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Národní předmluva
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definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

EN 13673-1 zavedena v ČSN EN 13673-1 (38 9661) Stanovení maximálního výbuchového tlaku a
maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku plynů a par - Část 1: Stanovení maximálního
výbuchového tlaku

EN 13673-2 zavedena v ČSN EN 13673-2 (38 9662) Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální
rychlosti nárůstu výbuchového tlaku plynů a par - Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu
výbuchového tlaku

EN 14797:2005 zavedena v ČSN EN 14797:2007 (38 9691) Zařízení pro odlehčení výbuchu

Citované předpisy

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. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 23/2003 Sb.,
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Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-12-15.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované



seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím
centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány 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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Předmluva

Tento dokument (EN 14994:2007) 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 srpna 2007 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 srpna 2007.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a
Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU 94/9/EC.

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

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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1 Předmět normy

Tato norma popisuje základní požadavky pro navrhování a použití ochranných systémů pro odlehčení
výbuchu plynu. Tato evropská norma, EN 14797 a EN 14460 tvoří sérii tří norem, které se používají
společně.

POZNÁMKA 1 Tyto tři normy společně tvoří koncepci pro odlehčení výbuchu plynu.
POZNÁMKA 2 Pro vyloučení přenosu výbuchu do dalších navazujících zařízení by mělo být zohledněno
použití prEN 15089.

Tato evropská norma platí pro:

–      navrhování velikosti odlehčení pro ochranu proti vnitřním účinkům tlaku při výbuchu plynu;

–      účinky plamenů a tlaku vně nádoby;

–      zpětné síly;

–      vliv výfukového potrubí;

–      vliv počáteční teploty a tlaku.



Tato evropská norma neposkytuje pravidla pro navrhování a použití odlehčení účinků v případě
detonačních reakcí nebo prudkých exotermických reakcí, včetně rozkladu plynné fáze.

Tato norma neplatí pro:

–      rizika požáru, vznikající od zpracovávaných, použitých nebo uvolňovaných materiálů v zařízení
nebo materiálů použitých na výrobu zařízení a budov;

–      navrhování, konstrukci a zkoušení zařízení pro odlehčení výbuchu, které jsou použity pro
odlehčení výbuchu v nádobách1);

–      ochranu proti přetlakům, vznikajícím v takových případech, jako je přeplnění, přetlakování,
zasažení požárem, přehřátí, apod.

POZNÁMKA 3 Ochrana pomocí odlehčení pro výbuch prachů a hybridních směsí je uvedena v EN
14491.

-- Vynechaný text --


