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Kapitola 6.2 Ustanovenia pre kontrukciu a skúky tlakových nádob, obalov na stlaèený plyn a
malých nádob naplnených plynom (plynových bombièiek)
6.2.1

Veobecné ustanovenia
Poznámka:

Ustanovenia vzahujúce sa na obaly na stlaèený plyn a malé nádobky naplnené plynom (plynové bombièky)
sú uvedené v oddiele 6.2.4.

6.2.1.1

Projektovanie a kontrukcia

6.2.1.1.1

Nádoby a ich uzávery musia by projektované, dimenzované, vyrobené, skúané a vybavené tak, aby odolali vetkým
namáhaniam vrátane únavy materiálu, ktorým sú vystavené poèas beného pouívania a za obvyklých podmienok prepravy.
Pri




projektovaní tlakovej nádoby je potrebné zoh¾adni vetky podstatné faktory, ako:
vnútorný tlak (pretlak),
okolitá a prevádzková teplota, aj poèas prepravy,
dynamické namáhanie.

Hrúbka steny nádoby je obyèajne stanovená výpoètom a v prípade potreby je doplnená experimentálnou analýzou napätia.
Môe by stanovená aj experimentálnym spôsobom.
Pri projektovaní vonkajej steny a nosných èastí je potrebné urobi vhodné výpoèty, aby bola zaruèená bezpeènos
nádoby.
Minimálna hrúbka steny potrebná na odolanie proti tlaku musí by vypoèítaná s prihliadnutím najmä na:
 výpoètový tlak, ktorý nesmie by nií ako skúobný tlak,
 výpoètové teploty, ktoré poskytujú primerané bezpeèné rozpätie,
 najvyie napätie a koncentráciu pièkového napätia v prípade potreby,
 faktory súvisiace s vlastnosami materiálu.
Na zvárané tlakové nádoby smú by pouité len kovy vhodné na zváranie, pre ktoré môe by pri teplote okolia - 20 °C
zaruèená dostaèujúca hodnota vrubovej húevnatosti.
Skúobný tlak vzahujúci sa na f¾ae, ve¾koobjemové f¾ae, tlakové sudy a zväzky flia je predpísaný v metóde balenia P 200
uvedenej v odseku 4.1.4.1. Pri uzavretých kryonádriach nesmie by skúobný tlak mení ne 1,3-násobok maximálneho
prevádzkového tlaku, ktorý sa pri vákuovo izolovaných nádobách zvýi o 1 bar.
Vlastnosti materiálu, na ktoré treba bra oh¾ad, ak sa dajú poui:
 medza prieanosti
 pevnos v ahu
 èasová závislos pevnosti
 únava materiálu
 modul prunosti
 vhodná hodnota pre rozanos plastu
 odolnos proti nárazu
 lomová húevnatos.
6.2.1.1.2

Nádoby urèené na UN 1001 acetylén, rozpustený, musia by úplne naplnené rovnomerne rozloenou poréznou hmotou
jedného typu, ktorá je schválená prísluným úradom, prièom táto porézna hmota
a) nesmie kodlivo pôsobi na nádobu a nesmie ani s acetylénom, ani s rozpúadlom tvori kodlivé alebo nebezpeèné
zlúèeniny,
b) musí by schopná zabráni íreniu rozkladu acetylénu v poréznej hmote.
Rozpúadlo nesmie kodlivo pôsobi na nádobu.
Vyie uvedené ustanovenia, okrem ustanovení vzahujúcich sa na rozpúadlá, platia takisto pre tlakové nádoby urèené na
UN 3374 acetylén neobsahujúci rozpúadlá.

Príloha k èiastke 237

Zbierka zákonov 2005

Strana 3477

6.2.1.1.3

Tlakové nádoby, ktoré sú spojené do zväzkov, musia by spevnené nosnou kontrukciou do celistvej a súdrnej jednotky.
Tlakové nádoby musia by zaistené tak, aby sa zabránilo pohybom vyplývajúcim z celkového kontrukèného usporiadania
a pohybom, ktoré vedú ku koncentrácii kodlivého lokálneho pnutia. Potrubie musí by dimenzované tak, aby bolo chránené
proti nárazom. Pre skvapalnené, jedovaté plyny s klasifikaèným kódom 2T, 2TF, 2TC, 2TO, 2FTC alebo 2TOC musia by
prijaté opatrenia na zabezpeèenie, aby kadá tlaková nádoba mohla by plnená oddelene a aby sa poèas prepravy nevyskytla
iadna výmena obsahu jednotlivých tlakových nádob.

6.2.1.1.4

Musí sa zabráni kontaktom medzi rôznymi kovmi, ktoré by mohli vies k pokodeniu prostredníctvom galvanických reakcií.

6.2.1.1.5

Pre kontrukciu uzavretých kryonádrí urèených na hlboko schladené skvapalnené plyny platia nasledujúce dodatoèné
ustanovenia.

6.2.1.1.5.1

Pre kadý tlakový sud musia by pri prvej skúke vykonanej na kadej tlakovej nádobe preukázané mechanické vlastnosti
pouitého kovu vrátane vrubovej húevnatosti a koeficientu ohybu; o vrubovej húevnatosti pozri odsek 6.8.5.3.

6.2.1.1.5.2

Tlakové nádoby musia by tepelne izolované. Tepelná izolácia musí by chránená pred nárazom obloením. Ak je priestor
medzi tlakovou nádobou a obkladom vzduchoprázdny (izolaèné vákuum), musí by obklad projektovaný tak, aby odolal bez
trvalej deformácie vonkajiemu tlaku minimálne 100 kPa (1 bar), vypoèítaný s pretlakom v zhode s urèitou uznanou technickou
normou alebo s výpoètovo kritickým deformaèným tlakom minimálne 200 kPa (2 bary), ktorý odolá bez trvalej deformácie. Ak
je obloenie plynotesne uzatvorené (napr. pri izolaènom vákuu), musí by vhodným zariadením zabránené tomu, aby v prípade
nedostatoènej tesnosti tlakovej nádoby alebo jej prísluenstva nevznikal v izolaènej vrstve nebezpeèný tlak. Zariadenie
musí zabráni aj prenikaniu vlhkosti do izolácie.

6.2.1.1.5.3

Uzavreté kryonádre, ktoré sú urèené na prepravu hlboko schladených skvapalnených plynov s bodom varu pod 182 °C pri
atmosférickom tlaku, nesmú obsahova iadne materiály, ktoré môu nebezpeène reagova s kyslíkom alebo s atmosférou
obohatenou o kyslík, ak sa tieto materiály nachádzajú v èastiach tepelnej izolácie, kde existuje nebezpeèenstvo kontaktu
s kyslíkom alebo s kvapalinou obohatenou o kyslík.

6.2.1.1.5.4

Uzavreté kryonádre musia by projektované a kontruované s vhodnými zdvíhacími a bezpeènostnými zariadeniami.

6.2.1.2

Materiály nádob
Materiál nádoby a jej uzáverov ani iadny iný materiál, ktorý môe prís do styku s jej obsahom, nesmie kodlivo pôsobi na
jej obsah a nesmie s ním tvori kodlivé alebo nebezpeèné zlúèeniny.
Smú sa pouíva nasledujúce materiály:
a) uhlíková oce¾ pre stlaèené, skvapalnené, hlboko schladené skvapalnené plyny alebo pod tlakom rozpustené plyny, ako
aj pre látky nepatriace do triedy 2, ktoré sú uvedené v metóde balenia P 200 tabu¾ke 3 odseku 4.1.4.1;
b) legovaná oce¾ (peciálna oce¾), nikel a zliatiny niklu (napr. Monelov kov) pre stlaèené, skvapalnené, hlboko schladené
skvapalnené plyny alebo pod tlakom rozpustené plyny, ako aj pre látky nepatriace do triedy 2, ktoré sú uvedené v metóde
balenia P 200 tabu¾ke 3 odseku 4.1.4.1;
c) meï pre
i) plyny s klasifikaèným kódom 1A, 1O, 1F a 1TF, ak plniaci tlak pri teplote 15 °C neprekroèí hodnotu 2 MPa (20 barov);
ii) plyny s klasifikaèným kódom 2A a okrem toho pre UN 1033 dimetyléter, UN 1037 etylchlorid, UN 1063 metylchlorid,
UN 1079 oxid sirièitý, UN 1085 vinylbromid, UN 1086 vinylchlorid a UN 3300 etylénoxid a oxid uhlièitý, zmes s obsahom
viac oko 87 % etylénoxidu;
iii) plyny s klasifikaèným kódom 3A, 3O a 3F;
d) zliatiny hliníka: pozri odsek 4.1.4.1, osobitný predpis písmena a): metódy balenia P 200 (12);
e) zloené materiály pre stlaèené, skvapalnené, hlboko schladené skvapalnené plyny alebo rozpustené plyny;
f) plast pre hlboko schladené skvapalnené plyny;
g) sklo pre plyny s klasifikaèným kódom 3A okrem UN 2187 oxid uhlièitý, hlboko schladený, kvapalný alebo pre zmesi
s obsahom oxidu uhlièitého, hlboko schladeného, kvapalného a pre plyny s klasifikaèným kódom 3O.
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Tlakové sudy smú by vybavené otvormi na plnenie a vyprázdòovanie, ako aj ïalími otvormi urèenými pre ukazovate¾a
úrovne plnenia, ukazovate¾a tlaku alebo pre zariadenia na vyrovnávanie tlaku. Poèet otvorov je bezvýznamný z h¾adiska
zaistenia bezpeènosti prevádzky. Tlakové sudy smú by vybavené aj kontrolným otvorom, ktorý musí by uzavretý úèinným
uzáverom.
6.2.1.3.2

Zariadenia
a) Ak sú f¾ae vybavené zariadením, ktoré zabraòuje kotú¾aniu flia, nesmie by zariadenie spojené s ochranným klobúèikom.
b) Tlakové sudy, ktoré mono kotú¾a, musia by opatrené obruèou na vá¾anie alebo musia ma inú ochranu, ktorá zníi
monos pokodenia pri vá¾aní (napr. na vonkajej strane nádoby nastriekaný kovový náter odolný proti korózii).
c) Tlakové sudy, ktoré nemono kotú¾a, a kryonádre musia by opatrené zariadením (klzné zariadenie, oká, háky), ktoré
zaruèí bezpeènú manipuláciu pomocou mechanických dopravných prostriedkov a ktoré je pripevnené tak, aby nespôsobilo
oslabenie ani neprípustné zaaenie steny nádoby.
d) Zväzky flia musia by opatrené vhodným zariadením na zaistenie bezpeènej manipulácie a prepravy. Zberné potrubie
musí ma minimálne taký istý skúobný tlak ako f¾ae. Zberné potrubie a hlavný ventil musia by umiestnené tak, aby
boli chránené pred pokodením.
e) Ukazovatele úrovne plnenia, ukazovatele tlaku alebo zariadenia na vyrovnávanie tlaku, pokia¾ sú umiestnené, musia by
chránené rovnakým spôsobom, ako je predpísané pre ventily v odseku 4.1.6.8.
f) Tlakové nádoby, ktoré sú plnené objemovo, musia by vybavené ukazovate¾om úrovne plnenia.

