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Předmluva

Tento dokument (EN 14334:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 286 Zařízení a příslušenství
na zkapalněné uhlovodíkové plyny, jejíž sekretariát zajišťuje NSAI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 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 května 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 14334:2005.

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

Tento dokument se předkládá jako odkaz pro technické přílohy ADR [1].

Mezi hlavní změny v ohledem na EN 14334:2005 patří:

definice v kapitole 3 byly aktualizovány;a.
kapitola 4, tabulka 1 byla upravena podle požadavků ADR;b.
článek 5.4 byl upraven podle požadavků ADR;c.
článek 5.5 byl revidován, aby poskytoval podrobné požadavky a předpoklady týkající se používaných NDTd.
metod jako alternativa hydraulické tlakové zkoušky;
článek 5.7.2 byl opraven a přizpůsoben obvyklým pracovním tlakům tlakových nádob na LPG;e.
byl doplněn environmentální kontrolní seznam (příloha B);f.
dokument byl upraven podle aktuálních předpisů CEN.g.

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



Tento dokument požaduje používání látek a postupů, které, pokud nejsou přijata odpovídající
opatření, mohou ohrozit zdraví. Týká se pouze technické způsobilosti a na žádné úrovni nezbavuje
uživatele právní odpovědnosti týkající se zdraví a bezpečnosti.

Četnosti různých typů kontrol tlakových nádob se řídí příslušnými mezinárodními předpisy pro
přepravu nebezpečných věcí.

Ochrana životního prostředí je klíčovou politickou otázkou v Evropě i mimo ni a je zde chápána v co
nejširším významu. Míní se tím všechny aspekty životního cyklu, např. působení produktu na životní
prostředí, včetně spotřeby energie, a všechny fáze počínaje těžbou surovin, přes výrobu, balení,
distribuci, používání, vyřazování až po recyklaci materiálů atd.

POZNÁMKA Příloha B uvádí, které články této normy řeší otázky životního prostředí. Články řešící
otázky životního prostředí se omezují na obecný návod. Mezní hodnoty mohou být stanoveny ve
vnitrostátních právních předpisech.

Doporučuje se, aby si podniky využívající tuto normu vypracovaly politiku environmentálního
managementu.
Návod je uveden v EN ISO 14001.

Při zpracování tohoto dokumentu se předpokládalo, že prováděním jeho ustanovení budou pověřeny
řádně kvalifikované a zkušené osoby.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky na kontrolu a zkoušení autocisteren na LPG, což
zahrnuje vlastní tlakovou nádobu, příslušenství a výstroj vozidla na LPG.

Tato evropská norma nestanovuje požadavky na výchozí kontrolu tlakové nádoby (po výrobě) – viz
EN 12493, ani požadavky na provozní výstroj autocisterny – viz EN 12252.

Tato evropská norma neplatí pro autocisterny, které jsou rozděleny do několika sekcí (dělené
autocisterny).

POZNÁMKA 1 Horní mezní hodnota velikosti tlakové nádoby neexistuje, protože ta se určuje na
základě limitu celkové hmotnosti vozidla.
POZNÁMKA 2 Požadavky na kontrolu a zkoušení jiného zařízení než tlakové nádoby, příslušenství
a výstroje vozidla na LPG jsou uvedeny v aplikovatelných právních předpisech.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


