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Předmluva

Tento dokument (EN 14034-3:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 305 „Prostředí s
nebezpečím výbuchu - Prevence a ochrana proti výbuchu“, jejíž sekretariát zajiš»uje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2006 dát status národní normy, a to buď
vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v
rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2006.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a
Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic ES.

Vztah této normy ke směrnici ES 94/9/EC je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou
součástí této normy.

Dokument je jeden z řady norem uvedených níže:

EN 14034 „Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu“

–      Část 1: Stanovení maximálního výbuchového tlaku pmax rozvířeného prachu;

–      Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max rozvířeného prachu;

–      Část 3: Stanovení dolní meze výbušnosti LEL rozvířeného prachu;

–      Část 4: Stanovení mezní koncentrace kyslíku LOC rozvířeného prachu;

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
©panělska, ©védska a ©výcarska.
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Úvod
Tato evropská norma stanovuje metodu pro experimentální stanovení dolní meze výbušnosti
rozvířeného prachu. Dolní mez výbušnosti je nejnižší koncentrace hořlavého prachu ve směsi se
vzduchem, při které dochází k výbuchu. Měření dolní meze výbušnosti je základem pro identifikaci
nebezpečí a prevenci proti výbuchu.

Tento dokument podporuje články dále uvedených směrnic ES:

–      směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/EC z 23. března 1994, o sbližování právních
předpisů
členských států, týkajících se zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí
s nebezpečím výbuchu        



Příloha II, článek 1.0.1;

–      směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC z 22. června 1998, o sbližování právních
předpisů
členských států, týkajících se strojních zařízení        
Příloha I, článek 1.5.7.
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1 Předmět normy
Tato norma popisuje zkušební metodu pro stanovení dolní meze výbušnosti rozvířeného prachu v
uzavřené nádobě za definovaných počátečních podmínek tlaku a teploty.

Tato metoda není vhodná pro použití se známými výbušninami, jako je střelný prach a dynamit,
látkami, které pro hoření nepotřebují kyslík, pyroforickými látkami, nebo látkami nebo směsmi látek, které
se mohou za určitých podmínek chovat podobným způsobem. Pokud existují jakékoliv pochybnosti, z
hlediska nebezpečí výbuchových charakteristik, má být vyhledána pomoc u odborníků.

-- Vynechaný text --