6.2.1.3.3

Dodatoèné predpisy pre uzavreté kryonádre

6.2.1.3.3.1

Kadý otvor na plnenie a vyprázdòovanie uzavretých kryonádrí na prepravu hlboko schladených skvapalnených zápalných
plynov musí by vybavený minimálne dvoma za sebou umiestnenými a od seba nezávislými uzávermi, prièom prvým musí
by uzatváracie zariadenie a druhým ochranný klobúk alebo iné rovnocenné zariadenie.

6.2.1.3.3.2

Kusy potrubia, ktoré môu by uzavreté z oboch strán a do ktorých môe by uzavretá kvapalina, musia by vybavené
systémom na automatické uvo¾òovanie tlaku, aby sa zabránilo vzniku nadmerného tlaku vnútri potrubia.

6.2.1.3.3.3

Kadý zväzok uzavretej kryonádre musí by jednoznaène oznaèený svojou funkciou (napr. parné skupenstvo alebo kvapalné
skupenstvo).

6.2.1.3.3.4

Zariadenia na uvo¾nenie tlaku.

6.2.1.3.3.4.1 Poistné ventily
Uzavreté kryonádre musia by vybavené jedným alebo viacerými zariadeniami na vyrovnávanie tlaku, aby bola nádr
chránená proti nadmernému pretlaku. Za nadmerný pretlak sa povauje tlak vyí, ne je 110 % maximálneho prevádzkového
tlaku, ktorý sa vyvíja za normálnej teploty, alebo tlak vyí, ne je skúobný tlak, ktorý sa vyvíja vo vákuovo izolovanej
nádri pri strate vákua alebo pri zlyhaní rovnovánej polohy zabudovaného tlakového systému.
6.2.1.3.3.4.2 Uzavreté kryonádre môu by vybavené paralelne k zariadeniu(am) zaaenému(ým) pruinou dodatoène pretlakovou
platòou, aby zodpovedali predpisom pododseku 6.2.1.3.3.5.
6.2.1.3.3.4.3 Spojenia zariadení na uvo¾nenie tlaku musia by kontruované tak, aby sa uvo¾òovaný objem dostal bez prekáok
k zariadeniam na uvo¾nenie tlaku.
6.2.1.3.3.4.4 Vetky prístupové otvory zariadení na uvo¾nenie tlaku sa musia pri maximálnych podmienkach plnenia nachádza v parnej
fáze uzavretej kryonádre; zariadenia majú by rozmiestnené tak, aby mohla para bez prekáok unika.
6.2.1.3.3.5

Rozsah uvo¾nenia a nastavenie zariadenia na uvo¾òovanie tlaku
Poznámka:

V súvislosti so zariadeniami na uvo¾nenie tlaku uzavretých kryonádrí predstavuje najvyí povolený
prevádzkový tlak najvyí povolený efektívny pretlak na vrchu naplnenej kryonádre v prevádzkovom stave
vrátane najvyieho efektívneho tlaku poèas plnenia a vyprázdnenia.
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6.2.1.3.3.5.1 Zariadenia na uvo¾nenie tlaku sa musia automaticky otvori pri tlaku, ktorý nesmie by mení ako najvyí povolený
prevádzkový tlak, a pri tlaku, ktorý sa rovná 110 % najvyieho povoleného prevádzkového tlaku, musia by úplne otvorené.
Po uvo¾není sa musia zatvori pri tlaku, ktorý je nanajvý 10 % pod reakèným tlakom, a osta zatvorené pri kadom menom
tlaku.
6.2.1.3.3.5.2 Pretlakové platne musia by nastavené tak, aby pukli pri menovitom tlaku, ktorý je buï nií ne skúobný tlak, alebo nií
ne 150 % najvyieho povoleného prevádzkového tlaku.
6.2.1.3.3.5.3 Pri zmiznutí vákua vo vákuovo izolovanej kryonádri musí by celková uvo¾òovacia kapacita vetkých zabudovaných
zariadení na uvo¾nenie tlaku dostatoèná na to, aby tlak (vrátane zvýenia tlaku) v kryonádri neprekroèil 120 % najvyieho
povoleného prevádzkového tlaku.
6.2.1.3.3.5.4 Potrebná kapacita uvo¾nenia zariadení na uvo¾nenie tlaku sa má vypoèíta pod¾a osvedèenej technickej smernice uznanej
kompetentným úradom.1)
6.2.1.4

Schválenie nádob

6.2.1.4.1

Pri nádobách, pri ktorých súèin skúobného tlaku a vnútorného objemu je vyí ako 150 MPa × liter (1 500 barov × liter), je
potrebné predloi dôkazy o dodraní predpisov platných pre triedu 2 pod¾a jednej z nasledujúcich metód:
a) kadá nádoba musí by jednotlivo prehliadnutá, vyskúaná a schválená skúobným a certifikaèným orgánom, uznaným
prísluným úradom krajiny schválenia,2) na základe technickej dokumentácie a vyhlásenia výrobcu o dodraní ustanovení
platných pre triedu 2. Technická dokumentácia musí obsahova úplné údaje o projektovaní a kontrukcii, ale aj úplnú
dokumentáciu o výrobe a skúke;
b) kontrukcia nádoby musí by na základe technickej dokumentácie vyskúaná a schválená skúobným a certifikaèným
orgánom, uznaným prísluným úradom krajiny schválenia, so zrete¾om na vyhovenie ustanoveniam platným pre triedu 2.
Z tohto dôvodu musia by nádoby projektované, vyrobené a vyskúané pod¾a rozsiahleho programu zabezpeèenia
kvality vzahujúceho sa na projektovanie, výrobu, výstupnú kontrolu a skúky. Program zabezpeèenia kvality musí
zaruèi, e nádoby budú v súlade s ustanoveniami platnými pre triedu 2 schválené a kontrolované skúobným
a certifikaèným orgánom, uznaným prísluným úradom krajiny schválenia;
c) kontrukèný typ nádoby musí by schválený skúobným a certifikaèným orgánom, uznaným prísluným úradom krajiny
schválenia. 2) Vetky nádoby tohto typu musia by vyrobené a vyskúané pod¾a programu zabezpeèenia kvality
vzahujúceho sa na výrobu, výstupnú kontrolu a skúky, ktorý musí by schválený a kontrolovaný skúobným
a certifikaèným orgánom, uznaným prísluným úradom krajiny schválenia;2)
d) kontrukèný typ nádoby musí by schválený skúobným a certifikaèným orgánom, uznaným prísluným úradom krajiny
schválenia. 2) Vetky nádoby tohto typu musia by vyskúané pod doh¾adom skúobného a certifikaèného orgánu,
uznaného prísluným úradom krajiny schválenia,2) na základe vyhlásenia výrobcu, e sú zhodné so schváleným
kontrukèným typom a e sú dodrané ustanovenia platné pre triedu 2.

6.2.1.4.2

Pri nádobách, pri ktorých súèin skúobného tlaku a vnútorného objemu je vyí ako 30 MPa × liter (300 barov × liter), ale
maximálne 150 MPa × liter (1 500 barov × liter), je potrebné predloi dôkazy o dodraní ustanovení platných pre triedu 2
pod¾a jednej z metód opísaných v pododseku 6.2.1.4.1 alebo pod¾a jednej z nasledujúcich metód:
a) nádoby musia by projektované, vyrobené a vyskúané pod¾a rozsiahleho programu zabezpeèenia kvality vzahujúceho
sa na projektovanie, výrobu, výstupnú kontrolu a skúky, ktorý musí by schválený a kontrolovaný skúobným
a certifikaèným orgánom, uznaným prísluným úradom krajiny schválenia;2)
b) kontrukèný typ nádoby musí by schválený skúobným a certifikaèným orgánom, uznaným prísluným úradom krajiny
schválenia.2) Zhodnos vetkých nádob so schváleným kontrukèným typom musí by výrobcom písomne potvrdená
na základe programu zabezpeèenia kvality vzahujúceho sa na výstupnú kontrolu a skúky nádob, ktorý musí by
schválený a kontrolovaný skúobným a certifikaèným orgánom, uznaným prísluným úradom krajiny schválenia;2)
c) kontrukèný typ nádoby musí by schválený skúobným a certifikaèným orgánom, uznaným prísluným úradom krajiny
schválenia.2) Zhodnos vetkých nádob so schváleným kontrukèným typom musí by písomne potvrdená výrobcom
a vetky nádoby tohto typu musia by vyskúané pod doh¾adom skúobného a certifikaèného orgánu, uznaného
prísluným úradom krajiny schválenia.2)

1)
2)

Pozri napríklad publikáciu CGA S-1.2-1995 a S-1.1-2001.
Ak schva¾ujúca krajina nie je èlenským tátom dohody COTIF alebo èlenskou krajinou dohody ADR, prísluný úrad èlenského tátu dohody COTIF
alebo èlenskej krajiny dohody ADR.
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6.2.1.4.3

Pri nádobách, pri ktorých súèin skúobného tlaku a vnútorného objemu je vyí ako 30 MPa × liter (300 barov × liter), je
potrebné predloi dôkazy o dodraní ustanovení platných pre triedu 2 pod¾a jednej z metód opísaných v pododsekoch
6.2.1.4.1 a 6.2.1.4.2 alebo pod¾a jednej z nasledujúcich metód:
a) zhodnos vetkých nádob s kontrukèným typom, ktorý je úplne vypecifikovaný v technických podkladoch, musí by
výrobcom písomne potvrdená a vetky nádoby tohto typu musia by vyskúané pod doh¾adom skúobného
a certifikaèného orgánu, uznaného prísluným úradom krajiny schválenia;2)
b) kontrukèný typ nádoby musí by schválený skúobným a certifikaèným orgánom, uznaným prísluným úradom krajiny
schválenia.2) Zhodnos vetkých nádob so schváleným kontrukèným typom musí by výrobcom písomne potvrdená
a vetky nádoby tohto typu musia by vyskúané jednotlivo.

