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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 14246:2014) vypracovala technická komise ISO/TC 58 Lahve na plyny ve
spolupráci s technickou komisí CEN/TC 23 Lahve na přepravu plynů, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2015 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 ledna 2015.

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 ISO 14246:2001.

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

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.

Oznámení o schválení

Text ISO 14246:2014 byl schválen CEN jako EN ISO 14246:2014 bez jakýchkoli modifikací.
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Úvod

Tato mezinárodní norma se týká funkce ventilu lahve jako uzávěru (definovaného Modelovými
předpisy OSN). Další vlastnosti ventilů lahví mohou být pokryty jinými normami a/nebo předpisy
(např. pro regulátory tlaku,
ventily pro zbytkový tlak, zpětné ventily a pojistná tlaková zařízení).



Lze předpokládat, že ventily lahví, které jsou v souladu s touto mezinárodní normou, budou při
běžných provozních podmínkách fungovat spolehlivě.

Tato mezinárodní norma věnuje zvláštní pozornost výrobním zkouškách a kontrolám ventilů lahví,
navrženým a zkoušeným z hlediska typu podle ISO 10297.

Tato norma byla vypracována tak, aby byla ve shodě s Modelovými předpisy OSN. Norma bude po
zveřejnění předložena subkomisi expertů OSN pro přepravu nebezpečných věcí se žádostí, aby byla
zahrnuta do Modelových předpisů OSN.

Tam, kde existuje rozpor mezi touto mezinárodní normou a jakýmkoli aplikovatelným předpisem, má
vždy přednost daný předpis.

V této mezinárodní normě se používá jednotka bar vzhledem k jejímu univerzálnímu používání
v oblasti technických plynů. Je však třeba poznamenat, že bar není SI jednotkou a že odpovídající SI
jednotkou pro tlak je Pa (1 bar = 105 Pa = 105 N/m2).

Hodnoty tlaku uvedené v této mezinárodní normě se uvádějí jako manometrický tlak (tj. tlaky vyšší
než atmos-
férický tlak), pokud není uvedeno jinak.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma popisuje postupy a přejímací kritéria pro výrobní zkoušky a kontroly (někdy
označované jako počáteční kontrola a zkoušky) ventilů lahví, které byly vyrobeny podle schváleného
typu.

Tato mezinárodní norma platí pro

ventily lahví určené k montáži na znovuplnitelné lahve pro přepravu plynů,a.
hlavní uzavírací ventily (vyjma kulových ventilů) pro svazky lahví ab.
ventily lahví nebo hlavní uzavírací ventily s integrovanými regulátory tlaku (VIPR),c.

které jsou navrženy a zkoušeny z hlediska typu podle ISO 10297.

POZNÁMKA Tam, kde neexistuje nebezpečí dvojznačnosti, označují se ventily lahví, hlavní uzavírací
ventily a VIPR v tomto dokumentu společným termínem „ventily“.

Principy těchto zkoušek a kontrol lze s výhodou uplatnit na ventily lahví, které byly podrobeny
zkouškám typu podle národních nebo mezinárodních norem, jiných než ISO 10297.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


