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Předmluva

Tento dokument (EN 16020:2011) 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 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 ledna 2012.



Existuje možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
CEN [a/nebo CENELEC] nesmí být činěn odpovědným za identifikaci některých nebo všech těchto
patentových práv.

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, která je nedílnou součásti této
normy.

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.

1 Rozsah platnosti

Protiexplozní komíny se používají pro odklonění výbuchu, který se šíří potrubím, aby bylo zabráněno
vznícení proudem plamenů a násobení tlaku v připojených chráněných nádobách. Snižuje
pravděpodobnost přenosu plamene.

Tato evropská norma stanoví základní požadavky na konstrukci pro protiexplozní komíny
(usměrňovače
výbuchu typu potrubí v potrubí) a stanoví zkušební požadavky a použití protiexplozních komínů.

Norma platí pro:
zkušební metodu pro hodnocení účinnosti protiexplozních komínů;●

konstrukční pravidla pro usměrňovače výbuchu typu potrubí v potrubí (protiexplozní komíny);●

požadavky na odlehčovací zařízení na protiexplozním komínu;●

instalační požadavky;●

požadavky pro údržbu;●

označování.●

Tato norma platí pouze pro výbušné atmosféry prachu se vzduchem.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