6.2.1.4.4

Základné poiadavky pododsekov 6.2.1.4.1 a 6.2.1.4.3 sa povaujú za
a) splnené, ak so zrete¾om na systém zabezpeèenia kvality uvedeného v pododsekoch 6.2.1.4.1 a 6.2.1.4.2 vyhovujú príslunej
Európskej norme rady EN ISO 9000;
b) vcelku splnené, ak zodpovedajúce metódy hodnotenia zhodnosti pod¾a smernice Rady 99/36/EG3) nájdu uplatnenie, ako
je uvedené ïalej:
i) pre nádoby uvedené v pododseku 6.2.1.4.1 sú to moduly G, H1, B v kombinácii s D alebo B v kombinácii s F;
ii) pre nádoby uvedené v pododseku 6.2.1.4.2 sú to moduly H, B v kombinácii s E, B v kombinácii s C1, B1 v kombinácii
s F alebo B1 v kombinácii s D;
iii) pre nádoby uvedené v pododseku 6.2.1.4.3 sú to moduly A1, D1alebo E1.

6.2.1.4.5

Poiadavky kladené na výrobcu
Výrobca musí by technicky schopný a musí vlastni vhodné prostriedky, ktoré sú potrebné na výrobu nádob; na tento úèel
potrebuje primerane kvalifikovaných zamestnancov, obzvlá
a) na kontrolu celkového výrobného procesu;
b) na vyhotovenie spojovania materiálov;
c) na vykonávanie zodpovedajúcich skúok.
Hodnotenie odbornej spôsobilosti výrobcu v kadom prípade vykonáva skúobný a certifikaèný orgán, uznaný prísluným
úradom krajiny schválenia.2) Pri tom sa berie do úvahy osobitný spôsob certifikácie, ktorý zamý¾a výrobca pouíva.

6.2.1.4.6

Poiadavky kladené na skúobné a certifikaèné orgány
Skúobné a certifikaèné orgány musia preukáza dostatoènú nezávislos od výrobných podnikov a svoju technickú
dostatoène odbornú kompetenciu. Tieto poiadavky sa povaujú za splnené, ak orgány boli schválené na základe akreditaèných
metód pod¾a príslunej Európskej normy rady EN 45000.

6.2.1.5

Prvá prehliadka a skúka

6.2.1.5.1

Nové tlakové nádoby s výnimkou uzavretých kryonádob musia by v priebehu výroby a po nej podrobené skúke a kontrole,
ktoré zahrnujú nasledujúce:
Na
a)
b)
c)
d)
e)
f)

dostatoènom poète tlakových nádob sa uskutoèòuje
skúka mechanických vlastností materiálu;
previerka minimálnej hrúbky steny;
previerka rovnorodosti materiálu v priebehu kadej výrobnej série;
kontrola vonkajieho a vnútorného stavu tlakovej nádoby;
kontrola závitov na hrdle nádoby;
previerka súladu s kontrukènými normami.

Na vetkých tlakových nádobách musí by vykonaná
g) hydraulická tlaková skúka. Tlakové nádoby musia odola tlakovej skúke bez trvalej deformácie alebo zjavných prasklín;
Poznámka:

So súhlasom kompetentného úradu mono hydraulickú tlakovú skúku nahradi skúkou plynom, pokia¾
tento postup nie je nebezpeèný.

h) kontrola a posúdenie výrobných chýb a buï vykonanie opravy, alebo uznanie tlakovej nádoby za nepouite¾nú;
3)

Smernica Rady Európy 99/36/ES o prenosných tlakových nádriach, publikovaná vo Vestníku Európskych spoloèenstiev L 138, 1. 6. 1999.
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i) kontrola oznaèenia na tlakových nádobách;
j) na tlakových nádobách urèených na UN 1001 acetylén, rozpustený a UN 3374 acetylén, neobsahujúci rozpúadlá
kontrola správneho umiestnenia a vlastností poréznej hmoty, ako aj mnostva rozpúadla. Pri zvarených tlakových
sudoch sa má venova mimoriadna pozornos kvalite zvarov.
6.2.1.5.2

Pri primeranej skúke uzavretej kryonádre sa majú vykona kontroly a skúky stanovené v pododseku 6.2.1.5.1 a), b), d) a f).
Okrem toho sa pri skúke uzavretej kryonádre majú skontrolova zvary prostredníctvom röntgenovej, ultrazvukovej a iných
vhodných nedetrukèných skúobných metód pod¾a platných noriem pre projekciu a kontrukciu. Táto kontrola zvarov sa
neuskutoèní na pláte.
Okrem toho sa majú vetky uzavreté kryonádre podrobi prvým kontrolám a skúkam urèeným v pododseku 6.2.1.5.1 g), h)
a i), ako aj po zmontovaní skúke tesnosti a skúke dostatoènej funkènosti ovládacieho zariadenia.

6.2.1.5.3

Osobitné ustanovenia vzahujúce sa na nádoby z hliníkových zliatin
a) Okrem prvej skúky predpísanej v pododseku 6.2.1.5.1 musí by vykonaná aj kontrola napadnutia vnútornej steny
nádoby medzikrytalickou koróziou pri pouití hliníkovej zliatiny obsahujúcej meï alebo hliníkovej zliatiny obsahujúcej
horèík alebo mangán, v ktorých je obsah horèíka vyí ne 3,5 % alebo obsah mangánu je nií ne 0,5 %.
b) Skúku hliníkových zliatin s meïou musí vykonáva výrobca po schválení novej zliatiny prísluným úradom; táto
skúka sa musí opakova pri výrobe kadého nového odliatku.
c) Skúku hliníkových zliatin s horèíkom musí vykonáva výrobca po schválení novej zliatiny a výrobného postupu
prísluným úradom. Skúka sa musí opakova v prípade zmeny zloenia zliatiny alebo výrobného postupu.

6.2.1.6

Periodická prehliadka a skúka

6.2.1.6.1

Nádoby s monosou opätovného naplnenia musia by pod doh¾adom orgánu, uznaného prísluným úradom krajiny
schválenia,1) podrobené periodickej skúke v lehotách stanovených príslunými ustanoveniami metódy balenia P200 alebo
P203 uvedenými v odseku 4.1.4.1. Periodická skúka sa vykoná pod¾a nasledujúcich ustanovení:
a) vonkajia kontrola nádoby, výstroja a oznaèenia;
b) vnútorná kontrola nádoby (napr. prehliadkou vnútorného stavu, preskúaním minimálnej hrúbky stien);
c) kontrola závitov nádoby, pokia¾ sú súèasti pevného výstroja odstránené;
d) hydraulická tlaková skúka, prípadne preskúanie akosti materiálu vhodnými skúobnými metódami.
Poznámka:

1.

2.

3.

So súhlasom skúobného a certifikaèného orgánu, uznaného prísluným úradom krajiny schválenia,1)
môe by hydraulická tlaková skúka nahradená skúkou plynom, pokia¾ to nie je nebezpeèné, alebo
inou rovnocennou metódou, ktorá je zaloená na skúke ultrazvukom.
So súhlasom skúobného a certifikaèného orgánu, uznaného prísluným úradom krajiny schválenia,1)
môe by hydraulická tlaková skúka flia alebo ve¾koobjemových flia nahradená rovnocennou
skúobnou metódou, ktorá je zaloená na akustickej emisii.
So súhlasom skúobného a certifikaèného orgánu, uznaného prísluným úradom krajiny schválenia,1)
môe by hydraulická tlaková skúka flia zo zvárate¾nej ocele s vnútorným objemom mením ako
6,5 litra, urèených na plyny èísla UN 1965 uh¾ovodíky plynné, zmes, skvapalnené, i. n., nahradená inou
skúkou, ktorá zaruèí rovnakú úroveò bezpeènosti.

6.2.1.6.2

Pri tlakových nádobách urèených na prepravu látok èísla UN 1001 acetylén, rozpustený a UN 3374 acetylén, neobsahujúci
rozpúadlá je predpísaná iba prehliadka vonkajieho stavu nádoby (korózia, zdeformovanie) a stavu poréznej hmoty
(uvo¾nenie, usadzovanie).

6.2.1.6.3

Odchylne od ustanovení pododseku 6.2.1.6.1 d) musia by uzatvorené kryotlakové nádre podrobené prehliadke vonkajieho
stavu, ako aj kontrole stavu a funkènosti zariadení na vyrovnávanie tlaku a skúke tesnosti. Skúka tesnosti musí by
vykonaná pomocou plynu obsiahnutého v tlakovej nádobe alebo inertného plynu. Kontrola sa uskutoèòuje buï manometrom,
alebo vákuomerom. Tepelnú izoláciu pritom nie je potrebné odstráni.

6.2.1.7

Oznaèovanie tlakových nádob s monosou opakovaného naplnenia
Tlakové nádoby s monosou opakovaného naplnenia musia by zrete¾ne a èitate¾ne oznaèené certifikaènou, továrenskou
a výrobnou znaèkou. Tieto oznaèenia musia by umiestnené na tlakových nádobách trvanlivo (napr. vyrazené, vyryté alebo
leptané). Oznaèenia musia by zjavne umiestnené na boku, na hornom konci alebo na hrdle tlakovej nádoby alebo na trvalo
pripevnených súèastiach tlakovej nádoby (napr. privarený golier alebo na vonkají plá uzavretej kryonádre navarená
platòa odolná proti korózii).
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Identifikaèné oznaèenia na tlakových nádobách s priemerom 140 mm a väèím musia ma ve¾kos písma minimálne 5 mm a na
tlakových nádobách s priemerom mením ne 140 mm ve¾kos písma minimálne 2,5 mm.
6.2.1.7.1

Musí by pripevnené nasledujúce schválené identifikaèné oznaèenie:
a) oznaèenie udávajúce technické normy pouité na dimenzovanie, kontrukciu a na skúky, ktoré sú vymenované v oddiele
6.2.2, alebo identifikaèné èíslo,
b) písmeno(á) na oznaèenie krajiny schválenia v podobe poznávacej znaèky pre cestné motorové vozidlá v medzinárodnej
doprave;
c) poznávacia znaèka alebo peèiatka inpekènej intitúcie zaregistrovaná na príslunom úrade krajiny, v ktorej bolo oznaèenie
schválené;
d) dátum prvej skúky udaním roka (tvormiestne èíslo), za ktorým nasleduje mesiac (dvojmiestne èíslo), oddelené od seba
ikmou èiarou (t. j. /).

