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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 14025:2013+A1:2016) vypracovala Technická komise CEN/TC 296 Nádrže pro
přepravu nebezpečného zboží, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2016 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 prosince 2016.

Je nutno upozornit na možnost, že některé detaily tohoto dokumentu mohou podléhat patentovému
právu. CEN [a/nebo CENELEC] nebude přejímat odpovědnost za zjišťování některého nebo všech
takových patentových práv.

Tento dokument zahrnuje Změnu 1 schválenou CEN 29. dubna 2016.

Tento dokument nahrazuje !EN 14025:2013".

Začátek a konec textu zavedeného nebo změněného změnou je v textu označeno značkami ! ".

!deleted text"

Tento dokument je předkládán jako odkaz do RID [9] a/nebo do technických příloh ADR [10].

POZNÁMKA Technické přílohy jsou dostupné na následujících webových stránkách:
http://www.unece.org./trans/danger/
danger.htm pro ADR a pro RID na http://www.otif.org/en/dangerous-goods.htm.

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

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 Turecka.

http://www.unece.org./trans/danger/danger.htm
http://www.unece.org./trans/danger/danger.htm
http://www.otif.org/en/dangerous-goods.htm


1 Předmět normy
Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky na konstrukci a provedení kovových tlakových
nádrží s nejvyšším pracovním tlakem překračujícím 50 kPa (0,5 bar), určených pro přepravu
nebezpečného zboží po silnici a železnici. Tato norma obsahuje požadavky na otvory, uzávěry
a konstrukční vybavení; nezahrnuje požadavky na provozní příslušenství. Pro nádrže na přepravu
kryogenických kapalin platí EN 13530-1 a EN 13530-2.

POZNÁMKA 1 Návrh a konstrukce tlakových nádrží podle předmětu této evropské normy jsou
zejména podřízeny požadavkům RID/ADR, podle potřeby 6.8.2.1, 6.8.3.1 a 6.8.5. Kromě toho musí
být splněny důležité požadavky RID/ADR, sloupce 12 a 13 tabulky A ke kapitolám 3.2, 4.3 a 6.8.2.4,
U konstrukčního vybavení podle příslušnosti platí články 6.8.2.2 a 6.8.3.2. Na definice /ADR/RID
odkazuje 1.2.1. Pro přenosné nádrže viz také kapitola 4.2 a sekce 6.7.2 a 6.7.3 RID a ADR. Používají
se doplňující požadavky RID/ADR, kolonka 10 a 11 v tabulce A kapitoly 3.2, 4.3 a 6.7.2.a 6.7.3, jsou-li
používány. Čísla nad odstavci ve zpracovaných vydání v RID/ADR 2013 jsou subjektem pravidelných
revizí. Toto může vést k dočasnému nesouladu s EN 14025. Znalost těchto požadavků předchozích
RID/ADR je důležité pro kteroukoliv klausuli této normy.

POZNÁMKA 2 Tato norma je aplikovatelná pro zkapalněné plyny včetně LPG, avšak pro LPG viz též
EN 12493.

Pokud není jinak specifikováno ustanovení převzatá v celém rozsahu na stránkách se aplikují pro
všechny typy nádrží.

Ustanovení jednotlivých sloupců se používají pro:

Silniční a železniční tlakové nádrže podle
RID/ADR
kapitola 6.8 (levá kolonka);

Přenosné nádrže podle RID/ADR kapitola 6.7
(pravá kolonka).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


