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Nahrazení předchozích norem

S účinnosti od 2014-07-31 se nahrazuje ČSN EN 1127-1 (38 9622) z května 2008, která do uvedeného
data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání normy

Souběžně s touto normou se může do 2014-07-31 používat dosud platná ČSN EN 1127-1 (38 9622)
z května 2008 v souladu, s předmluvou k EN 1127-1:2011.

Změny proti předchozím normám

Norma vychází z EN 1127-1:2007, proti předchozímu vydání došlo v normě k dále uvedeným
významnějším technickým změnám:

termíny a definice byly přesunuty do EN 13237;●

bylo pozměněno hodnocení nebezpečí;●

byly vypuštěny informace o vztahu mezi kategoriemi a zónami;●

byly vypuštěny informace o klasifikaci do zón pro plyny/páry a pro prachy;●

byly doplněny informace o těsnosti zařízení;●



byly vypuštěny informace o koncepci a použití měřicích a řídicích systémů pro vyloučení účinných zdrojů●

vznícení.
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EN 14756 zavedena v ČSN EN 14756 (38 9668) Stanovení mezní koncentrace kyslíku (LOC) pro
hořlavé plyny a páry
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zařízení a součásti určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

CEN/TR 15281 zavedena v ČSN 38 9683 Návod na inertizaci jako prevence proti výbuchu

EN 15794 zavedena v ČSN EN 15794 (38 9664) Stanovení bodů výbušnosti hořlavých kapalin



EN 15967 dosud nezavedena

EN 50281-2-1 zavedena v ČSN EN 50281-2-1 (33 2335) Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým
prachem – Část 2-1: Metody zkoušek – Metody pro stanovení minimálních teplot vznícení prachu

CLC/TR 50404 zavedena v ČSN 33 2030 Elektrostatika – Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické
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EN 50495 zavedena v ČSN EN 50495 (33 2327) Bezpečnostní zařízení nutné pro bezpečnou funkci
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EN 60079-1 zavedena v ČSN EN 60079-1 ed. 2 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 1: Ochrana
zařízení pevným závěrem „d“

EN 60079-10-1 zavedena v ČSN EN 60079-10-1 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování
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EN 60079-10-2 zavedena v ČSN EN 60079-10-2 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 10-2: Určování
nebezpečných prostorů – Výbušné atmosféry s hořlavým prachem

EN 61241-14 zavedena v ČSN EN 61241-14 (33 2335) Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým
prachem – Část 14: Výběr a instalace

EN ISO 12100:2010 zavedena v ČSN EN ISO 12100:2011 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení –
Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

EN ISO 13849-1 zavedena v ČSN EN ISO 13849-1 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení –
Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci

EN ISO 16852 zavedena v ČSN EN ISO 16852 (38 9671) Protiexplozní pojistky – Funkční požadavky,
zkušební metody a omezení použití

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/09/ES 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.,
kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí
s nebezpečím výbuchu, v platném znění.
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Předmluva

Tento dokument (EN 1127-1:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 305 „Prostředí
s nebezpečím výbuchu – Prevence a ochrana proti výbuchu“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2012 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 července 2014.

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

Tento dokument nahrazuje EN 1127-1:2007.

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

Vztah této normy k směrnicím EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou
součástí této normy.



Příloha C uvádí podrobnosti o významných technických změnách mezi touto evropskou normou
a přecházejícím vydáním EN 1127-1:2007.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, 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 a Švýcarska.

Úvod

CEN a CENELEC vydávají soubory normy na pomoc konstruktérům, výrobcům a ostatním
zainteresovaným stranám, aby byly interpretovány základní bezpečnostní požadavky tak, aby bylo
dosaženo shody s evropskou legislativou. V tomto souboru norem se CEN ujal úkolu na vypracování
normy, poskytující návod v oblasti prevence a ochrany proti výbuchu, jak se s těmito riziky výbuchu
uvažuje v EN ISO 12100.

Ve smyslu EN ISO 12100 je tato norma typu A.

Tato norma popisuje základní koncepci a metodiku pro prevenci a ochranu proti výbuchu.

CEN/TC 305 byl udělen mandát k vypracování norem typu B a C, které umožní ověřování shody se
základními bezpečnostními požadavky.

Výbuchy mohou být způsobeny:

materiály, zpracovávanými nebo používaných v zařízeních, ochranných systémech a součástech;a.
materiály, uvolňovanými ze zařízení, ochranných systémů a součástí;b.
materiály v blízkosti zařízení, ochranných systémů a součástí;c.
materiály, ze kterých jsou zařízení, ochranné systémy a součásti vyrobeny.d.

