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Předmluva
Tento dokument (EN 14433:2014) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 296 Nádrže pro
přepravu nebezpečného zboží, jejíchž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2015 dát 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 dubna 2015.

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 nahrazuje EN 14433:2006

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

Tato evropská norma byla zapracována ve vztahu na:

–    RID [1]; a

–    Technické přílohy ADR [2]

POZNÁMKA všimněte si, že tyto předpisy mají přednost před ustanovením této normy. Je nutné
upozornit, že RID/ADR/ADN jsou korigovány pravidelně v intervalech dvou let, a to může vést
k dočasnému nedodržování ustanovení této normy.

Hlavní změny proti EN 14433:2006 jsou:

a)   rozsah normy byl rozšířen o zkapalněné plyny

b)   odkazy na ADR/RID byly zařazeny do příslušných ustanovení této normy

c)   normativní odkazy byly aktualizovány

d)   změny zkušebních podmínek (zkušební tlak, životnost)

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, 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



1 Předmět normy
Tato evropská norma stanoví požadavky pro patní ventily používané v přepravních nádržích
s minimálním pracovním tlakem vyšším než 50kPa pro přepravu nebezpečného zboží po silnici
a železnici.

Toto je použitelné pro kovová zařízení použitá v nádržích s gravitačním a/nebo spodním tlakovým
plněním a vypouštěním kapalných chemikálií a zkapalněných plynů. To zahrnuje oxid uhličitý
vyloučený z chlazených zkapalněných plynů.

POZNÁMKA 2 Tato norma platí i pro zkapalněné plyny včetně LPG, avšak pro vyhrazené LPG viz
normu EN 13175 [3]

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


