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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 10497:2010) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 153 „Armatury“ ve
spolupráci s technickou komisí CEN/TC 69 „Průmyslové armatury“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.



Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2010 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 srpna 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. Není odpovědností CEN [a/nebo CENELEC] identifikovat jakákoliv nebo všechna tato patentová
práva.

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.

Oznámení o schválení

Text ISO 10497:2010 byl schválen CEN jako EN ISO 10497:2010 bez jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Tato mezinárodní norma zahrnuje požadavky a metody na vyhodnocení chování armatur při vystavení
definovaným podmínkám požáru. Požadavky na chování určují meze vhodnosti armatur bez ohledu na
jejich jmenovitou světlost nebo tlak. Doba požáru je určena tak, aby představovala maximální dobu
požadovanou k uhašení většiny požárů. Požáry s delším trváním jsou považovány za požáry
závažného významu s následky většími než ty, které jsou předpokládány při zkoušce.

Zkušební tlak během požáru je nastaven na 0,2 MPa (2 bar) pro armatury s měkkými sedly
s označením PN 10, PN 16, PN 25 a PN 40, Class 150 a Class 300, aby lépe simulovaly podmínky,
které budou očekávány ve
výrobním závodě při zjištění požáru a při zastavení čerpadel. V tomto případě je zdrojem tlaku
v systému hydrostatická výška, daná hladinami kapalin v kolonách a nádobách. Tato situace je
aproximována tímto nižším zkušebním tlakem.

Ve výrobních závodech mají armatury typicky vyšší hodnoty a není snadné snížit zdroj tlaku, když je
zjištěn požár. Proto je pro všechny ostatní armatury zkušební tlak během hoření nastaven na vyšší
hodnotu, aby byly lépe simulovány očekávané provozní podmínky v těchto zařízeních.

Použití této mezinárodní normy předpokládá, že provedení jejích ustanovení je zajištěno vhodně
kvalifikovaným a zkušeným personálem, protože vyžadují postupy, které mohou být nebezpečné
zdraví, pokud nejsou provedena správná opatření. Tato mezinárodní norma se zabývá jen technickou
vhodností a nezprošťuje uživatele zákonných závazků, týkajících se zdraví a bezpečnosti



v kterémkoliv stadiu postupu.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na typové zkoušení zápalnosti a metody zkoušení
zápalnosti k ověření schopnosti armatury udržet tlak během a po zkoušce zápalnosti. Nelze ji použít
pro požadavky na zkoušky pohonů armatur jiného typu než ručně obsluhované převodovky nebo
podobné mechanizmy, když tvoří součást normální sestavy armatury. Jiné typy pohonů armatur (např.
elektrické, pneumatické nebo hydraulické) mohou vyžadovat speciální ochranu pro provoz v prostředí,
uvažovaném při zkoušce armatury a zkoušení
zápalnosti takových pohonů je mimo rozsah platnosti této mezinárodní normy.

Osvědčení o zkouškách zápalnosti armatur, zkoušených dříve podle předchozích vydání ISO 10497
a podle podobných mezinárodně uznávaných norem pro zkoušení zápalnosti, jsou také přijatelné.

POZNÁMKA Pro účely této mezinárodní normy termíny „typová zkouška zápalnosti“ (fire type-test)
a „zkouška zápalnosti“ (fire test) znamenají totéž.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


