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stříkání a povrchovou úpravu“.

Text návrhu byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 50348 dne 2009-
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Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN a CENELEC nelze činit odpovědnými za identifikaci libovolného patentového práva nebo
všech takových patentových práv.

Tato norma nahrazuje EN 50348:2001.

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) 2010-12-01
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2012-12-01

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a pokrývá základní požadavky evropské směrnice
2006/42/ES. Viz příloha ZZ.

Stav vývoje techniky je uveden v příloze ZY „Významné změny mezi touto normou a EN 50348:2001.
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0 Úvod

0.1 Proces

V procesu elektrostatického nanášení se kapalná nátěrová hmota dopravuje do elektrostatického
stříkacího zařízení, kde se mechanickými silami a vlivem elektrického pole přeměňuje na kapičky.



Během tohoto rozprašovacího procesu jsou kapičky nabíjeny vysokým napětím řádově v desítkách
kilovolt a vytváří stříkací paprsek. Nabité kapičky jsou přitahovány a usazují se na uzemněném
výrobku.

Kapičky, které se neusadí na výrobku (přestřiky) se odstraňují odsávacím zařízením nebo jinými
prostředky.

Po ukončení nanášení se natřené výrobky zavezou do sušičky, kde se odpaří rozpouštědlo a vytvoří se
suchý povrch nátěrové hmoty.

0.2 Nebezpečí požáru

0.2.1 Nebezpečí požáru může být způsobeno usazováním barev a laků uvnitř stříkací kabiny,
odsávacím vzduchovém potrubí a filtrů. Během provozu, selhání nebo elektrických poruch může dojít
ke vznícení těchto usazenin. To je pravda především pro stříkací kabiny, kde se provádí
elektrostatické nanášení. Rychlé šíření požáru vede k nebezpečí v přilehlých prostorech.

0.2.2 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 stříkacího systému, apod.

0.2.3 Při stříkání nehořlavých nátěrových hmot není vznik výbušné atmosféry pravděpodobný. Pro
elektrostatické stříkací zařízení pro hořlavé tekuté nátěrové hmoty a těžko hořlavé nátěrové hmoty
platí EN 50176.

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 (požadavek viz 5.6).●

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
systému.

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 nehořlavé kapalné
nátěrové hmoty a pro těžko zápalné nátěrové hmoty, které nevytvářejí výbušné atmosféry uvnitř prostoru
stříkání. Je rozdíl mezi stříkacími systémy odpovídajícím EN 50050 a stříkacími systémy, navrženými pro vyšší
energie výboje a/nebo proudy.

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 dvěmi typy elektrostatických stříkacích systémů; viz 5.1, kde jsou uvedeny
podrobnosti.

1.3 Hluk není v této normě uvažován, protože se nepovažuje za významné nebezpečí u stabilních
elektrostatických  zařízení  pro  nanášení  nehořlavých  tekutých  nátěrových  hmot.  Jakákoliv  další
ochrana zdraví viz také EN 12215:2004, čl. 5.5. Pro prevenci a ochranu proti požáru (např. nebezpečí
požáru v důsledku jiných zdrojů), viz také EN 12215:2004, čl. 5.7.1.

Tato evropská norma uvažuje se všemi významnými riziky, nebezpečnými situacemi a událostmi,
které jsou odpovídající pro stabilní elektrostatické zařízení pro nehořlavé kapalné nátěrové a čistící
materiály, které nevytvářejí výbušnou atmosféru uvnitř prostoru stříkání, pokud jsou použity
v souladu s očekáváním výrobce.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