6.2.1.7.2

Prevádzkové oznaèenie musí by nasledujúce:
e) skúobný tlak v baroch predstavovaný písmenami PH a doplnený písmenami BAR;
f) hmotnos prázdnej tlakovej nádoby v prázdnom stave (vlastná hmotnos) vrátane jej vetkých trvalo pripevnených
súèastí (napr. prstenec hrdla, podstavec atï.) v kilogramoch doplnená písmenami KG. S výnimkou tlakových nádob
urèených na UN 1965 uh¾ovodíky plynné, zmes, skvapalnená, i. n., nesmie by v tejto hmotnosti zahrnutá hmotnos
ventilov, príklopov ventilov alebo ochranných krytov ventilov, eventuálnej ochrannej vrstvy alebo poréznej hmoty pre
acetylén. Vlastná hmotnos musí by vyjadrená trojciferným signifikantným èíslom zaokrúhleným na posledné miesto.
Pri f¾aiach s hmotnosou menou ako 1 kg musí by vyjadrená dvojciferným signifikantným èíslom zaokrúhleným na
posledné miesto;
g) garantovaná minimálna hrúbka steny tlakovej nádoby v milimetroch doplnená písmenami MM. Toto oznaèenie nie je
potrebné pre tlakové nádoby urèené na prepravu UN 1965 uh¾ovodíky plynné, zmes, skvapalnená, i. n., pre tlakové
nádoby s vnútorným objemom maximálne 1 liter alebo pre f¾ae z kompozitných materiálov, alebo pre uzavreté kryonádre;
h) pri tlakových nádobách na stlaèené plyny, UN 1001 acetylén, rozpustený a UN 3374 acetylén, neobsahujúci rozpúadlá,
prevádzkový tlak v baroch predstavovaný písmenami PW. Pri uzavretých kryonádriach najvyí povolený prevádzkový
tlak, ktorému sú predradené písmená MAWP;
i) pri tlakových nádobách na skvapalnené a hlboko schladené plyny je objemová kapacita, vyjadrená trojciferným
signifikantným èíslom zaokrúhleným na posledné miesto, doplnená písmenom L. Ak je hodnota minimálneho alebo
nominálneho vnútorného objemu vyjadrená celým èíslom, smie by miesto za desatinnou èiarkou zanedbané;
j) pri tlakových nádobách na UN 1001 acetylén, rozpustený celková hmotnos prázdnej nádoby, ktorá poèas plnenia nemá
odstránené súèasti výstroja a prísluenstva, poróznu hmotu, rozpúadlo a nasýtené plyny, vyjadrená dvojciferným
signifikantným èíslom zaokrúhleným na posledné miesto a doplnená písmenami KG;
k) pri tlakových nádobách na UN 3374 acetylén, neobsahujúci rozpúadlá celková hmotnos prázdnej nádoby, ktorá
poèas plnenia nemá odstránené súèasti výstroja a prísluenstva a porózne hmoty, vyjadrená dvojciferným signifikantným
èíslom zaokrúhleným na posledné miesto a doplnená písmenami KG.

6.2.1.7.3

Výrobné oznaèenie musí by nasledujúce:
l) identifikácia závitov f¾ae (napr. 25E). Toto oznaèenie nie je potrebné pre tlakové nádoby urèené na UN 1965 uh¾ovodíky
plynné, zmes, skvapalnená, i. n. a pre uzavreté kryonádre;
m) identifikaèná znaèka výrobcu registrovaná na príslunom úrade. Ak nie je krajina výroby identická s krajinou schválenia,
musí by pred identifikaènou znaèkou výrobcu uvedené oznaèenie krajiny výroby v podobe tátnej poznávacej znaèky
pre cestné motorové vozidlá v medzinárodnej doprave. Identifikaèná znaèka krajiny a identifikaèná znaèka výrobcu
musia by od seba oddelené medzerou alebo ikmou èiarou;
n) sériové èíslo pridelené výrobcom;
o) pri tlakových nádobách z ocele a pri tlakových nádobách z kompozitných materiálov s vnútornou ochrannou vrstvou
z ocele, ktoré sú urèené na prepravu plynov s nebezpeèenstvom vodíkového krehnutia, písmeno H, ktoré udáva
znáanlivos s oce¾ou (pozri normu ISO 11114-1:1997).

6.2.1.7.4

Vyie vymenované identifikaèné oznaèenia musia by usporiadané do troch skupín:
 Výrobné oznaèenie tvorí najvrchnejiu skupinu a identifikaèné znaèky musia nasledova za sebou v takom poradí, ako je
uvedené v pododseku 6.2.1.7.3.
 Prevádzkové znaèenie pododseku 6.2.1.7.2 tvorí prostrednú skupinu, prièom skúobný tlak e) je predradený bezprostredne
prevádzkovému tlaku h), pokia¾ je predpísaný.
 Schválené identifikaèné oznaèenie tvorí najspodnejiu skupinu a identifikaèné znaèky musia by v takom poradí, ako je
uvedené v pododseku 6.2.1.7.1.

Príloha k èiastke 237

Zbierka zákonov 2005

Strana 3483

6.2.1.7.5

Iné identifikaèné oznaèenia je dovolené umiestni v inej oblasti ne na boku za predpokladu, e sú umiestnené v oblasti
s niím pnutím a sú takej ve¾kosti a håbky, e nemôe dôjs ku kodlivej koncentrácii pnutia. Pri kryonádriach smú by
takéto znaky uvedené na osobitnej doske, ktorá je umiestená na vonkajom pláti. Také identifikaèné oznaèenia nesmú by
v rozpore s predpísaným identifikaèným oznaèením.

6.2.1.7.6

Dodatoène k predchádzajúcim znaèkám musí by kadý opätovne plnite¾ný tlakový sud, ktorý spåòa predpisy pre opakované
kontroly a skúky odseku 6.2.1.6, vybavený znaèením, ktoré obsahuje nasledujúce údaje:
a)
písmeno (písmená) rozoznávacieho znaku tátu, ktorý schválil miesto konania periodickej kontroly a skúky. Tento
znak nie je potrebný, ak miesto bolo povolené kompetentným úradom krajiny, v ktorej bola schválená výroba;
b)
zapísaný znak pracoviska schváleného kompetentným úradom na vykonanie periodických kontrol a skúok;
c)
dátum periodickej inpekcie a skúky zadaním roka (dvojmiestne èíslo), za ktorým nasleduje údaj o mesiaci (dvojmiestne
èíslo) oddelený lomkou (t. j. /). Pre údaj o roku sa môe poui aj tvormiestne èíslo.
Hore uvedené znaky musia by uvedené za sebou v zadanom poradí.
Poznámka: Mesiac nie je potrebné uvádza pri plynoch, pri ktorých je lehota medzi periodickými skúkami 10 rokov alebo
viac [pozri odsek 4.1.4.1 metódu balenia P200 (8) a P203 (8)].

6.2.1.7.7

V prípade flia urèených na acetylén smie by uvedený dátum naposledy vykonanej periodickej skúky a peèiatka znalca so
súhlasom prísluného úradu na prstenci, ktorý je upevnený na f¾ai osadením ventilu a bez vybratia ventilu ho nemono
odstráni.

6.2.1.8

Oznaèovanie tlakových nádob, ktoré nemono opakovane naplni
Tlakové nádoby, ktoré nemono opakovane naplni, musia by zrete¾ne a èitate¾ne oznaèené identifikaènou znaèkou
a pecifickým oznaèením vzahujúcim sa na plyny a tlakové nádoby. Tieto oznaèenia musia by umiestnené na tlakových
nádobách trvanlivo (napr. nápisom pod¾a ablóny, vyrazené, vyryté alebo leptané). Oznaèenia musia by zjavne umiestnené
(pokia¾ nie sú napísané pomocou ablóny) na boku, na hornom konci alebo na hrdle tlakovej nádoby alebo na trvalo
pripevnených súèastiach tlakovej nádoby (napr. navarenej konzole). S výnimkou nápisu NEPLNI (NICHT
NACHFÜLLEN) identifikaèné oznaèenia na tlakových nádobách s priemerom 140 mm a väèím musia ma výku písma
minimálne 5 mm a na tlakových nádobách s priemerom mením ne 140 mm minimálne 2,5 mm. Nápis NEPLNI (NICHT
NACHFÜLLEN) musí ma výku písma minimálne 5 mm.

6.2.1.8.1

Identifikaèné znaèky vymenované v pododsekoch 6.2.1.7.1 a 6.2.1.7.3 s výnimkou f), g) a l) musia by pripevnené. Sériové
èíslo n) smie by nahradené èíslom are. Okrem toho musí by pripevnený aj nápis NEPLNI (NICHT NACHFÜLLEN)
s predpísanou výkou písma minimálne 5 mm.

6.2.1.8.2

Ustanovenia pododseku 6.2.1.7.4 sa vzahujú rovnako aj na tieto nádoby.
Poznámka: Vzh¾adom na ve¾kos tlakových nádob, ktoré nemono opakovane naplni, smú by tieto identifikaèné
oznaèenia nahradené nálepkou.

6.2.1.8.3

Iné identifikaèné oznaèenia je dovolené pripevni za predpokladu, e sú umiestnené v oblasti s niím pnutím s výnimkou
oblasti na boku a sú takej ve¾kosti a håbky, e nemôe dôjs ku kodlivej koncentrácii pnutia. Také identifikaèné oznaèenia
nesmú by v rozpore s predpísaným identifikaèným oznaèením.

6.2.2

Nádoby projektované, kontruované a skúané v súlade s normami
Poznámka:

Osoby a orgány, ktoré sú oznaèené v normách ako zodpovedné pod¾a RID, musia dodriava ustanovenia
RID.
Ustanovenia niie uvedených odsekov oddielu 6.2.1 sa povaujú za splnené, ak boli pouité nasledujúce normy:
Odporúèania

Názov dokumentu

Platí pre odseky

Kryonádre  Znáanlivos plynov/materiálov
 Diel 1: Znáanlivos s kyslíkom
Kryonádre  Znáanlivos plynov/materiálov
Prenosné f¾ae na plyn  Znáanlivos materiálov
flia na plyn a ventilov s kontaktnými plynmi
 Diel 1: Kovové materiály
Prenosné f¾ae na plyn  Znáanlivos materiálov
flia na plyn a ventilov s kontaktnými plynmi
 Diel 2: Nekovové materiály

6.2.1.2

pre materiály
EN 1797-1:1998
EN 1797:2001
EN ISO 11114-1:1997

EN ISO 11114-2:2000

6.2.1.2
6.2.1.2

6.2.1.2
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Smernica Rady Európskych hospodárskych
Èas 1 a 3 smernice
spoloèenstiev zo 17. septembra 1984 na
Rady 84/525/EHS
harmonizáciu právnych predpisov èlenských tátov
(Európskych spoloèenstiev) o bezvových oce¾ových
f¾aiach na plyn, publikovaná vo Vestníku Európskych
spoloèenstiev L 300 z 19. 11. 1984
Príloha I
Smernica Rady Európskych hospodárskych
Èas 1 a 3 smernice
spoloèenstiev zo 17. septembra 1984 na
Rady 84/526/EHS
harmonizáciu právnych predpisov èlenských tátov
(Európskych spoloèenstiev) o bezvových f¾aiach na
plyn z nelegovaného hliníka a hliníkových zliatin,
publikovaná vo Vestníku Európskych spoloèenstiev
L 300 z 19. 11. 1984
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6.2.1.1 a 6.2.1.5

