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Předmluva

Tento dokument (EN 14276-1:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 182 „Chladicí zařízení,
bezpečnostní a environmentální požadavky“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Tomuto dokumentu je nutno nejpozději do ledna 2007 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 ledna 2007.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice EU týkající se tlakových
zařízení.

Vztah ke směrnici EU 97/23/EC je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.

Tento dokument obsahuje následující části pod všeobecným názvem „Tlaková zařízení chladicích
zařízení a tepelných čerpadel“:

Část 1: Nádoby - Všeobecné požadavky

Část 2: Potrubí - Všeobecné požadavky

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, 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.
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Úvod

Tato norma je zaměřena na zvláštní povahu nádob chladicích zařízení nebo tepelných čerpadel a je
určena pro specifickou potřebu průmyslu chlazení a tepelných čerpadel. Tato norma má být používána
ve spojení s různými částmi EN 13445.

Pokud text této normy upravuje nebo doplňuje články EN 13445, pak má tato norma přednost. Pokud
tato norma neupravuje nebo nedoplňuje požadavky článků EN 13445, mají přednost články EN 13445.

Zvláštní povaha chladicích zařízení je definovaná následovně:

a)  cílem chladicích zařízení je teplo získávat a odvádět (toto zahrnuje jak chlazení, tak i vytápění);

b)  provoz chladicího zařízení vyžaduje prvky, vytvářející tlak (např. kompresor nebo nezbytný zdroj



energie);

c)  chladicí zařízení má stanovené množství náplně chladiva v uzavřeném okruhu;

d)  chladivo má v příslušných normách stanovené chemické složení a čistotu;

e)  tlak chladiva klesá s klesající teplotou (viz typickou křivku v příloze A této normy);

f)   na základě maximální mezní teploty 200 °C a maximálního mezního tlaku 64 bar, nejsou mez
pevnosti při tečení a mez únavy vlivem změny tlaku nebo vibrací významné faktory pro
konstrukci, kromě některých materiálů, jako je například hliník, měď a titan, u nichž musí být
brána v úvahu mez únavy;

g)  riziko přetlaku je způsobené:

–      prvkem, který vytváří tlak;

–      vnějším zdrojem tepla (např. požár nebo horká voda);

–      nesprávným provozem.

h)  chladicí zařízení je navrženo tak, aby byly minimalizovány emise chladiva a vnikání znečištění.

V této normě jsou zahrnuty pouze hermetické kompresory.
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1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky na materiál, konstrukci, výrobu, zkoušení a dokumentaci
pro stacionární tlakové nádoby určené pro používání v chladicích zařízeních a tepelných čerpadlech.
Tato zařízení jsou označena v této normě jako chladicí zařízení podle EN 378-1.

Tato evropská norma platí pro nádoby se svařovanými nebo na tvrdo pájenými díly a zahrnuje
příruby, šroubení, svařované a na tvrdo pájené přípojky nebo až po svařované a na tvrdo pájené první
obvodové spoje připojení potrubí a jiných prvků.

Tato evropská norma platí na tlakové nádoby s vnitřním poklesem tlaku až -1 bar s přihlédnutím k
odsátí vzduchu před naplněním nádoby chladivem.

Tato evropská norma platí jak pro mechanická zatížení, tak i pro tepelná namáhání, jak jsou
definována v EN 13445-3, spojená s chladicím zařízením. Norma platí pro tlakové nádoby s
maximálními dovolenými teplotami pro které jsou jmenovitá dovolená (výpočtová) napětí materiálů
odvozena pomocí EN 13445-2 a EN 13445-3 nebo podle této normy. Tlakové nádoby konstruované
podle této normy mají mít dále maximální výpočtovou teplotu, která nepřekročí 200 °C a maximální
výpočtový tlak nepřekračující 64 bar. Mimo tyto mezní hodnoty musí být pro konstrukci, výrobu,
kontroly nádoby použita EN 13445. V těchto případech musí být přihlédnuto na zvláštní povahu
chladicího zařízení tak, jak je uvedeno v úvodu této normy.

Hlavní je, aby tlakové nádoby použité v chladicích zařízení a tepelných čerpadlech byly podle přílohy
H
v kategorii nižší než II a odpovídaly ostatním příslušným článkům EN 378-2 pro tlakové nádoby.



Tato evropská norma platí pro tlakové nádoby, kde části zatížené hlavním tlakem jsou vyrobeny z
kovových tvárných materiálů, jak jsou definovány v kapitole 4 a příloze I této normy.

Tato evropská norma neplatí pro nádoby následujících druhů:

–         nádoby nýtované konstrukce;

–         několikavrstvé, tvářené za studena nebo předpjaté nádoby;

–         nádoby přímo vytápěně plamenem;

–         výměníky tepla typu „roll bond“.

-- Vynechaný text --


