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Předmluva

Tento dokument (EN 14591-2:2007) 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 září 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 září 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.

Vztah tohoto dokumentu ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je
nedílnou součástí této normy.

EN 14591 Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech - Ochranné systémy se skládá z
dále uvedených částí:

Část 1: Větrní objekty odolné výbuchovému tlaku do 2 bar

Část 2: Pasivní vodní uzávěry

Část 4: Automatické hasicí systémy pro ražby

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

Vodní uzávěry jsou autonomní ochranné systémy, které snižují účinky výbuchu hořlavého prachu



a/nebo důlního plynu v hlubinných dolech na dostatečnou úroveň bezpečnosti. Používají se pro
zabránění šíření výbuchu v chodbách v hlubinných uhelných dolech. Účelem vodní uzávěry je uhasit
plameny výbuchu v chodbách v hlubinných dolech a tak omezit šíření výbuchu.

Vodní uzávěry jsou navrženy a uspořádány tak, aby bylo zabráněno šíření výbuchu do nebezpečné
řetězové reakce a počáteční výbuch nepřešel do detonace.

Vodní korýtkové uzávěry jsou účinné pouze při přesně definovaném uspořádání vodních korýtek.
Vodní korýtka jsou součástmi tohoto ochranného systému.

Jejich účinnost je v případě výbuchu založena na rozložení vody, která působí jako hasicí médium požáru,
a která je uchovávána v jednotlivých vodních korýtkách, s tím, že tlaková vlna, která postupuje před
výbuchem roztříští jednotlivá vodní korýtka a tak rovnoměrně rozptýlí vodu, hasicí médium, do celého
průřezu chodby a uhasí plameny při výbuchu, které následují.

Vodní korýtkové uzávěry popsané v této normě jsou výsledkem výzkumu a mnohaletých zkoušek na
povrchu a v podzemí. Výsledky těchto zkoušek mohou být použity jako základ pro přezkoušení typu.
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1 Předmět normy

Tato norma stanoví požadavky pro soustředěné a dělené pasivní vodní korýtkové uzávěry a rychle
rozmístitelné vodní uzávěry.

Tato norma stanoví požadavky a zkušební metody pro vodní korýtka, která jsou používána jako
součásti „vodní korýtkové uzávěry“ - ochranného systému pro hlubinné uhelné doly.

Tato norma neplatí pro aktivní vodní uzávěry.

-- Vynechaný text --


