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Nahrazení předchozích norem

S účinnosti od 2018-10-13 se nahrazuje ČSN EN 60079-10-1 (33 2320) z prosince 2009, která do
uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60079-10-1:2015 dovoleno do 2018-10-13
používat dosud platnou ČSN EN 60079-10-1 (33 2320) z prosince 2009.

Změny proti předchozí normě

Text technického porovnání věcných změn přijatých v této normě proti předchozímu vydání normy je
uveden v kapitole Informativní údaje z IEC 60079-10-1:2015.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60079-0 zavedena v ČSN EN 60079-0 ed. 4 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 1: Zařízení –
Všeobecné požadavky



IEC 60079-14 zavedena v ČSN EN 6079-14 ed. 4 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 14: Návrh,
výběr a zřizování elektrických instalací

Souvisící ČSN

ČSN IEC 60050 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník

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

ČSN EN 61285 ed. 3 (35 6541) Řízení průmyslových procesů – Bezpečnost analyzátorových domků

ČSN EN 60079-20-1 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci
plynů a par – Zkušební metody a data

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích
„Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době
schválení této normy. Při používání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají
nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

V textu normy jsou uvedeny nesprávné zápisy „objemových procent“, které jsou v rozporu s normami
ČSN 65 0102 a ČSN ISO 80000-1. Korektní vyjádření „objemových procent“ je ve formě
„objemového zlomku“.

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla ke článku B.7.3 doplněna vysvětlující národní poznámka.

Informativní údaje z IEC 60079 -10 -1:2015

Mezinárodní normu IEC 60079-10-1 vypracovala subkomise SC 31J Klasifikace nebezpečných
prostorů a instalační požadavky technické komise IEC/TC 31 Zařízení pro výbušné atmosféry.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání z roku 2008. Toto vydání je jeho technickou
revizí. Významné technické změny oproti předchozímu vydání jsou uvedeny níže v tabulce: 

 Typ

Významné změny Článek
Malé
a redakční
změny

Rozšíření Zásadní
technické
změny

Úplné přeorganizování a rozdělení do částí tak, aby byly určeny
možné metodiky pro určování nebezpečných prostorů
a poskytnuty další vysvětlení pro specifické faktory hodnocení

hlavní část
textu X X X

Zavedení nových pojmů a definic 3  X  
Doplnění článků pro alternativní metody zařazování prostorů 5  X X
Aktualizace příkladů znázorňujících zařazení nebezpečných
prostorů příloha A  X X
Aktualizace výpočtu rychlosti úniků příloha B  X X

(dokončení)

 Typ



Významné změny Článek
Malé
a redakční
změny

Rozšíření Zásadní
technické
změny

Úplné přepsání na základě nového přístupu založeného
na stupni rozředění namísto stupně větrání příloha C  X X
Doplněno jako nová příloha pro stanovení rozsahu zóny příloha D  X  
Aktualizace s novými příklady pro vysvětlení metodiky použité
v přílohách A, B, C a D. příloha E   X
Aktualizace postupového diagramu znázorňujícího postup
při zařazování prostorů a jeho rozdělení do čtyř částí příloha F  X  
Doplněno jako nová příloha pro vodík příloha H  X  
Doplněno jako nová příloha pro hybridní směsi příloha I  X  
Doplněno jako nová příloha s doplňkovými rovnicemi příloha J  X  
Doplněno jako nová příloha s odkazy na národní a průmyslové
směrnice se specifickými příklady zařazení nebezpečných
prostorů

příloha K  X  

POZNÁMKA Uvedené technické změny zahrnují významné technické změny v revidované IEC normě,
nezahrnují však vyčerpávající seznam všech modifikací oproti předchozí normě.

Vysvětlení:

Definice

Malé změny a redakční úpravy: vysvětlení

snížení technických požadavků

malé technické změny

redakční opravy

Jsou to změny, které mění požadavky pouze redakční úpravou nebo malou technickou změnou.
Zahrnují změny ve znění, pro objasnění technického požadavku bez jakékoliv technické změny.

Rozšíření: přidání technické volby

Jsou to změny, které přidávají nové nebo modifikují stávající technické požadavky tak, že je
vytvořená nová volba, avšak nedošlo ke zvýšení požadavků.

3) Zásadní technické změny: přidání technických požadavků

zvýšení technických požadavků

Jsou to změny, které mění technické požadavky (přidávají nové, zvyšují úroveň nebo vypouštějí
požadavky).

POZNÁMKA Tyto změny představují současné technické znalosti. Tyto změny však nebudou mít
obvykle žádný vliv na zařízení již uvedené na trh.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS Zpráva o hlasování
31J/253/FDIS 31J/256/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování uvedené
v tabulce.
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nejzazší datum zrušení národních norem,
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Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60079-10-1:2015 + COR1:20151) byl schválen CENELEC jako evropská
norma bez jakýchkoliv modifikací.
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Tabulka K.1 – Příklady předpisů a norem 94

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60079 uvádí postupy pro zařazování nebezpečných prostorů, ve kterých může vznikat
nebezpečí od hořlavých plynů nebo par a může být použita jako základ pro správný výběr a instalaci
zařízení určených pro použití v nebezpečných prostorech.

Norma je určena pro použití tam, kde může vznikat nebezpečí iniciace přítomných směsí hořlavých
plynů a par se vzduchem, neplatí však pro:

plynující doly s výskytem methanu;a.

zpracování a výrobu výbušnin;b.

katastrofické poruchy nebo výjimečná selhání, které jsou mimo rámec abnormálních stavů, se kterými sec.
v této normě počítá (viz 3.7.3 a 3.7.4);

místnosti pro lékařské účely;d.

komerční a průmyslové aplikace, kde je používán pouze nízkotlaký palivový plyn pro spotřebiče, napříklade.
pro vaření, ohřev vody a podobné použití, ve kterých je instalace v souladu s odpovídajícími plynařskými
předpisy;

prostory v domácnostech.f.

prostory, ve kterých může nebezpečí vznikat od hořlavých prachů nebo vláken, avšak tyto principyg.
mohou být použity pro hodnocená hybridních směsí (viz také IEC 60079-10-2).

POZNÁMKA Další návod pro hybridní směsi je uveden v příloze I.

Hořlavé mlhy se mohou tvořit nebo být přítomny ve stejnou dobu jako hořlavé páry. V těchto
případech nemusí být vhodné striktní používání podrobností, uvedených v této normě. Kapaliny,
které se nepovažují za nebezpečné ve smyslu této normy (v důsledku bodu vzplanutí), mohou při
úniku pod tlakem rovněž vytvářet hořlavé mlhy. Pro tyto případy klasifikace a podrobnosti uvedené
v této normě neplatí. Informace pro hořlavé mlhy jsou uvedeny v příloze G.

Pro účely této normy je prostor třírozměrná oblast.

Atmosférické podmínky zahrnují i odchylky nad a pod referenční úrovně 101,3 kPa (1 013 mbar) a 20
°C (293 K), pokud tyto odchylky mají zanedbatelný vliv na výbuchové vlastnosti hořlavých látek.

V každé technologii, může být bez ohledu na její velikost velký počet iniciačních zdrojů jiných, než
jsou zdroje iniciace vytvářené zařízením. V této souvislosti je nutno provést vhodná opatření pro
zajištění bezpečnosti. Tato norma může být s odůvodněním použita i pro jiné iniciační zdroje. 

Toto norma nepojednává o důsledcích při vznícení výbušné atmosféry.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


