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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 15399:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 234 Zařízení pro
zásobování plynem, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2019 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 června 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakýchkoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje CEN/TS 15399:2007.

K dispozici je kompletní řada norem připravených CEN/TC 234 Zařízení pro zásobování plynem,
která zastřešuje celý systém zařízení pro zásobování plynem, od vstupu plynu do distribučních
zařízení pro zásobování plynem na hranici předávací stanice v prostoru provozovatele plynárenské
sítě až po místo dodání zákazníkům, ať už domácnostem, komerčním nebo průmyslovým
odběratelům.

Při zpracování tohoto dokumentu se předpokládalo, že její uživatelé mají základní znalosti z oblasti
systému řízení a zařízení pro zásobování plynem.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Rakouska, Belgie, Bulharska, Chorvatska, Kypru, České
republiky, Dánska, Estonska, Finska, Republiky Severní Makedonie, Francie, Německa, Řecka,
Maďarska, Islandu, Irska, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Malty, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska, Švýcarska, Turecka a Spojeného
království.



Úvod
Tento dokument poskytuje pokyny pro vytvoření, zavedení a údržbu systému řízení bezpečnosti
s cílem zajistit dobře fungující distribuční zařízení pro zásobování plynem pro bezpečnou distribuci
plynu; konkrétně infrastrukturu při tlacích do 16 barů včetně.

Předpisy se odkazují na obecné organizační schéma, ve kterém:

–    bezpečnost a

–    efektivita

jsou určeny pro distribuci plynu.

Tato evropská norma napomáhá zavádění systému řízení podle metodiky Plánuj-Dělej-Kontroluj-Jednej
(PDCA)NP1) (viz příloha A) provozovatelům plynárenské sítě. Může být použita ve spojení se systémy
řízení ISO a také v případě hodnocení nebo certifikace třetí strany.

Hlavními cíli tohoto dokumentu je zabezpečit potřebné požadavky:

–    aby byly součástí systému řízení v souvislosti s bezpečností a účinnými technickými činnostmi
(projektování, výstavba, zkoušení a uvedení do provozu/odstavení z provozu, provoz a údržba,
trvalé odstavení z provozu) pro všechny distribuční plynárenské systémy provozovatelů
plynárenské sítě. V praxi se to projevuje jak v meto-
dologických a organizačních aspektech, tak i v technických aspektech.

–    při prokazování kompetencí požadovaných pro výše uvedené činnosti.

Je na uvážení provozovatele plynárenské sítě zahrnout do vlastního systému řízení další objekty
a struktury.

Tato evropská norma se také zabývá požadovanými kompetencemi zaměstnanců a všech dodavatelů,
kteří se podílí na distribuci plynu.

Struktura tohoto dokumentu je založena na vysoké úrovni struktury ISO standardů pro systémy
řízení (směrnice ISO/IEC, část 1, konsolidovaný dodatek ISO, 2015, příloha SL (normativní) Návrhy
systémů řízení norem).

Technický obsah je v souladu s EN 12007 (soubor).



1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje požadavky na vývoj a zavedení systému řízení bezpečnosti pro provozovatele
plynárenské sítě s maximálním provozním tlakem 16 barů včetně podle EN 12007 (soubor).

Tento dokument se týká všech činností a procesů souvisejících s hledisky bezpečnosti, prováděných
provozovatelem plynárenské sítě s maximálním provozním tlakem do 16 bar včetně, včetně činností
svěřených dodavatelům. Zahrnuje ustanovení týkající se bezpečnosti provozu plynárenské sítě.

Popsaný systém řízení bezpečnosti se používá v infrastruktuře pro distribuci zpracovaných, netoxických
a nekorozních plynů 2. třídy, jak je klasifikováno v EN 437, včetně vstřikovaných plynů
z nekonvenčních zdrojů.

POZNÁMKA 1 Plyny z nekonvenčních zdrojů mohou být biometan, vodík, břidlicový plyn, syntetické
plyny a další.

Tento dokument se může vztahovat i na zařízení pro zásobování plynem, která dopravují pouze plyny
z nekonvenčních zdrojů, jako například biometan nebo plyny 3. třídy, jak je klasifikováno v EN 437.

Pro systémy řízení bezpečnosti a systémy řízení integrity plynovodů plynárenské sítě s maximálním
provozním tlakem nad 16 barů platí obecně EN 16348.

POZNÁMKA 2 Pokud jsou menší části plynárenské sítě provozovány s maximálním provozním tlakem
vyšším než 16 bar, lze je řídit SMS podle tohoto dokumentu. Pro řízení integrity plynovodů platí EN
16348.

POZNÁMKA 3 Pokud jsou menší části přepravní plynárenské sítě provozovány s maximálním
provozním tlakem do 16 bar včetně, lze použít tento dokument nebo EN 16348. V každém případě se
použije systém řízení integrity plynovodů podle EN 16348.

Specifické požadavky pro aspekty 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.

Tento dokument specifikuje společné základní principy plynárenské infrastruktury. Je důležité, aby si
uživatelé této normy byli vědomi toho, že v členských zemích CEN mohou existovat podrobnější
národní normy a/nebo technická pravidla praxe. Tento dokument je určen k použití ve spojení
s národními normami a/nebo technickými pravidly praxe, které stanovují výše uvedené základní
principy.

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 uvedeno v CEN/TR 13737 (soubor).

POZNÁMKA 4 CEN/TR 13737 (soubor) obsahuje:

–    upřesnění příslušných 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.

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA PDCA = „Plan-Do-Check-Act“.


