
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ICS 29.260.20 Duben 2009

Výbušné atmosféry –
Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

ČSN
EN 60079-14
ed. 3
33 2320

idt IEC 60079-14:2007

Explosive atmospheres –
Part 14: Electrical installations design, selection and erection

Atmospheres explosives –
Partie 14: Conception, sélection et construction des installations électriques

Explosionsfähige Atmosphäre –
Teil 14: Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60079-14:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60079-14:2008. It was translated by
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Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2011-07-01 se nahrazuje ČSN EN 60079-14 ed. 2 (33 2320) z května 2004, která do
uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2011-07-01 používat dosud platná ČSN EN 60079-14 ed.2 (33
2320) z května 2004, v souladu s předmluvou k EN 60079-14:2008.

Změny proti předchozím normám

Do normy byly doplněny požadavky na znalosti, odbornost a kompetence „odpovědných osob“,
„obsluhy“ a „konstruktérů“, byly zavedeny úrovně ochrany zařízení (EPL) a vysvětleny v nové příloze
I a rovněž byly zahrnuty požadavky na elektrické instalace pro prostory s hořlavým prachem z ČSN EN
61241-14:2005.
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Informativní údaje z IEC 60079-14:2007

Tato mezinárodní norma IEC 60079-14 byla připravena subkomisí IEC/SC 31J: Klasifikace
nebezpečných prostorů a požadavky na instalaci, technické komise TC 31: Zařízení pro výbušné
atmosféry.

Toto čtvrté vydání ruší a nahrazuje třetí vydání, které bylo publikováno v roce 2002 a je technickou
revizí normy ve vztahu k plynům a párám a zahrnuje požadavky pro prachy z IEC 61241-14 (2004).
Požadavky pro prachy byly převzaty bez technických změn.

Oproti proti předchozímu vydání jsou provedeny dále uvedené významné změny:

v příloze F jsou vysvětleny požadavky na znalosti, odbornost a kompetence „odpovědných osob“, „obsluhy“●

a „konstruktérů“;
byly zavedeny úrovně ochrany zařízení (EPL) a vysvětleny v nové příloze I;●

byly zahrnuty požadavky pro prach z IEC 61241-14, ed. 1.●

POZNÁMKA Požadavky pro prach byly v tomto vydání doplněny jako prozatímní návrh a budou
vylepšeny v dalším vydání s dalšími technickými změnami.

Text této normy vychází z těchto dokumentů: 

CDV Zpráva o hlasování
31J/150/FDIS 31J/152/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování
uvedené v tabulce.

Tato publikace byla připravena v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60079 se společným názvem „Výbušné atmosféry“ lze najít na



internetových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na
internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v termínu příslušejícímu dané publikaci. K tomuto datu
bude publikace:

znovu potvrzena;●

zrušena;●

nahrazena revidovaným vydáním; nebo●

změněna.●
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Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Procházková
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Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2008-07-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit
Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské
normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze
v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá
a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
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Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice
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© 2008 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
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Předmluva

Text dokumentu 31J/150/FDIS, budoucího čtvrtého vydání IEC 60079-14, byl připraven byl připraven
subkomisí SC 31J Klasifikace nebezpečných prostorů a požadavky na instalaci, technické komise TC
31, Zařízení pro výbušné atmosféry, a byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl
schválen CENELEC jako EN 60079-14 dne 2008-07-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 60079-14:2003.

Norma je technickou revizí co se týče plynů a par a přebírá požadavky pro prachy z EN 61241-
14:2004. Převzetí požadavků pro prach bylo provedeno bez technických změn.

Oproti EN 60079-14:2003 jsou provedeny dále uvedené významné změny:

v příloze F jsou vysvětleny požadavky na znalosti, odbornost a kompetence „odpovědných osob“, „obsluhy“●

a „konstruktérů“;
byly zavedeny úrovně ochrany zařízení (EPL) a vysvětleny v nové příloze I;●

byly zahrnuty požadavky pro prach z EN 61241-14:2004.●

POZNÁMKA Požadavky pro prach byly do EN 60079-14:2008 doplněny jako prozatímní návrh a budou
vylepšeny v dalším vydání s dalšími technickými změnami.

Byla stanovena tato data: 

• nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní (dop) 2009-05-01
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2011-07-01

Přílohy ZA a ZB doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60079-14:2007 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoli
modifikací.
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Úvod

Preventivní opatření pro snížení nebezpečí výbuchu v důsledku hořlavých látek jsou založena na třech
principech, která mají být aplikovány v dále uvedeném pořadí:

náhrada;1.
řízení;2.
zmírnění účinků.3.

Náhrada zahrnuje například výměnu hořlavé látky za jinou, která je nehořlavá nebo je méně hořlavá.

