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Předmluva
Tento dokument (EN 15967:2011) byl vypracován technickou komisi CEN/TC 305 „Prostředí
s nebezpečím výbuchu – Prevence a ochrana proti výbuchu“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.
Této evropské normě je nutno nejpozději do února 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 února 2012. Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků tohoto
dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným
za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Tento dokument nahrazuje EN 13673-1:2003 a EN 13673-2:2005.
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 informativní příloze ZA a ZB, které jsou nedílnou
součásti této normy.
Tabulka G.1 uvádí podrobnosti o významných technických změnách mezi touto evropskou normou
a EN 13673-1:2003 a EN 13673-2:2005.
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
Tato norma popisuje zkušební metody pro stanovení:
●
●

výbuchového tlaku a maximálního výbuchového tlaku; a
rychlosti nárůstu výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku

v nehybné směsi hořlavého plynu, vzduchu a inertního plynu při okolní teplotě a tlaku.
Maximální výbuchový tlak a maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku jsou využívány při
projektování různých technik ochrany proti výbuchu, jako jsou konstrukce odolné výbuchovému tlaku
a konstrukce odolné tlakovému rázu při výbuchu, odlehčení výbuchu a potlačení výbuchu. Tyto
parametry jsou ovlivňovány zejména:
●
●
●
●

velikostí a tvarem nádoby;
typem a energií iniciačního zdroje;
teplotou a tlakem;
turbulencí.

Je proto důležité, aby byly maximální výbuchový tlak a maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku
měřeny za standardních podmínek.
1 Rozsah platnosti
Tato evropská norma stanoví zkušební metodu, která je navržena tak, aby umožňovala měření
výbuchového tlaku a maximálního výbuchového tlaku, rychlosti nárůstu výbuchového tlaku
a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku nehybné směsi hořlavého plynu, vzduchu
a inertního plynu v uzavřeném objemu při okolní teplotě a tlaku. Výraz „plyn“, používaný v této
normě, zahrnuje páry, avšak nezahrnuje mlhy. V této evropské normě nejsou zohledněny detonační
jevy a možnost rozkladu směsi.
Tlaky a rychlosti nárůstu tlaku, naměřené podle metodiky uvedené v této evropské normě, nejsou
použitelné pro pevné závěry, protože tyto závěry jsou konstruovány tak, aby vydržely výbuch uvnitř
závěru a aby nedošlo k jeho přenosu do vnější výbušné atmosféry, a nejsou použitelné ani pro
jakékoliv jiné uzavřené objemy, jejichž vnitřní geometrie může vést k násobení tlaku. Dokonce i v
závěru s relativně jednoduchou geometrií může vnitřní uspořádání součástí vést k výbuchovým
tlakům podstatně vyšším, než jaké byly naměřeny podle této evropské normy. Tato evropská norma
neplatí pro konstrukci a zkoušení pevných závěrů podle EN 13463-3 (pro neelektrická zařízení)
a EN 60079-1 (pro elektrická zařízení).
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

