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Předmluva

Tento dokument (EN 14129:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 286 Zařízení a příslušenství
pro
zkapalněné uhlovodíkové plyny, jejíž sekretariát zajišťuje NSAI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2014 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 srpna 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv, CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.



Tento dokument nahrazuje EN 14129:2004.

Tato evropská norma byla navržena pro odkazy do:

RID [9] a●

technických příloh ADR [10].●

POZNÁMKA Tyto předpisy mají přednost před jakýmkoli ustanovením této evropské normy. Je třeba
zdůraznit, že
předpisy RID/ADR/ADN jsou pravidelně revidovány v intervalech dvou let, což může vést k dočasnému
nesouladu s ustanoveními této evropské normy.

Hlavními změnami této revize je doplnění

nepřímo (pilotně) ovládaného pojistného ventilu,●

zkoušky (vlivu) stárnutí, viz 7.9 a příloha C,●

zkoušky na únavu, viz 7.10, a●

zkoušky vzniku trhlin za napětí, viz 7.11.●

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

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

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

Úvod

Tato evropská norma vyžaduje používání látek a postupů, které mohou ohrozit zdraví a/nebo životní
prostředí, pokud nejsou přijata odpovídající opatření. Předmětem normy je pouze vhodnost
z technického hlediska; nezbavuje jejího uživatele právní odpovědnosti na žádné úrovni.

Ochrana životního prostředí je klíčovou politickou otázkou v Evropě i na celém světě. V tomto
dokumentu je ochrana životního prostředí chápána v co nejširším významu. Tento výraz se používá
například ve vztahu k aspektům celého životního cyklu výrobku a jeho vlivu na životní prostředí,
včetně spotřeby energie, a to
během všech etap jeho existence, počínaje těžbou surovin, přes výrobu, balení, distribuci, používání,
likvidaci až po recyklování materiálů atd.

POZNÁMKA 1 V příloze D je uveden environmentální kontrolní seznam, který zdůrazňuje ta ustanovení
této evropské normy, která řeší aspekty životního prostředí.

Ustanovení jsou omezena na obecný návod. Mezní hodnoty jsou předepsány ve vnitrostátních
právních předpisech.

Doporučuje se, aby si výrobci vypracovali politiku environmentálního managementu. Návod je uveden
v souboru norem řady EN ISO 14000, viz [6], [7] a [8].



Při zpracování této evropské normy se předpokládalo, že prováděním jejích ustanovení budou
pověřeny odpovídajícím způsobem kvalifikované a zkušené osoby.

Pokud není stanoveno jinak, jsou uvedené tlaky chápány jako manometrické tlaky (tj. přetlaky).

Ventily navržené v souladu s touto normou jsou speciálně určeny k použití v aplikacích LPG. Ventily
vyrobené v souladu s EN ISO 4126-1 smějí být rovněž používány v určitých aplikacích LPG.

POZNÁMKA 2 Tato evropská norma vyžaduje měření materiálových vlastností, rozměrů a tlaků.
Všechna tato měření jsou vystavena určité míře nejistoty vlivem odchylek měřicích přístrojů apod.
Může být prospěšné nahlédnout do „brožury pro měření nejistoty“ SP INFO 2000 27 [13].

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci a zkoušení pružinových pojistných ventilů
a ventilů s teplotní roztažností, které se používají

ve stabilních tlakových nádobách na LPG,●

POZNÁMKA Tlakové nádoby mohou být umísťovány nad zemí, pod zemí nebo mohou být opevněny
valem.

v tlakových nádobách na LPG na autocisternách, železničních cisternách, v cisternových kontejnerech nebo ve●

snímatelných zásobnících.

Tato evropská norma se netýká výrobních zkoušek.

Normativní příloha B popisuje zkoušení ventilů s kondicionováním při –40 °C pro použití při extrémně
nízkých teplotách.

Požadavky na přídavná zařízení pojistných ventilů, např. uzavírací zařízení, rozdělovače a potrubí
odvzdušňovacího zařízení, jsou specifikovány v EN 14071.

V EN 14570 jsou stanoveny požadavky na propustnost pojistných ventilů pro stabilní tlakové nádoby.

V EN 12252 jsou stanoveny požadavky na propustnost pojistných ventilů pro autocisterny.

Ventily navržené v souladu s touto normou jsou speciálně určeny k použití v aplikacích LPG. Ventily
vyrobené v souladu s EN ISO 4126-1 smějí být rovněž používány v určitých aplikacích LPG.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


