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Předmluva
Tento dokument EN 12952-15:2003 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 269 „Válcové a
vodotrubné kotle“, jejíž sekretariát zajiš»uje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2004 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 března 2004.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu. Tato evropská norma se považuje za podpůrnou normu pro jiné aplikace
a pro jiné normy výrobku, které jako takové podporují základní požadavek na bezpečnost podle
směrnice nového přístupu, a měla by se v nich objevit jako normativní dokument.

Tato evropská norma řady EN 12952, týkající se vodotrubných kotlů a pomocných zařízení, sestává z
těchto částí:

Část 1: Všeobecné požadavky

Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem

Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem

Část 4: Provozní výpočty očekávané doby života kotle

Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

Část 6: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

Část 7: Požadavky na výstroj kotle

Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva

Část 9: Požadavky na zapalovací zařízení kotlů na prášková paliva

Část 10: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

Část 11: Požadavky na zabezpečovací a řídicí systémy kotle a příslušenství

Část 12: Požadavky na jakost kotlové napájecí vody a kotelní vody

Část 13: Požadavky na zařízení pro čištění spalin



Část 14: Požadavky na spalinové soustavy DENOX

Část 15: Přejímací zkoušky

Část 16: Požadavky na soustavy pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná
paliva

CR 12952 Část 17: Směrnice pro zapojení zkušebního orgánu nezávislého na výrobci

Ačkoli všechny části normy lze získat samostatně, je třeba poznamenat, že tyto části jsou vzájemně
na sobě závislé. Proto pro konstrukci a výrobu válcových kotlů je třeba použít jednotlivé části normy,
aby mohly být uspokojivě splněny požadavky evropské normy.

POZNÁMKA Části 4 a 15 neplatí při návrhu, konstrukci a instalaci.

Příloha A je normativní.

Tento dokument obsahuje bibliografii.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska,
Řecka, Slovenska, Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.
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1 Předmět normy a oblast použití
1.1 Oblast použití
Tato evropská norma platí pro parní a horkovodních kotle s přímým ohřevem, včetně jejich
pomocných zařízení. Pro účely této normy je parním a horkovodním kotlem těleso a potrubní systémy,
v nichž se:

–      vyvíjí pára (pro použití vně systému) při přetlaku vyšším, než je atmosférický tlak;

–      při atmosférickém tlaku ohřívá voda (pro použití vně systému) na teplotu vyšší, než je teplota
syté páry.

Parní kotel obvykle sestává z odpařováku otápěného spalinami, z přehříváku, přihříváku, ohříváků
napájecí vody, vzduchu, paliva, jsou-li použity, a ze spalovacího zařízení.

Pojem „přímý ohřev“ se týká zařízení, v němž se teplo v palivu známého složení chemickou reakcí
předává pracovní látce. Takové zařízení může zahrnovat spalování s mechanickou dodávkou pevného
paliva, spalování paliva ve fluidní vrstvě nebo soustavy hořáků.

Pomocná zařízení jsou zařízení pro dodávku paliva, mlecí zařízení, ventilátor pro nucené přivádění
spalovacího vzduchu, odtahový ventilátor, zařízení pro odstraňování popela, parní ohřívák vzduchu,
ohřívák vzduchu, ohřívák paliva, je-li použit, a odlučovač popílku.



Tato norma se netýká:

–      jednotek spalujících zvláštní paliva (např. hlušinu);

–      tlakových parních kotlů (např. kotle pro tlakové spalování ve fluidní vrstvě - PFBC);

–      parních kotlů v systémech s kombinovaným ohřevem.

Tato norma platí analogicky pro přejímací zkoušky:

–      jednotek s nepřímým spalováním (např. kotle na odpadní teplo);

–      jednotek provozovaných s využitím jiných nosičů tepla (např. odpadních plynů, olejů pro
spalování, sodíku).

Má-li tato norma sloužit jako základ pro přejímací zkoušky kotlů, měla by se v okamžiku uzavírání
smlouvy uzavřít dohoda s ohledem na veškerá zvláštní zařízení, která by mohla mít vliv na měření a
interpretaci výsledků zkoušek.

1.2 Předmět normy
Tato norma uvádí základní požadavky na zkoušky tepelného výkonu (přejímací zkoušky) používané u
parních nebo horkovodních kotlů s přímým ohřevem. Tyto zkoušky prokazují, že byly splněny garance
s ohledem na účinnost a výkon nebo jiné parametry.

Tato norma obsahuje (mimo jiné):

–      doporučení pro provádění přejímacích zkoušek (viz kapitolu 6);

–      definici vnějšího okruhu kotelní sestavy a definici účinnosti (viz kapitolu 8);

–      podrobnosti o nejistotě měření (viz kapitolu 10).

1.3 Všeobecné informace
V této normě jsou uvedeny informace pro dohody týkající se druhu a rozsahu přejímacích zkoušek.
Tyto dohody by měly být uzavřeny před zkoušením nebo v okamžiku objednání parního nebo
horkovodního kotle.

V dohodách je možné se odvolávat na:

–      rozsah dodávky, vnější okruh kotelní sestavy, srovnávací teplotu;

–      metodu stanovení tepelné účinnosti, přímou metodu (příkon - výkon) nebo nepřímou metodu
(tepelné ztráty);

–      doplňující měření;

–      zkušební podmínky, např. stupeň čistoty v zařízení, doba do dosažení ustálených podmínek a
doba trvání zkoušky;
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–      jakékoli odchylné zkušební podmínky;

–      odkalování a ofukování sazí;

–      funkční používání měřicích přístrojů jiných, než je uvedeno v kapitole 6*);

–      tabulku nebo tabulky uvádějící vlastnosti páry, které se mají použít pro jiné termodynamické
vlastnosti;

–      všechny zvláštní korekční metody;

–      umístění a polohu měřicích bodů.

-- Vynechaný text --