6.2.1.1 a 6.2.1.5

Príloha I
Èas 1 a 3 smernice
Rady 84/527/EHS

Smernica Rady Európskych hospodárskych
spoloèenstiev zo 17. septembra 1984 na
harmonizáciu právnych predpisov èlenských tátov
(Európskych spoloèenstiev) o bezvových f¾aiach
na plyn z nelegovanej ocele, publikovaná vo Vestníku
Európskych spoloèenstiev L 300 z 19. 11. 1984

6.2.1.1 a 6.2.1.5

EN 1442:1998

Prenosné, opakovane plnite¾né zvárané oce¾ové f¾ae
na skvapalnený plyn (zmes PB)  Výroba a kontrukcia

6.2.1.1 a 6.2.1.5

EN 1800:1998

Prenosné f¾ae na plyn  F¾ae na acetylén 
Základné poiadavky a definície

6.2.1.1.2

EN 1964-1:1999

Prenosné f¾ae na plyn  Výroba a kontrukcia
bezvových, opakovane plnite¾ných prenosných
oce¾ových flia na plyn s kapacitou 0,5 l a 150 litrov
vrátane  Èas 1: Bezvové f¾ae z ocele s hodnotou
Rm niou ne 1 100 MPa

6.2.1.1 a 6.2.1.5

EN 1975:1999
+A1:2003

Prenosné f¾ae na plyn  Stvárnenie a kontrukcia
opätovne plnite¾ných prenosných bezvových flia
na plyn z hliníka a zliatin hliníka s kapacitou od 0,5 l
do 150 l vrátane

6.2.1.1 a 6.2.1.5

EN ISO 11120:1999

Prenosné f¾ae na plyn  Bezvové, opakovane
plnite¾né prenosné f¾ae na plyn z ocele urèené na
prepravu stlaèených plynov s kapacitou viac ako
150 l a menej ne 3 000 l  Výroba, kontrukcia
a skúky

6.2.1.1 a 6.2.1.5

EN 1964-3:200

Prenosné f¾ae na plyn  Výroba a kontrukcia
bezvových, opakovane plnite¾ných prenosných flia
na plyn z ocele s kapacitou 0,5 litra a 150 litrov
vrátane  Èas 3: Bezvové f¾ae z nehrdzavejúcej
ocele s hodnotou Rm niou ako 1 100 MPa

6.2.1.1 a 6.2.1.5

EN 12862:2000

Prenosné f¾ae na plyn  Výroba a kontrukcia
opakovane plnite¾ných prenosných zváraných flia
na plyn z hliníkovej zliatiny

6.2.1.1 a 6.2.1.5

EN 1251-2:2000

Kryonádre  Prenosné, vákuovo izolované nádre
s kapacitou nie väèou ako 1 000 litrov
 Èas 2: Dimenzovanie, výroba a skúky

6.2.1.1 a 6.2.1.5

EN 1251-3:2000

Kryonádre  Prenosné, vákuovo izolované nádre
s kapacitou nie väèou ako 1 000 litrov
 Èas 3: Prevádzkové poiadavky

6.2.1.6

EN 12257:2002

Prenosné f¾ae na plyn  Bezvové, obruèou ovinuté
f¾ae zo zloeného materiálu

6.2.1.1 a 6.2.1.5

EN 12807:2001
(s výnimkou prílohy A)

Prenosné, opätovne plnite¾né, tuho spájkované f¾ae
z ocele pre kvapalné plyny (LPG)
 Kontrukcia a výroba

6.2.1.1 a 6.2.1.5

EN 1964-2:2001

Prenosné f¾ae na plyn  Stvárnenie a kontrukcia
bezvových, opätovne plnite¾ných prenosných
oce¾ových flia na plyn s kapacitou 0,5 l a 150 litrov
vrátane  Diel 2: Bezvové f¾ae z ocele s hodnotou
Rm 1 100 MPa a viac

6.2.1.1 a 6.2.1.5
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EN 13293:2002

Prenosné f¾ae na plyn  stvárnenie a kontrukcia
opätovne plnite¾ných prenosných flia na plyn
z bezvovej, normálne íhanej uhlíkovo-horeènatej
ocele s kapacitou do 0,5 litra vrátane pre stlaèené,
skvapalnené a pod tlakom uvo¾òované plyny a do
1 litra vrátane pre oxid uhlièitý

6.2.1.1 a 6.2.1.5

EN 13322-1:2003

Prenosné f¾ae na plyn  opätovne plnite¾né zvárané
f¾ae z ocele, stvárnenie a kontrukcia  Diel 1:
Zvárané, z ocele

6.2.1.1 a 6.2.1.5

EN 13322-2:2003

Prenosné f¾ae na plyn  opätovne plnite¾né zvárané
f¾ae z nehrdzavejúcej ocele; stvárnenie a
kontrukcia  Diel 2: Zvárané, z nehrdzavejúcej ocele

6.2.1.1 a 6.2.1.5

EN 12245:2002

Prenosné f¾ae na plyn  plne ovinuté f¾ae zo
zloeného materiálu

6.2.1.1 a 6.2.1.5

EN 12205:2001

Prenosné f¾ae na plyn  kovové f¾ae na jedno
pouitie

6.2.1.1 a 6.2.1.5
a 6.2.1.7

EN 13110:2002

Prenosné, opätovne plnite¾né zvárané f¾ae z hliníka
pre kvapalný plyn (LPG)  stvárnenie a kontrukcia

6.2.1.1 a 6.2.1.5
a 6.2.1.7

EN 14427:2004

Prenosné, opätovne plnite¾né, plne ovinuté f¾ae zo
zloeného materiálu pre kvapalný plyn (LPG)
 stvárnenie a kontrukcia

6.2.1.1 a 6.2.1.5
a 6.2.1.7

EN 14208:2004

Prenosné f¾ae na plyn  pecifikácia pre zvárané
tlakové sudy s kapacitou do 1 000 litrov na prepravu
plynov  stvárnenie a kontrukcia

6.2.1.1 a 6.2.1.5
a 6.2.1.7

EN 14140:2003

Prenosné, opätovne plnite¾né zvárané f¾ae z ocele
pre kvapalné plyny (LPG)  alternatívne stvárnenie
a kontrukcia

6.2.1.1 a 6.2.1.5
a 6.2.1.7

EN 13769:2003

Prenosné f¾ae na plyn  zväzky flia  kontrukcia,
výroba, oznaèenie a skúka

6.2.1.1 a 6.2.1.5
a 6.2.1.7

pre opakovanú kontrolu a skúku
EN 1968:2002
(s výnimkou prílohy B)

Prenosné f¾ae na plyn  periodická skúka
bezvových oce¾ových flia na plyn

6.2.1.6

EN 1802:2002
(s výnimkou prílohy B)

Prenosné f¾ae na plyn  opakovaná skúka
bezvových flia na plyn z hliníkovej zliatiny

6.2.1.6

EN 12863:2002

Prenosné f¾ae na plyn  opakovaná skúka a údrba
flia na plyn pre rozpustený acetylén
Pozn. Pojem prvá kontrola pouitý v tejto norme
znamená prvú opakovanú skúku po
definitívnom povolení novej f¾ae na acetylén.

6.2.1.6

EN 1803:2002
(s výnimkou prílohy B)

Prenosné f¾ae na plyn  periodická skúka
zváraných flia z uhlíkovej ocele

6.2.1.6

EN ISO 11623:2002
(s výnimkou odseku 4)

Prenosné f¾ae na plyn  periodická skúka flia na
plyn zo zloeného materiálu

6.2.1.6

EN 14189:2003

Prenosné f¾ae na plyn  skúka a údrba ventilov
flia na plyn k èasu opakovanej skúky flia na plyn

6.2.1.6

EN 849:1996/A2:2001

Prenosné f¾ae na plyn  Ventily flia  pecifikácie
a skúky kontrukèného typu

6.2.1.1

EN 13152:2001

pecifikácia a skúka pre kvapalné plyny (LPG) 
ventily flia, samozatváracie

6.2.1.1

EN 13153:2001

pecifikácia a skúka pre kvapalné plyny (LPG) 
ventily flia, ruène ovládané

6.2.1.1

pre uzávery

6.2.3

Ustanovenia vzahujúce sa na nádoby, ktoré neboli projektované, kontruované a skúané v súlade s normami
Nádoby, ktoré nie sú projektované, kontruované a skúané pod¾a noriem uvedených v tabu¾ke oddielu 6.2.2, musia by
projektované, kontruované a skúané v súlade s technickými pravidlami uznanými prísluným úradom, zaruèujúcimi tú istú
úroveò bezpeènosti. Ustanovenia oddielu 6.2.1 a nasledujúce ustanovenia vak musia by splnené.
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F¾ae, ve¾koobjemové f¾ae, tlakové sudy a zväzky flia z kovu
Napätie kovu na najviac namáhanom mieste nádoby nesmie pri skúobnom tlaku prekroèi hodnotu 77 % garantovanej
minimálnej medze prieanosti (Re).
Pod pojmom medza prieanosti sa rozumie napätie, ktoré spôsobí trvalé predåenie medzi meracími ryskami na skúobnej tyèi
o 2 promile (0,2 %) alebo pri austenitickej oceli trvalé predåenie o 1 %.
Poznámka:

Pri plechu sa zisuje medza prieanosti skúkou ahom prieène na smer valcovania. Predåenie po pretrhnutí
(l = 5d) sa meria na skúobnej tyèi kruhového prierezu, kde sa meraná dåka l medzi meracími ryskami rovná
pänásobku priemeru tyèe d; ak sa pouije tyè so tvorcovým prierezom, dåka l sa vypoèíta pod¾a vzorca:
l = 5,65 √ Fo,

prièom Fo sa rovná pôvodnému prierezu skúobnej tyèe.
Nádoby a ich uzávery musia by vyrobené z vhodných materiálov, ktoré sú pri teplote medzi 20 °C a +50 °C odolné proti
krehkému lomu a nie sú citlivé na vznik napäovej korozívnej trhlinky.
Zvárané spoje musia by vykonané pod¾a technických noriem a musia poskytova úplnú bezpeènos.
6.2.3.2

Doplòujúce ustanovenia vzahujúce sa na nádoby z hliníkovej zliatiny urèené na stlaèené, skvapalnené, rozpustené plyny
a plyny, ktoré nie sú pod stálym tlakom, podliehajúce osobitným ustanoveniam (vzorky plynov) a na predmety obsahujúce
plyn pod tlakom s výnimkou nádob na stlaèený plyn (aerosóly) a malých nádob naplnených plynom (plynové bombièky)

6.2.3.2.1

Materiály nádob z hliníkových zliatin musia vyhovova nasledujúcim poiadavkám:
A

B

C

D

Pevnos v ahu Rm v MPa (= N/mm ) ....................

49  186

196  372

196  372

343  490

Medze prieanosti Re v MPa (= N/mm2)
(trvalé predåenie γ = 0,2 %) ...............................

