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0 Úvod

0.1 Proces

V procesu elektrostatického nanášení práškových nátěrových hmot je prášek dopravován ze
zásobníku prášku proudem vzduchu k elektrostatickému stříkacímu zařízení. Při průtoku
elektrostatickým stříkacím zařízením jsou částice nabíjeny pomocí vysokého napětí řádově několika
desítek kilovoltů a jsou vystřikovány ve formě mraku, který je nasměrován na výrobek. Částice prachu
v mraku jsou přitahovány a usazují se na uzemněném stříkaném výrobku.

Prášek, který se neusadí na výrobku (přestřiky), je odsáván větracím systémem nebo jiným způsobem
do odlučovací jednotky.

Výrobek s naneseným práškem pak jde do pece, kde se prášek taví a vytvrzuje do souvislé vrstvy.

0.2 Nebezpečí výbuchu

K výbuchu může dojít, pokud:

koncentrace hořlavé práškové nátěrové hmoty ve vzduchu je v mezích výbušnosti,●

je přítomen iniciační zdroj s dostatečnou energií pro přítomnou rozvířenou práškovou nátěrovou hmotu.●

Iniciačním zdrojem může být například horký povrch, otevřený oheň, elektrický oblouk nebo jiskra.

Výbuchu může být zabráněno, pokud je vyloučena alespoň jedna nebo nejlépe obě uvedené
podmínky. Protože je velmi obtížné zcela vyloučit možnost vzniku zápalných výbojů, hlavním cílem má
být prevence vyloučení výbušné koncentrace práškové nátěrové hmoty ve vzduchu.

0.2.1 Směsi hořlavých práškových nátěrových hmot a vzduchu mohou vybuchovat pouze v daném
rozsahu koncentrací, nemohou vybuchovat, pokud je koncentrace pod nebo nad tímto rozsahem.

POZNÁMKA 1 Pokud je výbušná směs mraku práškových nátěrových hmot a vzduchu v uzavřené
místnosti, může výbuch vést ke kritickému zvýšení tlaku.
POZNÁMKA 2 Rozdělení práškových nátěrových hmot podle velikosti částic je obvykle v rozsahu 5 mm
až 120 mm.

0.2.2 Je důležité, aby nedocházelo k usazování a akumulaci prášku v prostoru stříkání, který by mohl
být rozvířen a vytvářet tak výbušnou atmosféru. To neplatí pro usazování na filtračních zařízeních
a akumulaci práškového materiálu v zásobnících, které jsou umístěny v prostoru stříkání
(integrované) a jsou navrženy pro odlučování práškové nátěrové hmoty. [Viz EN 12981:2005, 4.6]

0.2.3 Zvláštní pozornost má být věnována zabránění vzniku elektrostatických nábojů na různých
površích, které jsou v blízkosti rozprášeného oblaku barvy. To může platit pro výrobky během procesu
nanášení nebo automatické stříkací zařízení a montážní části práškového stříkacího systému, apod.



0.3 Elektrická nebezpečí

0.3.1 Úraz elektrickým proudem (při přímém nebo nepřímém styku) může vznikat například při styku
s

živými částmi, které nejsou z provozních důvodů izolovány;●

vodivými částmi, které za normálních provozních podmínek nemají nebezpečné napětí, avšak při poruše ano;●

izolovanými živými částmi, jejichž izolace je nedostatečná nebo byla poškozena mechanickými vlivy;●

0.3.2 Nedostatečné uzemnění může vzniknout například v důsledku:

nesprávného připojení k ochrannému uzemňovacímu systému;●

příliš vysokého odporu uzemnění.●

0.3.3 Nebezpečí může vzniknout například tehdy, pokud vznikne nebezpečná porucha (např. zkrat
v elektronických bezpečnostních obvodech, na přístupových krytech do nebezpečných prostorů nebo
na výstražném zařízení) v důsledku rušení od vysokonapěťového zařízení a součástí řídicích
a bezpečnostních systémů.

0.3.4 Nebezpečné elektrostatické výboje mohou vznikat, například z neuzemněných vodivých částí
nebo velkých izolovaných povrchů, především pokud jsou ve styku s vodivým materiálem.

1 Rozsah platnosti

1.1 Tato evropská norma stanoví požadavky na stabilní elektrostatické stříkací zařízení pro hořlavé
práškové nátěrové hmoty, které mají být používány ve výbušné atmosféře vytvářené jejich vlastním
rozprášeným mrakem. Je rozdíl mezi stříkacími systémy odpovídajícím EN 50050:2001 a stříkacími
systémy, navrženými pro vyšší energie výboje a/nebo proudy. Nabíjení hořlavých práškových
nátěrových hmot může být dosaženo použitím vysokého napětí nebo triboelektricky.

Tato evropská norma rovněž stanoví konstrukční požadavky pro vytvoření bezpečných provozních
podmínek stacionárního zařízení, včetně jeho elektrické instalace.

1.2 Tato evropská norma uvažuje se třemi typy elektrostatických stříkacích systémů; viz 5.1, kde jsou
uvedeny podrobnosti.

1.3 Tato evropská norma uvažuje pouze s riziky spojenými s elektrostatickým nanášením nátěrových
hmot, které mohou rovněž obsahovat malé množství přidaných kovových částic, pokud je práce
prováděna za podmínek doporučených výrobcem. Především pokrývá nebezpečí vznícení vyplývající
z vytvářené výbušné atmosféry a ochrany osob před úrazem elektrickým proudem.

1.4 Tato stabilní zařízení jsou zařazeny jako zařízení skupiny II, kategorie 2D nebo kategorie 3D pro
použití v prostorách s nebezpečím výbuchu zóna 21 nebo zóna 22.

POZNÁMKA Pro jiné hlediska (rizika), jako např.:
klasifikace nebezpečných prostorů uvnitř a v okolí stříkací kabiny, viz EN 12981:2005, čl. 5.6.2.3;●

klasifikace jiných prostorů s výbušnou atmosférou do zón, viz EN 60079-10-2;●

výběr, instalaci a použití elektrických a neelektrických zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu, viz EN 60079-14 a EN●

12981:2005, čl. 5.6.2.4;
zdravotní rizika (např. hluk), viz také EN 12981:2005, čl. 5.4 a EN 14462;●

čistění prostoru stříkání, viz návod k použití pro stříkací zařízení;●

ochrana a prevence proti požáru (např. požární nebezpečí od jiných zdrojů) viz také EN 12981:2005, čl. 5.6;●

systém ochrany proti výbuchu, viz EN 12981:2005, 5.6.2.5;●

nebezpečí od prachu, viz EN 12981:2005, 5.5.●



Opatření související s konstrukcí pro snížení generovaného hluku ve stabilních zařízeních pro
elektrostatické stříkání jsou uvedeny v EN ISO 11688-1. Viz také EN 14462.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


