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proti požáru a zdolávání požáru ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 305 Prostředí
s nebezpečím výbuchu – Prevence a ochrana proti výbuchu, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.
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Úvod
Protiexplozní pojistky jsou bezpečnostní zařízení připojená na otvory v zařízeních nebo do potrubí
a jsou určeny k tomu, aby umožnily průtok, ale zabránily přenosu plamene. Po desetiletí byly široce
používané v chemickém a ropném průmyslu, a k dispozici jsou různé národní normy. Tato
mezinárodní norma byla připravena mezinárodní skupinou expertů, jejichž cílem bylo vytvořit
mezinárodní základ pro harmonizaci a začlenění současných národních vývojových trendů a norem,
pokud to bylo možné.

Tato mezinárodní norma je určena pro výrobce (funkční požadavky) a zkušebny (zkušební metody)
stejně jako pro zákazníky (omezení použití).

Byly stanoveny pouze obecné funkční požadavky, které byly omezeny na nutné minimum. Zkušenosti
ukázaly, že příliš specifické požadavky v této oblasti často vytvářejí neopodstatněná omezení a brání
inovačním řešením.

Identifikace rizika běžných aplikací nacházejících se v průmyslové praxi vedla ke specifikaci
zkušebních metod. Tyto zkušební metody odpovídají standardním situacím v praxi a jako takové se
staly podstatou této mezinárodní normy, protože rovněž umožňují i klasifikaci různých typů
protiexplozních pojistek a pak umožňují stanovit jejich omezení použití.

Muselo být zvažováno velké množství zkušebních metod a zkušebních podmínek ze dvou hlavních
důvodů:

a)   platí pro různé typy pojistek s ohledem na principy jejich činnosti (statické, hydraulické,
kapalinové, dynamické) a každý typ samozřejmě potřebuje určitou přípravu pro zkoušky
a zkušební postup;

b)   je nutné přizpůsobit protiexplozní pojistky pro speciální podmínky použití (plyn, instalace),
protože jsou zde protichůdné požadavky na vysokou schopnost hašení plamene a nízké tlakové
ztráty; tato situace je zcela odlišná od jinak podobného principu ochrany pevným závěrem
(elektrická zařízení), kde je důležitost průtoku plynu přes spáry zanedbatelná; důraz se klade
na účinnost spáry zhášet plamen.

Proto bylo v této mezinárodní normě zkoušení a klasifikace, vztažena ke skupinám plynů a instalačním
podmínkám, více rozděleno, než je v těchto případech obvyklé. Především:

–    skupina výbušnosti IIA je rozdělena na podskupiny IIA1 a IIA;

–    skupina výbušnosti IIB je rozdělena na podskupiny IIB1, IIB2, IIB3 a IIB; a

–    typ „detonační pojistky“ je rozdělen do 4 podtypů, které zohledňují specifické instalační podmínky.

Zkušební podmínky vedou k omezení použití, které je nejdůležitější pro zákazníka. Tato mezinárodní
norma specifikuje informace důležité pro bezpečnost a jejich předávání pomocí písemných návodů pro
použití výrobce a pomocí označování protiexplozních pojistek.

Omezení použití je také spojeno s obecnějšími (provozními) bezpečnostními úvahami a předpisy, za
které jsou odpovědny národní a místní autority. Přílohy B a C uvádí nějaké užitečné informace v této
oblasti.



1 Předmět normy
Tato norma stanovuje požadavky na protiexplozní pojistky, které zabraňují přenesení plamene,
pokud je přítomna výbušná směs plynu se vzduchem nebo par se vzduchem. Touto normou se stanoví
jednotné principy pro klasifikaci, základní konstrukci a informace pro použití, včetně označování
protiexplozních pojistek a stanovují se zkušební metody pro ověřování bezpečnostních požadavků
a stanovení mezí pro bezpečné používání.

Tato mezinárodní norma platí pro tlaky od 80 kPa do 160 kPa a teploty –20 °C až +150 °C.

POZNÁMKA 1 Pro protiexplozní pojistky s provozními podmínkami v rozsahu této normy, které jsou
však mimo atmosférické podmínky, viz 7.4.

POZNÁMKA 2 Při navrhování a zkoušení protiexplozních pojistek pro provoz za podmínek odlišných
od výše stanovených, může být tato norma použita jako návod. Doporučují se však dodatečné
zkoušky, týkající se především předpokládaných podmínek použití. Je to zvlášť důležité, pokud jsou
použity vysoké teploty a tlaky. Pro tyto případy může být nutné upravit zkušební směsi.

POZNÁMKA 3 Existuje další norma IMO MSC/Circ. 677 pro námořní aplikace (International
Maritime Organization).

Tato mezinárodní norma neplatí pro dále uvedené případy:

–    vnější bezpečnostní zařízení pro měření a hlídání, která mohou být vyžadována pro udržení
provozních podmínek ve stanovených bezpečných mezích;

POZNÁMKA 4 Zabudovaná zařízení pro měření a řízení, jako jsou zabudované snímače teploty
a plamene, a rovněž i části, které se například úmyslně roztaví (uchycovací kolík), odfouknou (kryt
proti počasí) nebo ohnou (bimetalový pásek) jsou v rozsahu platnosti této mezinárodní normy.

–    protiexplozní pojistky použité pro výbušné směsi plynů a par, které mají sklon k samovolnému
rozkladu (jako je acetylén) nebo jsou chemicky nestabilní;

–    protiexplozní pojistky použité pro sirouhlík z důvodů jeho speciálních vlastností;

–    protiexplozní pojistky použité pro směsi plynů nebo par jiné než se vzduchem (například vyšší
poměr kyslíku k dusíku, chlór jako okysličovadlo, apod.);

–    zkušební postupy pro protiexplozní pojistky vznětových spalovacích motorů.

–    rychlouzavírací ventily, zařízení pro potlačení výbuchu a další systémy pro oddělení výbuchu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