10  167

59  314

137  334

206  412

Predåenie po pretrhnutí (l = 5d) v % ......................

12  40

12  30

12  30

11  16

n=5
(Rm ≤ 98)
n=6
(Rm > 98)

n=6
(Rm ≤ 325)
n=7
(Rm > 325)

n=6
(Rm ≤ 325)
n=7
(Rm > 325)

n=7
(Rm ≤ 392)
n=8
(Rm > 392)

1000

5000

6000

2000

2

Skúka ohýbate¾nosti (priemer ohýbacieho
tàòa) .....................................................................
d = n × e,
e = hrúbka skúobnej vzorky
Sériové èíslo Aluminium Association.*) ...................
*)

Pozri Aluminium Standards and Data, 5. vydanie, január 1976,
zverejnené organizáciou Aluminium Association, 750, 3rd Avenue, New York.

Skutoèné vlastnosti závisia od zloenia príslunej zliatiny, ako aj od koneèného spracovania nádoby; nech je vak pouitá
akáko¾vek zliatina, musí sa hrúbka steny vypoèíta pod¾a vzorca:
PMPa × D
e = 
2 × Re
 + PMPa
1,30
kde

e
PMPa
Pbar
D
Re

=
=
=
=
=

alebo

Pbar × D
e =  ,
20 × Re
 + Pbar
1,30

minimálna hrúbka steny nádoby v mm,
skúobný tlak v MPa,
skúobný tlak v baroch,
nominálny vonkají priemer nádoby v mm,
garantovaná najniia 0,2 % medza prieanosti v MPa (N/mm2).

Garantovaná minimálna medza prieanosti (Re), dosadená do vzorca, nesmie ma hodnotu väèiu ne 0,85-násobok
garantovanej minimálnej pevnosti v ahu (Rm) nezávisle od pouitej zliatiny.
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Uvedené vlastnosti sú zaloené na doterajích skúsenostiach s ïalej uvedenými materiálmi nádob:
Ståpec A:

hliník, nelegovaný, 99,5 % èistoty;

Ståpec B:

zliatiny hliníka a horèíka;

Ståpec C:

zliatiny hliníka, kremíka a horèíka; napr. ISO/R209-Al-Si-Mg (Aluminium Association 6351);

Ståpec D:

zliatiny hliníka, medi a horèíka.

2.

Prieanos sa urèí pomocou skúobných tyèí kruhového prierezu, prièom meraná vzdialenos l medzi
meracími ryskami sa rovná pänásobnému priemeru tyèe d (l = 5d). Ak sa pouijú skúobné tyèe pravouhlého
prierezu, vypoèíta sa meraná vzdialenos l pod¾a vzorca l = 5,65, kde F0 sa rovná pôvodnému prierezu
skúobnej tyèe.

3.

a)

Skúka ohybu (pozri obrázok) sa vykonáva na skúobných vzorkách odrezaných z valca s priemerom 3e,
avak nie menej ako 25 mm a rozdelených na dve rovnaké èasti, ktoré sa ohnú do tvaru prstenca. Skúobné
vzorky smú by opracované len na okrajoch.

b)

Skúka ohybu sa vykonáva ohýbacím tàòom s priemerom (d) a dvoma okrúhlymi oporami, vzdialenými
od seba na vzdialenos (d + 3e). V priebehu skúky musia vnútorné plochy dosiahnu takú vzdialenos od
seba, ktorá nebude väèia ako priemer ohýbacieho tàòa.

c)

Skúobná vzorka nesmie prasknú, a kým nie je ohnutá cez ohýbací tàò a vnútorné plochy nedoliehajú
na ohýbací tàò.

d)

Pomer (n) medzi priemerom ohýbacieho tàòa a hrúbkou skúobnej vzorky musí zodpoveda hodnotám
uvedeným v tabu¾ke.

Schéma skúky ohybu

6.2.3.2.2

Niia minimálna hodnota predåenia je prípustná za predpokladu, e doplòujúcou skúkou schválenou prísluným úradom
krajiny, v ktorej boli nádoby vyrobené, bude dokázané, e tieto nádoby zaruèujú rovnakú bezpeènos prepravy ako nádoby
vyrobené pod¾a hodnôt uvedených v tabu¾ke pododseku 6.2.3.2.1 (pozri tie normu EN 1975:1999+ A1:2003).

6.2.3.2.3

Minimálna hrúbka steny nádoby v najslabej èasti musí by:
 pri nádobách s priemerom menej ako 50 mm minimálne 1,5 mm,
 pri nádobách s priemerom od 50 do 150 mm minimálne 2 mm,
 pri nádobách s priemerom nad 150 mm minimálne 3 mm.

6.2.3.2.4

Dná nádob môu ma tvar polgule, eliptický alebo tvar koa; musia zaruèi rovnakú bezpeènos ako telesá nádob.

6.2.3.3

Nádoby z kombinovaných materiálov
F¾ae, ve¾koobjemové f¾ae, tlakové sudy, zväzky flia z kombinovaných materiálov musia by vybavené zosilòovacími
obruèami alebo musia by úplne ovinuté zosilòovacím materiálom a kontruované tak, aby pomer prasknutia (tlak pri roztrhnutí
delený skúobným tlakom) dosahoval minimálne
 1,67 pri nádobách so zosilòovacími obruèami,
 2,00 pri úplne ovinutých nádobách.

6.2.3.4

Uzavreté kryonádre
Na kontrukciu uzavretých kryonádrí urèených na prepravu hlboko schladených skvapalnených plynov platia nasledujúce
ustanovenia:
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6.2.3.4.1

Ak sa pouijú nekovové materiály, musia by pri najniej prevádzkovej teplote tlakovej nádoby a aj súèasti jej zariadení
odolné proti krehkému lámaniu.

6.2.3.4.2

Nádoby musia by opatrené poistným ventilom, ktorý sa otvorí pri prevádzkovom tlaku uvedenom na nádobe. Ventily musia
by kontruované tak, aby boli funkèné aj pri najniích prevádzkových teplotách. Spo¾ahlivos funkcie ventilu pri týchto
teplotách musí by overená a vyskúaná podrobením skúke kadého jednotlivého ventilu alebo na vzorke ventilu rovnakého
kontrukèného typu.

6.2.3.4.3

Otvory a poistné ventily nádob musia by kontruované tak, aby sa zabránilo vystrekovaniu kvapaliny z nádob.

6.2.4

Veobecné ustanovenia vzahujúce sa na nádoby na stlaèený plyn (aerosóly) a malé nádobky naplnené plynom (plynové
bombièky)

6.2.4.1

Projektovanie a kontrukcia

6.2.4.1.1

Nádoby na stlaèený plyn (èíslo UN 1950), ktoré obsahujú len jeden plyn alebo zmes plynov, a malé nádobky naplnené
plynom (plynové bombièky) (èíslo UN 2037) musia by vyrobené z kovu. Výnimku tvoria nádoby na stlaèený plyn (èíslo UN
1950) a malé nádobky naplnené plynom (plynové bombièky) (èíslo UN 2037) s vnútorným objemom maximálne 100 ml urèené
na UN 1011 bután. Ostatné nádoby na stlaèený plyn (èíslo UN 1950) musia by vyrobené z kovu, z plastu alebo zo skla.
Kovové nádoby s vonkajím priemerom minimálne 40 mm musia ma konkávne (vduté) dno.

6.2.4.1.2

Nádoby z kovu smú ma vnútorný objem maximálne 1 000 ml, nádoby z plastu a skla maximálne 500 ml.

6.2.4.1.3

Kadá kontrukèná vzorka nádoby (nádoby na stlaèený plyn alebo plynovej bombièky) musí pred uvedením do prevádzky
vyhovie hydraulickej tlakovej skúke pod¾a odseku 6.2.4.2.

6.2.4.1.4

Výpustné zariadenie a rozpraovacie zariadenie nádob na stlaèený plyn èísla UN 1950 a výpustné ventily plynových
bombièiek èísla UN 2037 musia by zabezpeèené tesným uzáverom nádoby a musia by chránené proti neúmyselnému
otvoreniu. Výpustné ventily a rozpraovacie zariadenia, ktoré sa uzatvárajú len vnútorným tlakom, nie sú dovolené.

6.2.4.1.5

Vnútorný tlak môe tvori pri 50 °C maximálne 2/3 skúobného tlaku, ale maximálne 1,32 MPa (13,2 baru). Nádoby na stlaèený
plyn a malé nádoby naplnené plynom (plynové bombièky) smú by pri 50 °C naplnené kvapalným skupenstvom len do 95 %
svojej objemovej kapacity.

6.2.4.2

Skúka hydraulickým pretlakom

6.2.4.2.1

Vnútorný tlak (skúobný tlak), ktorý má by pouitý, musí dosahova 1,5-násobok vnútorného tlaku pri teplote 50 °C,
minimálne vak 1 MPa (10 barov).

6.2.4.2.2

Hydraulická tlaková skúka musí by vykonaná najmenej na piatich prázdnych nádobách kadej kontrukènej vzorky
a) a do dosiahnutia stanoveného skúobného tlaku, prièom sa nesmie objavi ani netesnos, ani vidite¾ná trvalá deformácia;
b) a do vzniku netesnosti alebo praskliny, prièom sa musí najskôr vydu konkávne dno a nádoba sa smie sta netesnou
alebo prasknú a pri dosiahnutí 1,2-násobku skúobného tlaku.

6.2.4.3

Skúka tesnosti

6.2.4.3.1

Vetky nádoby na stlaèený plyn a malé nádoby naplnené plynom (plynové bombièky) musia obstá v skúke tesnosti
v horúcom kúpeli.

6.2.4.3.2

Teplota kúpe¾a a dåka skúky sa majú zvoli tak, aby vnútorný tlak kadého suda dosiahol minimálne 90 % vnútorného tlaku,
ktorý by mali sudy pri teplote 55 °C. Pokia¾ je obsah citlivý na teplo alebo sú sudy vyhotovené z plastu, ktorý pri tejto teplote
zmäkne, tak sa má skúka vykona pri teplote vody od 20 °C do 30 °C. Okrem toho sa má jeden z 2 000 sudov skúa pri teplote
55 °C.

6.2.4.3.3

Nesmú sa vyskytnú ani netesnosti, ani trvalé deformácie s výnimkou plastových sudov, ktoré sa smú pri zmäknutí
zdeformova, pokia¾ ostanú utesnené.
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Odkaz na normy
Základné ustanovenia tohto oddielu sa povaujú za splnené, ak boli pouité nasledujúce normy:
 pre UN 1950 nádoby na stlaèený plyn (aerosóly): smernica 75/324/EHS4) Rady, príloha, v znení smernice 94/1/ES5) Komisie;
 pre UN 2037 malé nádobky naplnené plynom (plynové bombièky), ktoré obsahujú UN 1965 uh¾ovodíky plynné, zmes,
skvapalnená, i. n.: EN 417:2003 Kovové jednorazové nábojnice na skvapalnený plyn, s výpustným ventilom a bez
výpustného ventilu, na prevádzkovanie prenosných prístrojov; Výroba, skúky a oznaèovanie.