Řízení zahrnuje například:

snížení množství hořlavých látek;a.
vyloučení nebo minimalizace úniků;b.



hlídání úniků;c.
zabránění vzniku výbušné atmosféry;d.
sbírání a zachycování úniků; ae.
vyloučení zdrojů vznícení.f.

POZNÁMKA 1 S výjimkou bodu f) jsou všechny body součástí procesu zařazování nebezpečných
prostorů.

Zmírnění účinků zahrnuje například:

snížení počtu osob vystavených riziku;1.
provedení opatření pro zabránění šíření výbuchu;2.
zajištění odlehčení výbuchového tlaku;3.
zajištění potlačení výbuchu; a4.
poskytnutí vhodných osobních ochranných prostředků.5.

POZNÁMKA 2 Výše uvedené body jsou součástí výsledků řízení při hodnocení rizik.

Po využití principů náhrady a řízení (body a) až e)) se zbývající nebezpečné prostory zařadí do zón
podle pravděpodobnosti přítomnosti výbušné atmosféry (viz IEC 60079-10 nebo IEC 61241-10). Toto
zařazení, které může být použito společně s hodnocením následků vznícení, umožňuje stanovit úrovně
ochrany zařízení a tak mohou být pro každý prostor stanoveny vhodné typy ochrany.

Pro vznik výbuchu je potřeba současná existence výbušném atmosféry a zdroje vznícení. Cílem
ochranných opatření je snížit na přijatelnou úroveň pravděpodobnost, že se elektrická instalace stane
zdrojem vznícení.

Při pečlivém návrhu elektrické instalace je často možné umístit většinu elektrických zařízení v méně
nebezpečném prostoru nebo v prostoru bez nebezpečí výbuchu.

Má-li být elektrické zařízení instalováno v prostorech, ve kterých mohou v atmosféře vznikat
nebezpečné koncentrace a nebezpečné množství hořlavých plynů, par, mlhy, hořlavých vláken nebo
prachu, provádějí se ochranná opatření pro snížení pravděpodobnosti výbuchu v důsledku iniciace
oblouky, jiskrami nebo horkými povrchy, vznikajícími v normálním provozu nebo za stanovených
poruchových podmínek.

Mnoho prachů, které vznikají, jsou zpracovávány, je s nimi manipulováno a jsou skladovány, jsou
hořlavé. Po jejich vznícení mohou rychle hořet a pokud jsou smíchány ve správném poměru se
vzduchem, mohou mít značnou výbušnou sílu. Často je nezbytné použít elektrické zařízení
v prostorech, kde je přítomen takový hořlavý materiál, a proto musí být provedena vhodná opatření
pro zajištění, aby takové zařízení bylo odpovídajícím způsobem chráněno tak, aby byla snížena
pravděpodobnost vznícení vnější výbušné atmosféry. U elektrického zařízení patří mezi potenciální
zdroje iniciace elektrické oblouky a jiskry, horké povrchy a třecí jiskry.

Prostory, ve kterých je prach, polétavé částice a vlákna ve vzduchu v nebezpečném množství se
zařazují jako nebezpečné a podle úrovně nebezpečí se zařazují do tří zón.

Hořlavý prach může být vznícen elektrickým zařízením několika hlavními způsoby:

povrchem zařízení, které má teplotu vyšší než je teplota vznícení daného prachu. Teplota, při které se prach●

vznítí, závisí na vlastnostech prachu, zda je prach ve vznosu nebo vrstvě, na tloušťce vrstvy a geometrii
tepelného zdroje;
obloukem nebo jiskřením na elektrických částech, jako jsou vypínače, kontakty, komutátory, kartáče nebo●

podobně;



výbojem nahromaděného elektrostatického náboje;●

vyzařovanou energií (např. elektromagnetickou radiací);●

mechanickými jiskrami nebo třecími jiskrami nebo oteplením souvisejícím se zařízením.●

Pro vyloučení nebezpečí iniciace je nezbytné, aby :

teplota povrchů, na kterých se může usazovat prach nebo které mohou být ve styku s rozvířeným prachem,●

byla udržována pod mezní teplotou uvedenou v této normě;
všechny elektrické jiskřící části nebo části, které mají teplotu vyšší než je mezní teplota stanovená v této●

normě:
byly uzavřeny v závěru, který odpovídajícím způsobem zabraňuje vnikání prachu, nebo●

energie elektrických obvodů byla omezena tak, aby nevznikaly oblouky, jiskry nebo teploty schopné vznítit●

hořlavý prach;
všechny ostatní zdroje iniciace byly vyloučeny.●

Pro ochranu elektrických zařízení proti výbuchu v nebezpečných prostorech existuje několik technik
(viz IEC 60079-0) a tato norma popisuje specifické požadavky pro navrhování, výběr a zřizování
elektrických instalací ve výbušných atmosférách.

