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Předmluva

Tento dokument (EN 16348:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 234 Zařízení pro zásobování
plynem, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2013 udělit 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 prosince 2013.

Tento dokument nahrazuje CEN/TS 15173:2006 a CEN/TS 15174:2006.

Tato evropská norma byla připravena sloučením obsahu dokumentů CEN/TS 15173 Zásobování
plynem – Systém pro zajištění integrity potrubí (PIMS) – Referenční příručka a CEN/TS 15174
Zásobování plynem – Směrnice pro systémy řízení bezpečnosti pro přepravní plynovody zemního
plynu. Jejím cílem je stanovit referenční rámec pro provozovatele přepravních soustav (TSO) při vývoji
a udržování systému řízení pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti plynárenské přepravní
infrastruktury.

Tato norma uvádí všechny činnosti, které je třeba provést pro zavedení systému řízení bezpečnosti
(SMS) zahrnu-
jícího celou infrastrukturu přepravní soustavy TSO. Jedna část je konkrétně věnována řízení integrity
přepravních plynovodů.

Tato norma je založena na nejnovějších znalostech řízení a postupů údržby provozovatelů přepravních
soustav, protože se historicky osvědčily při udržování vysoké úrovně bezpečnosti, včetně
modernizace.

Struktura přijatá v této normě dodržuje strukturu zavedenou normou EN ISO 14001. Tato norma
vyžaduje, aby TSO vyvinul a zavedl systém řízení bezpečnosti a spolehlivosti plynárenské přepravní
infrastruktury se stejným základním principem: plánovat, provést, zkontrolovat a jednat (PDCA)NP).

Pro dosažení tohoto principu byly identifikovány dva hlavní cíle. Ty musí mít:

systém řízení specifický pro činnosti plynárenské přepravní infrastruktury, avšak v souladu s uznávanými●

normami pro systémy řízení;
možnost integrovat SMS s jinými, již zavedenými systémy používanými organizací.●

Všechen hmotný majetek plynárenského přepravního systému vyžaduje systém řízení integrity pro



zajištění bez-
pečného a spolehlivého provozu infrastruktury. Část normy, pojednávající o systému řízení integrity
plynovodů (PIMS) v tomto dokumentu (kapitola 5), řeší konkrétní otázky týkající se udržování integrity
přepravních plynovodů. Důvodem, proč mít zavedený systém PIMS, je řízení bezpečnostních aspektů
spojených s provozem přepravních plynovodů uložených v zemi, které mohou být umístěny
v otevřeném prostředí s přístupem veřejnosti k trase plynovodu.

Tato norma popisuje zdroje, informační systémy a technické a organizační činnosti, za které TSO
odpovídá a které jsou zapotřebí k prevenci nežádoucích událostí a zmírnění jejich dopadů.

Tyto zdroje a činnosti jsou zavedené podle technických a ekonomických požadavků specifických pro
každého TSO.

Prostřednictvím systému SMS mají TSO a zainteresované osoby zajištěnou bezpečnou plynárenskou
přepravní infrastrukturu. Systém SMS umožňuje provozovateli přepravní soustavy dodržovat své
zásady a cíle pro řízení aspektů bezpečnosti. Zásady a cíle berou v úvahu právní požadavky
a požadavky, které se vztahují na TSO.

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

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organi-
zace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, 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, Švýcarska
a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky, které umožňují provozovateli přepravní soustavy (TSO)
vyvinout a zavést systém řízení bezpečnosti, včetně systému řízení integrity specificky pro plynovody.

Systém SMS platí pro soustavu k přepravě upraveného, nejedovatého a chemicky neagresivního
zemního plynu podle EN ISO 13686 a vstřikovaného biometanu, kde:

jsou součásti plynovodu zhotoveny z nelegované nebo nízko legované uhlíkové oceli;●

jsou součásti plynovodu spojeny pomocí svarů, přírub nebo mechanických spojek.●

POZNÁMKA 1 V této normě pojem „zemní plyn“ zahrnuje vstřikovaný biometan nebo jiné nekonvenční
formy zemního plynu, např. břidlicový plyn.

Zařízení pro zásobování plynem pro přepravu zemního plynu ve smyslu této normy zahrnují:
pevninské plynovody, včetně armaturních uzlů;●

kompresní stanice;●

měřicí a regulační stanice.●

Distribuční plynárenské systémy a rovněž závody na LNG, terminály a podzemní zásobníky jsou
vyjmuty z platnosti této normy.

Hlediska bezpečnosti a ochrana zdraví při práci nejsou součástí této evropské normy, protože jsou
obsaženy v národních právních předpisech a dalších evropských a/nebo mezinárodních normách,



např. OHSAS 18001.

Tato evropská norma specifikuje požadavky na obecné úrovni. Dokumenty uvedené v kapitole
2 „Citované dokumenty“ uvádějí podrobnější požadavky pro některé z výše uvedených prvků.

Tato norma má být používána ve spojení s těmito národními normami nebo pravidly praxe,
vycházejícími z výše uvedených základních zásad.

V případě konfliktu s přísnějším ustanovením národního právního předpisu/technického normativního
dokumentu s požadavky této evropské normy má národní právní předpis/technický předpis přednost,
jak je vidět v CEN/TR 13737 (všechny části).

POZNÁMKA 2 CEN/TC 13737 (všechny části) poskytují:
upřesnění všech právních předpisů/nařízení s předpisy platnými v členském státě;●

případné přísnější národní požadavky;●

národní kontaktní místo pro nejnovější informace.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