6.2.5

Ustanovenia vzahujúce sa na UN tlakové nádoby
UN tlakové nádoby musia vyhovova okrem veobecných ustanovení odsekov 6.2.1.1., 6.2.1.2, 6.2.1.3, 6.2.1.5 a 6.2.1.6 aj
ustanoveniam tohto oddielu, pokia¾ sú vhodné, vrátane noriem.
Poznámka: So súhlasom prísluného úradu smú by pouité normy u v novom uverejnenom znení, pokia¾ také existujú.

6.2.5.1

Veobecné ustanovenia

6.2.5.1.1

Prevádzkové zariadenia
Ventily, potrubie, súèasti prísluenstva a ostatné zariadenia stojace pod tlakom s výnimkou zariadení na vyrovnávanie tlaku
musia by dimenzované a kontruované tak, aby odolali minimálne tlaku, ktorý sa rovná 1,5-násobku skúobného tlaku
tlakovej nádoby.
Prevádzkové zariadenia musia by usporiadané a dimenzované tak, aby sa zabránilo kodám, ktoré by mohli vzniknú
uvo¾nením obsahu tlakovej nádoby za obvyklých podmienok manipulácie a prepravy.
Zberné potrubie vedúce k uzatváraciemu ventilu musí by dostatoène pruné, aby boli ventily a potrubné vedenie chránené
proti odtrhnutiu a proti uvo¾òovaniu obsahu tlakovej nádoby. Plniace a vypúacie ventily a vetky ochranné kryty musia
by také, aby bolo moné ich zaistenie proti neúmyselnému otvoreniu. Ventily musia by chránené pod¾a ustanovení odseku
4.1.6.4 a) a d) alebo tlakové nádoby musia by prepravované vo vonkajom obale, ktorý je v stave prichystanom na
odoslanie schopný obstá v skúke pádom uvedenej v odseku 6.1.5.3, platnej pre skupinu obalov I.

6.2.5.1.2

Zariadenia na vyrovnávanie tlaku
Kadá tlaková nádoba, ktorá sa bude pouíva na prepravu UN 1013 oxid uhlièitý a UN 1070 oxid dusný, musí by vybavená
zariadeniami na vyrovnávanie tlaku; tlakové nádoby urèené na iné plyny musia by vybavené zariadeniami na vyrovnávanie
tlaku stanovenými v pododsekoch 6.2.1.3.3.4 a 6.2.1.3.3.5, pokia¾ nie sú zakázané ustanoveniami metódy balenia P 200
uvedenej v odseku 4.1.4.1. Typ zariadenia na vyrovnávanie tlaku, mnostvo výfuku a reakèný tlak zariadenia na vyrovnávanie
tlaku urèuje prísluný úrad uívate¾skej krajiny, pokia¾ je potrebné.
Vstavané zariadenia na vyrovnávanie tlaku musia by na horizontálnych tlakových nádobách, ktoré sú navzájom spojené
zberným potrubím a ktoré sú plnené zápalným plynom, usporiadané tak, aby mohli výfuky smerova vo¾ne do ovzduia
a tým sa zamedzilo úèinkom unikajúceho plynu na samotný tlakový sud za obvyklých podmienok prepravy.

6.2.5.2

Dimenzovanie, kontrukcia, prvá prehliadka a prvá skúka

6.2.5.2.1

Pre dimenzovanie, kontrukciu, ako aj pre prvú prehliadku a skúku UN flia platia nasledujúce normy s výnimkou, e
inpekèné predpisy v súvislosti so systémom na hodnotenie konformity a pripustenie musia zodpoveda odseku 6.2.5.6:

4)

5)

Smernica 75/324/EHS Rady Európskych spoloèenstiev z 20. mája 1975 na harmonizáciu právnych predpisov èlenských tátov (Európskych
spoloèenstiev) o aerosólových nádobách, publikovaná vo Vestníku Európskych spoloèenstiev L 147, 9. 6. 1975.
Smernica 94/1/ES Európskej komisie zo 6. januára 1994 na prispôsobenie smernice 75/324/EHS Rady na harmonizáciu právnych predpisov èlenských
tátov (Európskej únie) o aerosólových nádobách technickému pokroku, publikovaná vo Vestníku Európskych spoloèenstiev L 23, 28. 1. 1994.
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ISO 9809-1:1999

F¾ae na plyn  Opakovane naplnite¾né bezvové f¾ae z ocele  Výroba, kontrukcia a skúky
 Èas 1: F¾ae z u¾achtilej ocele s medzou pevnosti v ahu niou ne 1 100 MPa
Pozn. Poznámka v oddiele 7.3 tejto normy vzahujúca sa na faktor F neplatí pre UN f¾ae.

ISO 9809-2:2000

F¾ae na plyn  Opakovane naplnite¾né bezvové f¾ae z ocele  Výroba, kontrukcia a skúky
 Èas 2: F¾ae z normalizaène íhanej a popustenej ocele s medzou pevnosti
v ahu 1 100 MPa alebo vyou

ISO 9809-3:2000

F¾ae na plyn  Opakovane naplnite¾né bezvové f¾ae z ocele  Výroba, kontrukcia a skúky
 Èas 3: Normalizované f¾ae z ocele

ISO 7866:1999

F¾ae na plyn  Opakovane naplnite¾né bezvové f¾ae zo zliatiny hliníka  Výroba, kontrukcia a skúky
Pozn. Poznámka v oddiele 7.2 tejto normy vzahujúca sa na faktor F neplatí pre UN f¾ae. Zliatina hliníka
6351A  T6 alebo rovnocenné zliatiny nie sú dovolené.

ISO 111118:1999

F¾ae na plyn  Kovové jednorazové f¾ae  Ustanovenia a skúobné metódy

ISO 11119-1:2002

F¾ae na plyn zo zloeného materiálu  ustanovenia a postup skúky  Diel 1: Obvodovo obvinuté
f¾ae na plyn zo zloeného materiálu

ISO 11119-2:2002

F¾ae na plyn zo zloeného materiálu  ustanovenia a postup skúky  Diel 1: Obvodovo obvinuté
spevnené f¾ae na plyn zo zloeného materiálu s nosnými kovovými nosníkmi

Poznámka:

6.2.5.2.2

1.

V normách, na ktoré sa vyie odkazuje, musia by f¾ae zo zloeného materiálu dimenzované na neohranièenú
prevádzkovú dobu.

2.

Po prvých 15 rokoch prevádzky smie by pre f¾ae zo zloeného materiálu vyrobené pod¾a týchto noriem
schválené predåenie prevádzky prísluným úradom, ktorý bol zodpovedný za pôvodné pripustenie flia a ktorý
opiera svoje rozhodnutie o informácie o skúkach, ktoré dostal k dispozícii od výrobcu, vlastníka alebo pouívate¾a.

Pre dimenzovanie, kontrukciu, ako aj pre prvú prehliadku a prvú skúku UN ve¾koobjemových flia platia nasledujúce
normy s výnimkou, e inpekèné predpisy v súvislosti so systémom na hodnotenie konformity a pripustenie musia zodpoveda
odseku 6.2.5.6:
ISO 11120:1999

6.2.5.2.3

Príloha k èiastke 237

Prenosné f¾ae na plyn  Bezvové opakovane naplnite¾né ve¾koobjemové f¾ae z ocele na prepravu
stlaèených plynov s kapacitou medzi 150 l a 3 000 l  Výroba, kontrukcia a skúky
Pozn. Poznámka v oddiele 7.1 tejto normy vzahujúca sa na faktor F neplatí pre UN ve¾koobjemové
f¾ae.

Pre dimenzovanie, kontrukciu, ako aj pre prvú prehliadku a prvú skúku UN flia na acetylén platia nasledujúce normy
s výnimkou, e inpekèné predpisy v súvislosti so systémom na hodnotenie konformity a pripustenie musia zodpoveda
odseku 6.2.5.6:
Hrúbka steny flia:
ISO 9809-1:1999

F¾ae na plyn  Opakovane naplnite¾né bezvové f¾ae z ocele  Výroba, kontrukcia a skúky
 Èas 1: F¾ae z u¾achtilej ocele s medzou pevnosti v ahu niou ne 1 100 MPa
Pozn. Poznámka v oddiele 7.3 tejto normy vzahujúca sa na faktor F neplatí pre UN f¾ae.

ISO 9809-3:2000

F¾ae na plyn  Opakovane naplnite¾né bezvové f¾ae z ocele  Výroba, kontrukcia a skúky
 Èas 3: Normalizované f¾ae z ocele

ISO 7866:1999

F¾ae na plyn  Opakovane naplnite¾né bezvové f¾ae zo zliatiny hliníka  Výroba, kontrukcia a skúky
Pozn. Poznámka v oddiele 7.2 tejto normy vzahujúca sa na faktor F neplatí pre UN f¾ae. Zliatina hliníka
6351A T6 alebo rovnocenné zliatiny nie sú dovolené.