Tato část IEC 60079 je doplňková k ostatním odpovídajícím normám IEC, např. řadě IEC 60364 týkající
se požadavků pro elektrickou instalaci. Tato norma se rovněž odkazuje na IEC 60079-0 a s ní
související normy, které uvádějí požadavky pro konstrukci, zkoušení a označování vhodných
elektrických zařízení.

Tato norma je založena na předpokladu, že elektrická zařízení jsou správně instalována, zkoušena,
udržována a používána v souladu svými stanovenými technickými podmínkami.

Důležitou součástí kontroly instalací v nebezpečných prostorech jsou rovněž činnosti související
s revizemi, údržbou a opravami a uživatelé by měli věnovat pozornost IEC 60079-17 a IEC 60079-19,
kde jsou uvedeny další informace, týkající se těchto aspektů.

V každé průmyslové instalaci, bez ohledu na její velikost, může být kromě elektrických zařízení mnoho
jiných iniciačních zdrojů. Pro zajištění bezpečnosti může být potřeba provést ochranná opatření,
podrobnosti týkající se těchto ochranných opatření jsou však mimo rozsah platnosti této normy.

V IEC 61241-1 jsou pro ochranu závěrem „tD“ uvedeny dvě rozdílné praxe A a B, které se považují za
ekvivalentní z hlediska úrovně ochrany.

Obě tyto praxe jsou běžně používány a každá by měla být používána bez míchání požadavků na
zařízení nebo požadavků pro výběr/instalaci z obou praxí. Obě vycházejí z rozdílné metodiky a jejich
hlavními rozdíly jsou: 

Praxe A Praxe B
Definována v zásadě jako požadavky na vlastnosti Definována v zásadě jako nařizující požadavky
Maximální povrchová teplota se stanovuje s 5 mm vrstvou
prachu a instalační pravidla vyžadují bezpečnostní odstup
75 °C mezi povrchovou teplotou a teplotou vznícení
daného prachu

Maximální povrchová teplota se stanovuje s 12,5 mm
vrstvou prachu a instalační pravidla vyžadují bezpečnostní
odstup 25 °C mezi povrchovou teplotou a teplotou
vznícení daného prachu

Metoda pro dosažení požadované ochrany proti vnikání
prachu pomocí použití pružných těsnění na spojích
a třecích těsnění na rotujících nebo pohybujících se
hřídelích nebo táhlech a ověření ochrany proti vnikání
prachu podle IEC 60529- IP kód

Metoda pro dosažení požadované ochrany proti vnikání
prachu pomocí stanovené délky a šířky mezi povrchy
spojů, u hřídelí a táhel pomocí stanovené délky a radiální
spáry (rozdílu průměrů) mezi pohyblivou a stacionární
části a ověření vnikání prachu pomocí tepelné cyklické
zkoušky

1 Rozsah platnosti



Tato část IEC 60079 obsahuje specifické požadavky pro navrhování, výběr a zřizování elektrických
instalací v nebezpečných prostorech s výbušnými atmosférami.

Pokud zařízení musí být vyhovující pro další podmínky okolí, například ochranu proti vnikání vody
a odolnost proti korozi, mohou být nutné dodatečné metody ochrany. Použitá metoda nemá
nepříznivě ovlivňovat neporušenost závěru.

Požadavky této normy platí pouze pro použití elektrických zařízení v normálních nebo téměř
normálních atmosférických podmínkách. Pro jiné podmínky mohou být nutná dodatečná opatření.
Například, většina hořlavých materiálů a mnoho materiálů, které jsou normálně považovány za
nehořlavé, mohou prudce hořet v podmínkách s obohaceným kyslíkem. Další opatření mohou být
rovněž nutná při použití zařízení v extrémních tepelných a tlakových podmínkách. Tato opatření jsou
mimo rozsah platnosti této normy.

Tyto požadavky doplňují požadavky pro instalace v prostorech bez nebezpečí výbuchu.

Tato norma platí pro všechna elektrická zařízení včetně stabilních, přemístitelných, přenosných
a ručních zařízení, a trvalé nebo dočasné instalace.

Platí pro instalace o všech napětích.

Tato norma neplatí pro:

elektrické instalace v dolech s výskytem důlního plynu;●

POZNÁMKA Tato norma může být použita pro elektrické instalace v dolech, kde může vznikat
výbušná plynná atmosféra jiná než důlní plyn a pro elektrické instalace na povrchu dolů.

situace přímo související s výbušninami a prachem z výbušnin nebo samozápalných (pyroforických) látek●

(např. při výrobě a zpracování výbušnin);
místnostech používaných pro lékařské účely.●

elektrické instalace v prostorech, kde nebezpečí výbuchu vytváří hybridní směsi hořlavých prachů a hořlavých●

plynů, par nebo mlhy.

Tato norma nezohledňuje žádná nebezpečí vyplývající z uvolňování hořlavých nebo toxických plynů
z prachu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


