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Úvod

Tato mezinárodní norma pojednává o funkci ventilu lahve jako o uzávěru (definováno v Modelových
předpisech OSN). Další součásti ventilů lahví (např. redukční ventily, ventily pro uvolnění zbytkového
tlaku, zpětné ventily a tlakové pojistné ventily) mohou být pokryty jinými normami a/nebo předpisy.

Lze předpokládat, že ventily lahví, které odpovídají této mezinárodní normě, budou při běžných
provozních podmínkách spolehlivě fungovat.

Tato mezinárodní norma věnuje zvláštní pozornost

vhodnosti materiálů;a.
bezpečnosti (mechanické pevnosti, pevnosti v rázu, dlouhodobé provozní způsobilosti, těsnosti, odolnostib.
vůči vznícení a odolnosti vůči zpětnému prošlehnutí acetylenu);
zkoušení;c.
značení.d.

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

Existuje-li nějaký rozpor mezi touto mezinárodní normou a jakýmkoli aplikovatelným právním
předpisem, má vždy přednost právní předpis.



Jestliže byl ventil lahve schválen podle předchozího vydání této mezinárodní normy, má příslušný
orgán odpovědný za schvalování stejného ventilu lahve podle tohoto nového vydání zvážit s ohledem
na změny popsané v předmluvě, které zkoušky je třeba provádět.

V této mezinárodní normě se používá jednotka bar, a to s ohledem na její univerzální použití v oblasti
technických plynů. Je však třeba poznamenat, že jednotka bar není SI jednotkou a že odpovídající SI
jednotkou pro tlak je Pa (1 bar = 105 Pa = 105 N/m2).

Hodnoty tlaku uváděné v této mezinárodní normě, není-li uvedeno jinak, jsou uváděny jako
manometrický tlak (tlak vyšší než atmosférický tlak).

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na návrh, zkoušení typu a značení

ventilů lahví, které jsou určeny k montáži na znovuplnitelné lahve na přepravu plynů,a.
hlavních uzavíracích ventilů (vyjma kulových ventilů) pro svazky lahví,b.
ventilů lahví nebo hlavních uzavíracích ventilů se zabudovaným redukčním ventilem (VIPR; Valve withc.
Integrated Pressure Regulator),

kterými protékají stlačené, zkapalněné nebo rozpuštěné plyny.

POZNÁMKA 1 Neexistuje-li riziko nejednoznačnosti, označují se ventily lahví, hlavní uzavírací ventily
a VIPR v této mezinárodní normě společným termínem „ventily“.

Tato mezinárodní norma pojednává o funkci ventilu lahve jako o uzávěru.

Tato mezinárodní norma neplatí pro

ventily pro kryogenické nádoby, přenosné hasicí přístroje a pro zkapalněný uhlovodíkový plyn (LPG) a●

rychlootevírací ventily (např. pro hašení požárů, ochranu proti výbuchu a záchranné aplikace), zpětné ventily●

nebo kulové ventily.

POZNÁMKA 2 Požadavky na ventily pro kryogenické nádoby jsou specifikovány v ISO 21011 a na
regionální úrovni např. v EN 1626. Požadavky na ventily na LPG jsou specifikovány v ISO 14245 nebo
v ISO 15995. Požadavky na rychlootevírací ventily jsou specifikovány např. v ISO 17871. Požadavky
na ventily pro přenosné hasicí přístroje na regionální úrovni jsou specifikovány v souboru EN 3.
Požadavky na zpětné ventily a kulové ventily mohou být specifikovány v mezinárodních/
regionálních normách.
POZNÁMKA 3 Požadavky na výrobní zkoušky a přezkoušení ventilů podle této mezinárodní normy jsou
uvedeny v ISO 14246.
POZNÁMKA 4 Dodatečné požadavky na VIPR jsou uvedeny v ISO 22435 pro průmyslové použití nebo
v ISO 10524-3 pro zdravotnické aplikace. Dodatečné požadavky na ventily pro uvolnění zbytkového
tlaku se zpětnou funkcí nebo bez zpětné funkce jsou specifikovány v ISO 15996. Dodatečné
požadavky na pojistná tlaková zařízení mohou být předepsány v mezinárodních/regionálních právních
předpisech/normách.
POZNÁMKA 5 Další specifické požadavky na ventily pro dýchací přístroje na regionální úrovni jsou
uvedeny např. v souboru EN 144. Další specifické požadavky na rychlootevírací ventily pro stabilní
hasicí zařízení jsou uvedeny v ISO 16003 a na regionální úrovni např. v EN 12094-4.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


