtom strán  

 
  

  
 


