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Úvod  Introduction
Tato evropská norma je norma typu C, jak je
stanoveno v EN ISO 12100.

 This European Standard is a type C standard
as stated in EN ISO 12100.

Příslušné stroje a vybavení a rozsah, v němž jsou
nebez-
pečí, nebezpečné situace a události zahrnuty
jsou uve-deny v předmětu této normy.

 The machines and equipment concerned and
the extent to which hazards, hazardous
situations and events are covered are indicated
in the scope of this standard.

Tento dokument předpokládá, že  This document assumes that
–    zařízení konvertoru je provozováno
a udržováno odpovídajícím způsobem
vyškoleným a kompetent-
ním personálem (viz 7.5);

 –    the converter plant is operated and
maintained by adequately trained and competent
personnel (see 7.5);

–    ruční zásahy do nastavení, seřízení a údržby
jsou brány jako část zamýšleného použití
zařízení;

 –    manual intervention for setting, adjustment
and maintenance is accepted as part of the
intended use of the plant;

–    zařízení se používá s odpovídajícím
osvětlením pra-
coviště podle EN 12464-1.

 –    the plant is used with adequate workplace
lighting conforming to EN 12464-1.

Tento dokument předpokládá, že vstupní
materiály neobsahují následující nebezpečné
komponenty:

 This document assumes that the input
materials do not contain the following
hazardous components:

–    radioaktivní šrot;  –    radioactive scrap;
–    výbušniny;  –    explosives;
–    zachycenou vodu/led;  –    entrapped water/ice;
–    uzavřené nádoby;  –    closed containers;
–    nadměrný šrot, který může vést k úniku
vody v důsledku kolize s násadci (viz 7.3.5).

 –    oversized scrap which can lead to water
leakage due to collision with lances (see 7.3.5).

Plnění by mělo být prováděno tak, aby bylo
zabráněno/
se minimalizovalo riziko výbuchu.

 The charging should be done to avoid/minimize
risk of explosion.



Pokud ustanovení této normy typu C jsou
odlišná od těch, která jsou uvedena v normách
typu A nebo B, pak ustanovení této normy typu
C mají přednost před ustanoveními jiných
mezinárodních norem pro takové stroje, které
byly navrženy a vyrobeny v souladu s usta-
noveními této normy typu C.

 When requirements of this type-C standard are
diffe-
rent from those which are stated in type-A or
type-B standards, the requirements of this
type-C standard take precedence over the
requirements of the other standards for
machines that have been designed and built
according to the requirements of this type-C
standard.

1 Předmět normy  1 Scope
Tato evropská norma platí pro ocelářský
konvertor a jeho přidružené vybavení (dále
uváděno jako konvertor) použitý v procesu
výroby uhlíkové nebo korozivzdorné oceli, jak
je stanoveno v 3.1 a zobrazeno v příloze B.

 This European Standard applies for steel
converter and its associated equipment
(hereinafter referred to as converter plant)
used in the process of carbon or stainless steel
making as defined in 3.1 and illustrated in
Annex B.

Tato evropská norma se zabývá významnými
nebez-
pečími, nebezpečnými situacemi a událostmi
relevant-
ními se stanicí konvertoru. Pokrývá zamýšlené
použití a předvídatelné zneužití.

 This European Standard deals with significant
hazards, hazardous situations and events
relevant to the con-
verter plant. It covers the intended use and
foreseeable misuse.

Tato evropská norma specifikuje bezpečnostní
poža-
davky, které musí být splněny během přepravy,
montáže, uvedení do provozu, provozu, údržby
(jak je popsáno v kapitole 5)
a vyřazení/demontáže vybavení.

 This European Standard specifies the safety
require-
ments to be met during transport, assembly,
commission-
ing, operation, maintenance (as described in
Clause 5) and decommissioning/disassembly of
the equipment.

Tato evropská norma platí pro:  This European Standard applies to:
Ocelářský konvertor a jeho přidružené
vybavení pro proces kyslíkové výroby oceli

 Steel converter and its associated equipment
for the oxygen steelmaking process

–    z horkého kovu/tekuté oceli a naplnění
šrotem;

 –    from hot metal/liquid steel and scrap
charging;

–    prostřednictvím rafinace a míchání;  –    via oxygen refining and stirring;
–    vybavení pro měření teploty a odběr vzorků;  –    temperature measurement and sampling

equip-
ment;

–    až po odpich včetně zařízení pro zadržení
strusky;

 –    up to tapping including slag retaining
device;

–    chladicí systémy;  –    cooling systems;
–    zařízení údržby (např. zařízení na opláštění,
zaří-
zení pro opravu otvoru);

 –    maintenance devices (e.g. relining device,
tap hole repair device);

–    proces související s rozhraním/interakcemi
(např. v souladu s návrhem, ovládáním)

 –    process related interfaces/interactions (e.g.
accord-
ing to design, controls) to

–    média,  –    media,
–    stanice primárního a sekundárního čištění
plynu,

 –    primary and secondary gas cleaning plant,

–    systémů pro podávání materiálu a systému
nabí-
rání slitiny,

 –    material feeding systems and ladle alloying
systems,

–    pojezdů pro ocelový naběrač a struskový
hrnec, a

 –    transfer cars for steel ladle and slag pot, and



–    vybavení pro plnění/odpich, např. jeřáb,
šrotový žlab a struskové hrnce.

 –    charging/tapping equipment, e.g. crane,
scrap chute, ladles and slag pots.

Tato evropská norma nezahrnuje bezpečnostní
poža-
davky pro:

 This European Standard does not cover safety
require-
ments for:

–    použití procesních médií jiných než kyslík,
dusík, argon a stlačený vzduch;

 –    usage of process media other than oxygen,
nitro-
gen, argon and compressed air;

–    stanice primárního a sekundárního čištění
plynu;

 –    primary and secondary gas cleaning plants;

–    měřicí zařízení s radioaktivními zdroji;  –    measuring devices with radioactive sources;
–    systémy pro podávání materiálu a systémy
nabí-
rání slitiny;

 –    material feeding systems and ladle alloying
systems;

–    pojezdy pro ocelový naběrač a struskový
hrnec;

 –    transfer cars for steel ladle and slag pot;

–    vybavení pro plnění/odpich, např. jeřáb,
šrotové žlaby, naběrače a struskové hrnce;

 –    charging/tapping and de-slagging
equipment, e.g. crane, scrap chutes, ladles and
slag pots;

–    pomocné navijáky a kladkostroje.  –    auxiliary winches and hoists.
POZNÁMKA 1 Pro různé varianty procesu
konvertoru, kde se používají jiné plyny
a média, např. Uhlovodíky, pohonné

 NOTE 1 For variations of converter process
where other gases and media, e.g.
hydrocarbons, fuels, steam, etc. are

hmoty, pára, atd., je třeba vzít v úvahu další
bezpečnostní opatření, která nejsou zahrnuta
v této bezpečnostní normě.

 used, additional safety measures have to be
considered which are not covered in this safety
standard.

Tato evropská norma neplatí na konvertory,
které jsou vyrobeny před datem vydání této
normy v Úředním věstníku (OJ).

 This European Standard is not applicable to
converter plant, manufactured before the date
of publication of this standard in the Official
Journal (OJ).

POZNÁMKA 2 V případě přepracování může být
tato evrop-
ská norma použita jako návod pro specifické
části, které mají být upraveny.

 NOTE 2 In case of revamping, this European
Standard can be used as a guideline for the
specific parts to be revamped.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


