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Předmluva

Tento dokument (EN 1012-1:2010) byl připraven technickou komisí CEN/TC 232 „Kompresory, vývěvy
a jejich systémy“; činnosti sekretariátu této technické komise zabezpečuje SIS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2011 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 září 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEX] nelze činit odpovědnými za identifikaci jakéhokoli patentového práva
nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1012-1:1996.

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

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Do odpovědnosti technické komise CEN/TC 232 je zahrnuta koordinace bezpečnostních norem
s technickými komisemi CEN/TC 182 „Chladicí zařízení, požadavky k zajištění bezpečnosti a na
ochranu životního prostředí“ a CEN/TC 234 „Zásobování plynem“.

Tento dokument je rozdělen do tří částí:

– část 1: Vzduchové kompresory;

– část 2: Vývěvy;

– část 3: Procesní kompresory



Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, 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

Tento dokument je normou typu C, jak je uvedeno v EN ISO 12100-1.

Strojní zařízení, na která se tento dokument vztahuje, a rozsahy nebezpečí, nebezpečných situací
a událostí, které jsou do této normy zahrnuty, jsou uvedeny v předmětu tohoto dokumentu.

Pokud jsou ustanovení normy typu C odlišná od ustanovení, která jsou uvedena v normách
typu A nebo B, mají ustanovení normy typu C přednost před ustanoveními jiných norem pro stroje,
které byly zkonstruovány a zhotoveny podle ustanovení normy typu C.

Při publikování této normy v roce 1996 byla norma platná pro všechny typy kompresorů. Norma je
nyní rozdělena do tří částí včetně této části zabývající se kompresory pro stlačený vzduch, dusík
a inertní plyny, druhé části zabývající se vývěvami a třetí části zabývající se kompresory pro provozní
plyny. Byl zvažován praktický postup tak, aby tam, kde byla stanovena opatření uvedená pro
kompresory pokryté CEN/TC 12 nebo ISO/TC 67, pak jakékoliv revize nebo dodatky mohou být učiněny
v části procesní kompresory bez ovlivnění ustanovení pro vzduchové kompresory pokryté touto částí
EN 1012.

Normy týkající se jiných než bezpečnostních aspektů kompresorových jednotek jsou:

– EN 61000-6-4 a EN 61000-6-2 pro stacionární kompresorové jednotky;

– EN 13309 pro kompresorové jednotky montované na lyžinách a mobilní z hlediska
elektromagnetické kompability.

1 Předmět normy

Tato část normy EN 1012 je aplikovatelná na kompresory a kompresorové jednotky s provozním
tlakem vyšším než 0,5 barů, které jsou určené ke stlačení vzduchu, dusíku nebo inertních plynů. Tento
dokument řeší všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se konstrukce,
instalace, provozu, údržby, demontáže a likvidace kompresorů a kompresorových jednotek, když jsou
používány podle svého určení a za podmínek nesprávného používání důvodně předpokládaného
výrobcem (viz kapitola 4).

Tato část EN 1012 zahrnuje pod obecným názvem kompresorové jednotky ty stroje, které zahrnují:
kompresor;●

hnací systém;●

součást nebo zařízení potřebné pro provoz.●

Tato část rovněž řeší obecné požadavky týkající se procesu plynových kompresorů; pro specifické
požadavky viz prEN 1012-3, která platí.

Tato část řeší kompresory poháněné kterýmikoli pohonnými prostředky, včetně bateriového pohonu,
které jsou zamontovány nebo se používají s motorovými vozidly.



Tato část EN 1012 neřeší požadavky na kompresory používané v potencionálně výbušném prostředí.

Tato část normy EN 1012 neplatí pro kompresory, které byly vyrobeny před datem vydání tohoto
dokumentu CEN.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


