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Corrigendum 

Tato oprava �SN EN 14491:2006 je �eskou verzí opravy EN 14491:2006/AC:2008-11. P�eklad byl zajišt�n 
Ú�adem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to �SN EN 14491:2006 is the Czech version of the Corrigendum  
EN 14491:2006/AC:2008-11. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the 
same status as the official version. 

�SN EN 14491 (38 9682) Ochranné systémy pro odleh�ení výbuchu z �íjna 2006 se opravuje takto: 

1 Zm�ny k 5.4, Ochrana potrubí a propojených nádob 

Nahrazuje se rovnice (6) takto: 

L = D × (88,57 – 81,99 × Lp×0164,0–e ), platné pro pom�r (L/D) nejvýše 50; 1 

2 Zm�ny k 5.6, Vliv výfukového potrubí 

V odstavci po rovnici (11) se nahrazuje „výfukové potrubí/pom�r“ výrazem „pom�r výfukového potrubí..“1 

Nahrazuje se text: 

Výfukové potrubí s postupným ohybem (polom�r „zaoblení“/pr�m�ru potrubí) > 2 

v obrázku 1 následovn�: 

Výfukové potrubí s postupným ohybem (polom�r zaoblení/pr�m�ru potrubí) > 21 

Nahrazuje se text „90° end“ v obrázku 2 textem „90°ohyb“ 1. 

3 Zm�ny k 7.2.3, Tlakové ú�inky 

Ve v�t� nad rovnicí (17) se nahrazuje „PR“ zna�kou „pR“ 1 

4 Zm�ny k 7.2.4, Odrazové desky 

Nahrazuje se 4. odstavec: 

„Odrazová deska se obvykle neinstaluje, pokud je objem nádoby v�tší než 20 m3.“ 

následujícím odstavcem: 

„Uvedená návrhová kritéria mohou být použita pouze pro objem nádoby do 20 m3.“ 

 
1 V norm� �SN EN 14491:2006 již opraveno. 
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5 Zm�ny k p�íloze A, Stanovení pom�ru L/D, p�i výpo�tu odleh�ovacích ploch pro protáhlé nádoby 

Nahrazuje se obrázek A.3 následujícím obrázkem: 

 

Nahrazuje se obrázek A.4 následujícím obrázkem: 
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Nahrazuje se obrázek A.5 následujícím obrázkem: 

 

6 Zm�ny k Bibliografii 

Nahrazuje se v [7] „…Sutter, G., …“ textem „….Suter, G.,…“. 
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U p o z o r n � n í :  Zm�ny a dopl�ky, jakož i zprávy o nov� vydaných normách jsou uve�ej�ovány ve V�stníku Ú�adu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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