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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 1918-2:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 234 Zařízení pro
zásobování plynem, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému použití, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je
nutno zrušit nejpozději do září 2016.

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

Tento dokument nahrazuje EN 1918-2:1998.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.

Přehled nejvýznamnějších technických změn mezi touto evropskou normou a EN 1918-2:1998 je uveden
v příloze B.

Tento dokument je druhou částí evropské normy „Zařízení pro zásobování plynem – Podzemní
zásobníky plynu“, která obsahuje následujících pět částí:

–    Část 1: Doporučení pro zásobníky v kolektorech

–    Část 2: Doporučení pro zásobníky v ropných a plynových ložiscích

–    Část 3: Doporučení pro zásobníky ve vyloužených solných kavernách

–    Část 4: Doporučení pro zásobníky v horninových kavernách

–    Část 5: Doporučení pro povrchová zařízení

Směrnice 2009/73/EC o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a související Nařízení
(EC) 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám rovněž cílí na
technickou bezpečnost Evropské plynárenské soustavy. Tyto aspekty jsou rovněž obsahem
normotvorby CEN/TC 234. V tomto ohledu CEN/TC 234 vyhodnocuje uvedenou legislativu EU
a doplňuje tuto technickou normu podle toho, kde je to potřebné a vhodné.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou 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, Republiky Severní Makedonie,
Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



1 Předmět normy
Tato evropská norma zahrnuje doporučení po projektování, výstavbu, zkoušení, předání, provoz,
údržbu a likvidaci zařízení podzemních zásobníků (UGS) v ropných a plynových ložiscích, včetně ústí
sondy.

Upřesňuje postupy, které jsou bezpečné a přijatelné pro životní prostředí.

Pro nezbytná povrchová zařízení podzemích zásobníků se použije EN 1918-5.

V tomto kontextu pojem „plyn“ je jakékoliv uhlovodíkové palivo:
–    které je v plynném stavu při teplotě 15 °C a pod tlakem 0,1 MPa (zahrnuje přírodní plyn,

stlačený přírodní plyn (CNG) a zkapalněný ropný plyn (LPG). Skladovaný výrobek se také
označuje jako tekutina);

–    které splňuje určité kvalitativní požadavky, aby se zachovala integrita podzemního zásobníku,
výkon, slučitelnost s životním prostředím a splnily se smluvní požadavky.

Tato evropská norma určuje běžné základní principy pro zařízení podzemních zásobníků plynu.
Uživatelé této evropské normy by si měli být vědomi, že existují mnohem podrobnější normy a/nebo
osvědčené postupy. Ne zcela vyčerpávající seznam souvisejících norem lze nalézt v příloze A.

Použití této evropské normy se předpokládá společně s národními normami a/nebo osvědčenými
postupy a nenahrazuje je.

V případě rozporu podmínek nebo přísnějších požadavků v národní legislativě / předpisech
s požadavky této
evropské normy, národní legislativa / předpisy mají přednost, jak je názorně uvedeno v CEN/TR
13737 (soubor).

POZNÁMKA CEN/TR 13737 (soubor) obsahuje:
–    vysvětlení odpovídající legislativy / předpisů používaných v zemi;

–    pokud je to vhodné, přísnější národní požadavky;

–    národní kontaktní místo pro poslední informace.

Na existující zařízení se tato evropská norma nevztahuje.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