Protože bezpečnost nezávisí pouze na zařízení, ochranných systémech a součástech, ale také na
zpracovaném materiálu a jeho použití, zahrnuje tato norma hlediska předpokládaného používání
a očekávaného špatného použití. Výrobce má uvážit jak a pro co budou zařízení, ochranné systémy
a součásti používány a k tomuto přihlédnout při návrhu a konstrukci. Pouze takovým způsobem
mohou být snížena rizika spojená se zařízeními, ochrannými systémy a součástmi.

POZNÁMKA Tato norma může také sloužit jako návod pro uživatele zařízení, ochranných systémů
a součástí při hodnocení rizika výbuchu na pracovním místě a výběru vhodných zařízení, ochranných
systémů a součástí.

1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma stanoví metody pro identifikaci a hodnocení nebezpečných situací vedoucích
k výbuchu a odpovídající projektová a konstrukční opatření pro požadovanou bezpečnost. Toho je
dosaženo:

hodnocením rizik;●

snížením rizika.●

Bezpečnosti zařízení, ochranných systémů a součástí může být dosaženo odstraněním nebezpečí
a/nebo omezením rizik, tj.:

vhodným návrhem (bez použití bezpečnostních ochranných zařízení);a.



 

bezpečnostními ochrannými zařízeními;b.
informacemi pro použití;c.
jakýmikoliv jinými preventivními opatřeními.d.

Opatření podle a) (preventivní) a b) (ochranná) proti výbuchům jsou uvedena v kapitole 6 této normy;
opatření proti výbuchům podle c) jsou uvedena v kapitole 7 této normy. Opatření podle d) nejsou
v této evropské normě popsána. Tato opatření jsou uvedena v kapitole 6 EN 12100:2010.

Preventivní a ochranná opatření popsaná v této evropské normě nebudou poskytnout požadovanou
úroveň bezpečnosti, pokud zařízení, ochranné systémy a součásti nebudou provozovány v rozsahu
jejich předpokládaného použití a pokud jejich instalace a údržba není prováděna podle příslušných
předpisů nebo požadavků.

Tato norma specifikuje všeobecné metody pro navrhování a konstrukci tak, aby pomáhala
konstruktérům a výrobcům v dosažení ochrany proti výbuchu při navrhování zařízení, ochranných
systémů a součástí.

Tato evropská norma platí pro zařízení, ochranné systémy a součásti určené k použití v prostředí
s nebezpečím výbuchu, za atmosférických podmínek. Tyto atmosféry mohou vznikat v důsledku
zpracovávaných, používaných nebo uvolňovaných hořlavých materiálů ze zařízení, ochranných
systémů a součástí nebo od materiálů nacházejících se v blízkém okolí zařízení, ochranných systémů
a součástí a/nebo od materiálů ze kterých jsou zařízení, ochranné systémy a součásti vyrobeny.

Tato norma platí pro zařízení, ochranné systémy a součásti ve všech etapách jejich používání.

Tato norma platí pouze pro zařízení skupiny II, které je určeno k používání mimo prostory
v podzemních částech dolů a povrchových instalacích částí těchto dolů, ohrožených důlním plynem
a/nebo hořlavým prachem.

Tato norma neplatí pro:

lékařská zařízení, která jsou určena pro používání v lékařském prostředí;1.
zařízení, ochranné systémy a součásti, u nichž je nebezpečí výbuchu vyvoláno výhradně přítomností2.
výbušných látek nebo chemicky nestabilních látek;
zařízení, ochranné systémy a součásti, u nichž může dojít k výbuchu reakcí látek s jinými oxidačními činidly3.
než je atmosférický kyslík nebo k jiným nebezpečným reakcím nebo při jiných než atmosférických
podmínkách;
zařízení určená pro používání v domácnostech a nekomerčním prostředí, kde může vzniknout prostředí4.
s nebezpečím výbuchu pouze zřídka, jako výsledek náhodného úniku topného plynu;
osobní ochranné prostředky zahrnuté ve Směrnici 89/686/EHS;5.
námořní a vnitrozemská plavidla včetně zařízení na těchto palubách těchto plavidlech;6.
dopravní prostředky, např. vozidla a jejich přívěsy, které jsou určeny výhradně pro dopravu osob vzduchem,7.
po silnicích, drahách nebo vodních cestách a pro dopravní prostředky, které jsou určeny pro dopravu zboží
vzduchem, po silnicích, drahách nebo vodních cestách. Norma však platí pro dopravní prostředky určené pro
použití v prostředí s nebezpečím výbuchu;
návrh a konstrukci systémů, obsahující vhodný, řízený proces spalování, pokud nemohou působit jako zdroje8.
iniciace v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


