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mezinárodních norem (včetně všech změn).
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Citované předpisy

Směrnice evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU ze dne 24. února 2014, o harmonizaci právních
předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí
s nebezpečím výbuchu. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 116/2016 Sb.
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Informativní údaje z ISO/IEC 80079-38:2016

Tuto mezinárodní normu vypracovala technická podkomise IEC/SC 31M Neelektrická zařízení
a ochranné systémy pro výbušné atmosféry komise IEC/TC 31 Zařízení pro výbušné atmosféry.

Norma je publikována jako norma ISO/IEC.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS Zpráva o hlasování
31M/105/FDIS 31M/111/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše
uvedené tabulce. V ISO byla norma schválena 13 P-členskými státy z 21 oprávněných hlasovat.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60079 se společným názvem Výbušné atmosféry, stejně jako



mezinárodní normy řady 80079 je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah základní publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability
date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci.
K tomuto datu bude publikace buď

·       znovu potvrzena;
·       zrušena;
·       nahrazena revidovaným vydáním, nebo
·       změněna.
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Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
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Evropská předmluva
Tento dokument (EN ISO/IEC 80079-38:2016) vypracovala technická subkomise SC 31M
Neelektrická zařízení a ochranném systémy pro výbušné atmosféry technické komise IEC/TC 31
Zařízení pro výbušné atmosféry ve spolupráci s CEN/TC 305 Prostředí s nebezpečím výbuchu –
Prevence a ochrana proti výbuchu, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě musí být nejpozději do června 2017 udělen status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní
normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do června 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech těchto
patentových práv.

Podrobnosti o významných změnách v EN 1710+A1:2008 jsou uvedeny v příloze ZC „Významné změny
ve vztahu k EN 1710+A1:2008“.

Tento dokument nahrazuje EN 1710:2005+A1:2008.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice 2014/34/EU a 2006/42/ES.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které tvoří nedílnou součást
tohoto dokumentu.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, 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, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO/IEC 80079-38:2016 byl schválen CEN jako EN ISO/IEC 80079-38:2016 bez jakýchkoliv
modifikací.
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Úvod
Tato norma stanoví požadavky na konstrukční vlastnosti zařízení a součástí, které mohou být
samostatnými prvky nebo tvořit sestavu tak, aby je bylo možno použít v dolech s výskytem methanu
a/nebo hořlavého uhelného prachu.

Většina elektrických zařízení, použitých na důlních strojích je certifikována jako samostatné položky
zařízení, například motor, rozvaděč, atd. a splňuje vlastní požadavky na značení. Tato certifikace
však nezahrnuje propojení těchto jednotlivých zařízení kabely nebo systémy elektrického napájení
stroje jako celku. Zařízení a součástí, včetně jejich propojení mají být hodnoceny výrobcem,
z hlediska možného vznícení.

Jak neelektrická zařízení, tak i propojení elektrických/neelektrických zařízení vyžaduje provedení
hodnocení nebezpečí vznícení.

Proto je nutné, aby výrobce přezkoumal nejenom zařízení, ale také všechny jeho součásti v souladu
s písemně dokumentovanou analýzou rizik, která stanoví a popíše všechny možné zdroje vznícení na
zařízení, včetně kabelů a systémů elektrického napájení. Dokumentace musí uvádět opatření, která
musí být přijata, aby bylo zabráněno vzniku účinných zdrojů vznícení.

Potřeba této mezinárodní normy vyplývá z důvodu velkých provozních rozdílů mezi hornickou
činností v podzemí a prací v ostatních průmyslových odvětvích nebo ve výbušných atmosférách.
Příklady těchto rozdílů jsou:

–    dobývaný produkt z podzemní sloje může být hořlavý a při dobývání může být trvale uvolňován
důlní plyn;

–    zápalnost atmosféry kolem zařízení a součástí obvykle závisí na množství rozřeďování
zajišťovaném aktivním systémem větrání;

–    atmosféra v hlavním důlním vzdušném proudu, ve kterém pracují stroje, se může změnit
z prostředí s nebezpečím výbuchu na výbušnou atmosféru (například při výronu důlního plynu);

