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Předmluva

Tento dokument (EN 746-1:1997+A1:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 186
“Průmyslové tepelné procesy – bezpečnost”, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě se nejpozději do února 2010 uděluje status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
se zruší nejpozději do února 2010.

Pozornost je věnována možnosti, že některé části této normy mohou být předmětem patentových
práv. CEN (a/nebo CENELEC) nenesou odpovědnost pro určení některých nebo všech těchto
patentových práv.

Tento dokument zahrnuje změnu 1, schválenou CEN 2009-07-16.

Tento dokument nahrazuje EN 746-1:1997.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou v textu vyznačeny značkami !".

Pracovní skupina, která pracovala na této části EN 746 byla složena z expertů následujících zemí:
Francie, Itálie, Německa, Spojeného království a Švédska.

Tato norma představuje jednu část bezpečnostních norem týkajících se průmyslových tepelných
zařízení.

Úplný seznam částí EN 746 je následující:

EN 746 Průmyslová tepelná zařízení



Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky na průmyslová tepelná zařízení

Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulaci s palivy

Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér

Část 4: Zvláštní bezpečnostní požadavky na galvanizační tepelná zařízení

Část 5: Zvláštní bezpečnostní požadavky na tepelná zařízení se solnými lázněmi

Část 6: Zvláštní bezpečnostní požadavky na tepelná zařízení pro tavení materiálů, přetavování
a zpracování materiálů v kapalné fázi

Část 7: Zvláštní bezpečnostní požadavky na vakuová tepelná zařízení

Část 8: Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení pro kalení

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic EU.

!Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které tvoří nedílnou součást
této normy".

Vyhodnocení předvídatelných rizik vyplývajících z používání zařízení, bylo provedeno při přípravě této
normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny 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

Tato norma byla připravena jako harmonizovaná norma zajišťující soulad se základními
bezpečnostními požadavky Směrnice pro strojní zařízení a odpovídajícími předpisy ESVO.

Příslušná zařízení a rozsah pokrytých nebezpečí jsou uvedena v rozsahu působnosti této části normy.
Krom toho by zařízení měla přiměřeně vyhovovat !EN ISO 12100" pro nebezpečí, která nejsou pokryta
touto normou.

Tato evropská norma je typu C, jak je definováno v !EN ISO 12100".

Pokud je pro jasnost znění v textu uveden příklad preventivního opatření, nemělo by toto
být bráno jako jediné možné řešení. Každé další řešení vedoucí ke stejnému snížení rizika
je přípustné, jestliže je dosažena stejná úroveň bezpečnosti.

Tato část EN 746 předpokládá, že instalace jsou prováděny a provozovány vyškoleným personálem.

1 Předmět normy

1.1 Tato část EN 746 specifikuje všeobecné bezpečnostní požadavky pro průmyslová tepelná zařízení (např.
průmyslové pece a průmyslová ohřívací zařízení), které jsou pro strojní zařízení definovány v  !EN ISO 12100-
1:2003".



Zpřesňuje předpokládaná významná rizika spojená s průmyslovým tepelným zařízením a specifikuje odpovídající
preventivní opatření pro snížení nebo eliminaci těchto rizik.

Tato norma udává obecné principy a všeobecné požadavky pro snížení rizik zařízení uvedených v předmětu
normy.

Všeobecné požadavky platí pro všechny následující části této EN 746 týkající se specifického zařízení, pokud
není uvedena výjimka v příslušné části. Obecné principy (podkapitoly jsou označeny) budou používány
k ustanovení specifických technických opatření v následujících částech, týkajících se bezpečnostních požadavků
pro konkrétní zařízení.

POZNÁMKA Pro podobná zařízení, která nejsou uvedena v konkrétních částech této normy, může být
EN 746-1 použita jako pomocná norma ke snížení rizika pro nebezpečí uvedená v kapitole 4 (Seznam
nebezpečí ).
1.2 Tato část EN 746 platí pro průmyslová tepelná zařízení v oborech:

metalurgické a kovozpracující provozy;●

sklářské provozy;●

keramické provozy;●

cementárny, vápenky a provozy výroby sádry;●

chemické provozy;●

zařízení na spalování odpadů;●

A vytápěná:
plynným palivem;●

kapalným palivem;●

pevným palivem;●

směsí paliv;●

elektrickou energií.●

Průmyslová tepelná zařízení, kterých se týká tato část EN 746, jsou specifikována v kapitole 3.

Podrobnější seznam průmyslových tepelných zařízení výše uvedených oborů je uveden v příloze A.

V dalším textu bude v této normě používáno pro „průmyslová tepelná zařízení“ termínu „zařízení“.

Tato část EN 746 neplatí pro vysoké pece, konvertory (v ocelárnách), parní kotle, zařízení pro
svařování (svařovací stroje) a zařízení potravinářské výroby.
1.3 Tato část EN 746 specifikuje požadavky na výrobce, jež se týkají zajištění bezpečnosti osob
a majetku v průběhu přípravy k provozu, spuštění provozu, odstavení během údržby a rozebírání
(demontáže), stejně jako v případech předvídatelných poruch (závad) či selhání, která mohou nastat
na zařízení.

Definuje  bezpečnostní  požadavky  v  různých  fázích  životnosti  zařízení  a  jeho  návrhu,  instalace,
konstrukce, použití a likvidace.

Norma specifikuje bezpečnostní požadavky pro:

ochranu proti

mechanickým nebezpečím, pohybu strojního zařízení a materiálu, uvolňování (vymrštění) součástek nebo●

materiálu nebo kapalin a plynů, implozím, konstrukčním chybám;
elektrickým vlivům (nebezpečím);●

tepelným nebezpečím: výbuchům, požárům, opařením, kontaktu s teplými součástkami, plyny nebo plameny;●

hluku a vibracím;●



tepelnému, optickému a ionizačnímu i neionizačnímu záření;●

škodlivým vedlejším produktům a nebezpečných látkám, jedům (otravám), biologickým a mikrobiologickým●

kontaminacím, znečistění a poškození životního prostředí;
ostatním nebezpečím jak je uvedeno v kapitole 4; údržbu, zajištění signalizace a kontrolu.●

Tato část EN 746 platí pro zařízení, která byla uvedena na trh až po nabytí platnosti této normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