–    osoby, pracující v dole jsou obvykle v prostředí s nebezpečím výbuchu;

–    v důlní atmosféře je na strategických místech nutno trvale monitorovat důlní atmosféru tak, aby
bylo zajištěno, že může být vypnuto napájení všech zařízení s výjimkou zařízení kategorie Ma, které
je vhodné pro použití v trvalé výbušné atmosféře;

–    v uhelných plynujících dolech může výbuch methanu u stroje rozvířit mrak hořlavého prachu,
který dále podporuje výbuch;

–    některé důlní stroje, zvláště související s těžbou produktu, obsahují řezné a vrtací nástroje, které
jsou určeny pro řezání do hořlavého produktu jako součást jejich normální činnosti. To s sebou
přináší nebezpečí vznícení v důsledku třecího tepla nebo třecích jisker při styku se slojí, která
obsahuje vysoké koncentrace křemene nebo pyritů železa;

–    dlouhé trasy dopravních cest a tunelů v uhelných dolech jsou vybaveny dopravníkovými systémy
pro dopravu hornin, které jsou schopny vytvořit oblak hořlavého prachu a vytvářet methan.

Při rozhodování, která zařízení nebo jejich součásti si zasluhují zařadit do této mezinárodní normy,
byly prozkoumány údaje o příčinách iniciace, na základě mezinárodních zkušeností.



Při navrhování této mezinárodní normy se předpokládalo, že zařízení a součásti jsou:

–    navrženy v souladu s dobrou technickou praxí, se zohledněním očekávaných nárazů a vibrací,
včetně všech poruchových režimů;

–    vhodně mechanicky a elektricky konstruovány;

–    vyrobeny z materiálů o odpovídající pevnosti a vhodné kvality;

–    bez vad;

–    udržovány v dobrém technickém a provozním stavu tak, že jsou i přes opotřebení zachovány
požadované rozměry.



1 Předmět normy
Tato norma stanoví požadavky na ochranu proti výbuchu pro návrh, konstrukci, hodnocení
a informace pro použití (údržbu, opravy, označování) zařízení, která mohou být samostatná nebo
tvořit sestavu.

Zahrnuje stroje a systémy a také součásti určené pro použití v dolech s výskytem výbušné atmosféry
důlního plynu a/nebo hořlavého prachu. Standardní atmosférické podmínky (týkající se výbuchových
vlastností atmosféry), za kterých se předpokládá činnost zařízení, jsou:

·       teplota –20 °C až +60 °C

·       tlak 80 kPa (0,8 bar) až 110 kPa (1,1 bar); a

·       vzduch s normálním obsahem kyslíku, obvykle 21 % objemových.

Tato norma platí pro zařízení a součásti s úrovni EPL Mb, které mají být použity ve výbušných
atmosférách obsahujících methan a/nebo hořlavý prach.

POZNÁMKA 1 V některých zemích mohou být rozdíly v klasifikaci, například úroveň Mb je obdobná
kategorii M2 v Evropské unii.

Pro zařízení a součásti s úrovní EPL Ma platí požadavky této normy a ISO 80079-36 a IEC 60079-0.

POZNÁMKA 2 Norma s dodatečnými požadavky pro úroveň Ma se připravuje.

U zařízení je nezbytné zohlednit vnější podmínky, které mohou ovlivňovat nebezpečí a z nich
vyplývající ochranná opatření. Tato opatření mohou zahrnovat větrání, detekci nebo odsávaní
(degazaci) plynu.

Tato norma pojednává také o prevenci vznícení výbušné atmosféry v důsledku hoření (nebo
doutnání) hořlavých materiálů, jako jsou vlákna tkaniny, plastové „O“ kroužky, pryžová těsnění,
mazací oleje nebo tuky, použité v konstrukci zařízení, pokud tyto položky mohou být zdrojem vznícení.
Například, mechanická porucha ložisek rotujících hřídelí může vést k třecímu teplu, které vznítí jeho
plastovou klec, plastové těsnění nebo mazací tuk.

Podrobné požadavky a zkušební postupy pro ochranu dopravníkových pásů proti hoření nejsou
součástí této normy.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