ISO 111118:1999

F¾ae na plyn  Kovové jednorazové f¾ae  Ustanovenia a skúobné metódy

Príloha k èiastke 237

Zbierka zákonov 2005

Strana 3491

Porózne hmoty vo f¾ai:

6.2.5.3

ISO 3807-1:2000

F¾ae na acetylén  Základné poiadavky
 Èas 1: F¾ae bez tavných poistiek

ISO 3807-2:2000

F¾ae na acetylén  Základné poiadavky
 Èas 2: F¾ae vybavené tavnými poistkami

Materiály
Okrem ustanovení platných pre materiály, ktoré sú obsiahnuté v normách vzahujúcich sa na dimenzovanie a kontrukciu
tlakových nádob, a okrem obmedzení, ktoré sú stanovené v prísluných metódach balenia platných pre prepravu plynov
(napr. metóda balenia P200), platia aj nasledujúce normy vzahujúce sa na znáanlivos materiálov:

6.2.5.4

ISO 11114-1:1997

Prenosné f¾ae na plyn  Znáanlivos materiálov flia na plyn a ventilov
s kontaktnými plynmi
 Diel 1: Kovové materiály

ISO 11114-2:2000

Prenosné f¾ae na plyn  Znáanlivos materiálov flia na plyn a ventilov
s kontaktnými plynmi
 Diel 2: Nekovové materiály

Prevádzkové zariadenia
Pre uzávery a ich ochranu platia nasledujúce normy:

6.2.5.5

ISO 11117:1998

F¾ae na plyn  Ochranné kryty na ventily a ochranné zariadenia flia na plyn pouívaných v priemysle
a zdravotníctve  Výroba, kontrukcia a skúky

ISO 10297:1999

F¾ae na plyn  Ventily opakovane naplnite¾ných flia na plyn  pecifikácia a typové skúky

Periodické prehliadky a skúky
Pre periodické prehliadky a skúky UN flia platia nasledujúce normy:
ISO 6406:1992

Periodické prehliadky a skúky bezvových oce¾ových flia na plyn

ISO 10461:1993

Bezvové f¾ae na plyn zo zliatiny hliníka  Periodické prehliadky a skúky

ISO 10462:1994

F¾ae na rozpustený acetylén  Periodické skúky a údrba

ISO 11623:2002

Prenosné f¾ae na plyn  periodická skúka flia na plyn zo zloeného materiálu

6.2.5.6

Systém hodnotenia konformnosti a schva¾ovania tlakových nádob pre výrobu

6.2.5.6.1

Definície pojmov
Pojmy v tomto odseku znamenajú:
Kontrukèný typ: Prototyp tlakovej nádoby stanovený osobitnými normami pre tlakové nádoby.
Preskúa: Prehliadkou alebo predloením objektívnych dôkazov potvrdi, e stanovené poiadavky boli splnené.
Systém hodnotenia konformnosti: Systém schva¾ovania výrobcu prísluným úradom, ktorý zahàòa schva¾ovanie kontrukèného typu
tlakovej nádoby, schva¾ovanie systému na zabezpeèenie kvality poadované od výrobcu a schva¾ovanie inpekènej intitúcie.

6.2.5.6.2

Veobecné ustanovenia
Prísluné úrady

6.2.5.6.2.1

Prísluný úrad, ktorý schva¾uje tlakovú nádobu, musí schváli aj systém hodnotenia konformnosti, aby bolo zabezpeèené,
e tlaková nádoba zodpovedá ustanoveniam RID. V prípade, e prísluný úrad schva¾ujúci tlakovú nádobu sa nenachádza
v krajine výroby, musí by poznávacia znaèka krajiny schválenia a krajiny výroby uvedená v identifikaènom oznaèení
tlakovej nádoby (pozri odseky 6.2.5.8 a 6.2.5.9).
Prísluný úrad krajiny schválenia musí na poiadanie príslunému úradu uívate¾skej krajiny predloi dôkazy o splnení
poiadaviek systému hodnotenia konformnosti.
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6.2.5.6.2.2

Prísluný úrad smie svoje povinnosti vyplývajúce zo systému hodnotenia konformnosti èiastoène alebo úplne delegova.

6.2.5.6.2.3

Prísluný úrad musí zabezpeèi, aby aktuálny zoznam schválených inpekèných intitúcií a ich identifikaèných oznaèení,
ako aj zoznam schválených výrobcov a ich identifikaèných oznaèení bol k dispozícii.
Inpekèné intitúcie

6.2.5.6.2.4

Inpekèné intitúcie musia by prísluným úradom schválené na vykonávanie kontroly tlakových nádob a musia
a) ma k dispozícii organizaènou truktúrou viazaných zamestnancov, ktorí sú spôsobilí, vykolení, kompetentní a skúsení,
aby svoje technické povinnosti mohli vykonáva uspokojivým spôsobom;
b) ma prístup ku vhodným a dostaèujúcim zariadeniam a vybaveniam;
c) pracova nezávisle a takým spôsobom, aby boli zbavené vplyvov, ktoré by ich pri tom mohli brzdi;
d) zachováva obchodné tajomstvo o podnikate¾ských a majetkovoprávnych chránených aktivitách výrobcu a iných
intitúcií;
e) ma jednoznaèné delenie medzi vlastnými úlohami a úlohami s tým nesúvisiacimi;
f) prevádzkova dokumentovaný systém zabezpeèenia kvality;
g) zabezpeèi, aby boli skúky a kontroly vykonávané pod¾a noriem a ustanovení RID platných pre tlakové nádoby;
h) udrova úèinný a spôsobilý systém hlásenia a oznaèovania v súlade s ustanoveniami pododseku 6.2.5.6.6.

6.2.5.6.2.5

Na zabezpeèenie súladu s príslunými normami pre tlakové nádoby musí inpekèná intitúcia vykona schválenie
kontrukèného vzoru, skúky a kontrolu výroby tlakových nádob a vystavi písomné osvedèenie (pozri pododseky 6.2.5.6.4
a 6.2.5.6.5).
Výrobca

6.2.5.6.2.6

Výrobca je povinný
a) prevádzkova dokumentovaný systém zabezpeèenia kvality pod¾a pododseku 6.2.5.6.3;
b) poadova schválenie kontrukèného typu pod¾a pododseku 6.2.5.6.4;
c) zvoli si jednu inpekènú intitúciu zo zoznamu schválených inpekèných intitúcií zostaveného prísluným úradom
krajiny schválenia;
d) uschováva výkresy pod¾a pododseku 6.2.5.6.6.
Skúobné laboratórium

6.2.5.6.2.7

Skúobné laboratórium je povinné
a) disponova dostatoèným poètom organizaènou truktúrou viazaných zamestnancov, ktorí majú dostaèujúce kompetencie
a skúsenosti;
b) disponova vhodným a dostaèujúcim zariadením a vybavením na vykonávanie skúok stanovených výrobnými normami,
aby boli uspokojené poiadavky inpekènej intitúcie.

6.2.5.6.3

Systém zabezpeèenia kvality poadovaný od výrobcu

6.2.5.6.3.1

Systém zabezpeèenia kvality musí zahàòa vetky zásady, poiadavky a ustanovenia predpisov, ktoré prevezme na seba
výrobca. Zásady, postupy a pokyny musia by systematickým a riadnym spôsobom dokumentované v písomnej podobe.
Obsahovo musí zahàòa vhodné popisy, a to predovetkým
a) organizaènej truktúry, zodpovednosti a pôsobnosti manamentu vzh¾adom na dimenzovanie a kvalitu výroby;
b) technológií, procesov a systematických èinností na kontrolu a previerku dimenzovania, ktoré boli pouité pri dimenzovaní
tlakových nádob;
c) prísluných pokynov, ktoré sa majú poui na výrobu tlakových nádob, kontrolu kvality, zabezpeèenie kvality a postup
prác;
d) záznamov o kvalite, ako sú oznámenia o inpekcii, testovacie a kalibraèné údaje;
e) spôsobu preskúania manamentu ako vykonávate¾a dozoru pri preverovaní pod¾a pododseku 6.2.5.6.3.2 na zabezpeèenie
úspenej funkènosti systému zabezpeèenia kvality;
f) metódy, ktorá popisuje druh a spôsob splnenia poiadaviek zákazníkov;
g) metódy na kontrolu dokumentov a ich prepracovanosti;
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h) pomôcok na kontrolu nekonformných tlakových nádob, prikúpených èastí, polovýrobkov a hotových súèiastok;
i) programov kolenia pre prísluných zamestnancov a kvalifikaèné procesy.
6.2.5.6.3.2

Preverovanie systému zabezpeèenia kvality
Systém zabezpeèenia kvality musí by prvýkrát vyhodnotený na úèely stanovenia, èi spåòa poiadavky pododseku 6.2.5.6.3.1
a èi uspokojuje nároky prísluného úradu.
Výrobca musí by o výsledkoch previerky informovaný. Oznámenie musí obsahova závery previerky a eventuálne potrebné
opatrenia na korektúru.
Opakované previerky musia by vykonané na úèely uspokojenia nárokov prísluného úradu, na zabezpeèenie toho, aby
výrobca dodroval a uplatòoval systém zabezpeèenia kvality. Hlásenie o opakovanej previerke musí by dané k dispozícii
výrobcovi.

6.2.5.6.3.3

Dodrovanie systému zabezpeèenia kvality
Výrobca musí dodrova systém zabezpeèenia kvality v predpísanej forme, aby zostal spôsobilý a efektívny.
Výrobca musí o zamý¾aných zmenách upovedomi prísluný úrad, ktorý schválil systém zabezpeèenia kvality. Navrhované
zmeny musia by vyhodnotené na úèely zistenia, èi zmenený systém zabezpeèenia kvality naïalej spåòa poiadavky pododseku
6.2.5.6.3.1.

6.2.5.6.4

Postup schva¾ovania
Prvé schválenie kontrukèného vzoru

6.2.5.6.4.1

Prvé schválenie kontrukèného vzoru musí pozostáva zo schválenia systému zabezpeèenia kvality poadovaného od
výrobcu a zo schválenia projektu tlakovej nádoby, ktorá má by vyrobená. iados o prvé schválenie kontrukèného vzoru
musí zodpoveda poiadavkám uvedeným v pododsekoch 6.2.5.6.3, 6.2.5.6.4.2 a 6.2.5.6.4.6 a 6.2.5.6.4.9.

6.2.5.6.4.2

Výrobca, ktorý zamý¾a vyrába tlakové nádoby v súlade s normami pre tlakové nádoby a v súlade s ustanoveniami RID,
musí poiada, nadobudnú a uschova osvedèenie o schválení kontrukèného typu, ktoré je vystavované prísluným
úradom krajiny schválenia minimálne pre jeden kontrukèný vzor tlakovej nádoby pod¾a postupov uvedených v pododseku
6.2.5.6.4.9. Toto osvedèenie musí by na poiadanie predloené príslunému úradu uívate¾skej krajiny.

6.2.5.6.4.3

iados musí by predloená na kadé výrobné miesto a musí obsahova nasledujúce údaje:
a) meno a úradnú adresu výrobcu a v prípade, ak je iados predloená splnomocneným zástupcom, aj jeho meno a adresu;
b) adresu výrobného miesta (pokia¾ je odliné od vyie menovaného);
c) meno a titul osoby(osôb), ktorá(é) je(sú) zodpovedná(é) za systém zabezpeèenia kvality;
d) znaèku tlakovej nádoby a názov príslunej normy pre tlakové nádoby;
e) podrobnosti o eventuálnom zamietnutí schválenia podobnej iadosti iným prísluným úradom;
f) meno inpekènej intitúcie na schválenie kontrukèného vzoru;
g) dokumentáciu o výrobnom mieste, ako je popísané v pododseku 6.2.5.6.3.1;
h) technickú dokumentáciu potrebnú na schválenie kontrukèného vzoru, pod¾a ktorej je moné prekontrolova konformnos
tlakovej nádoby s ustanoveniami prísluných noriem na dimenzovanie tlakových nádob. Technická dokumentácia musí
pokrýva dimenzovanie a postup výroby a musí obsahova, pokia¾ je nevyhnutné, minimálne tieto údaje:
i) normy na dimenzovanie tlakovej nádoby, ako aj výkresy o dimenzovaní a výrobe, z ktorých sa vychádza pri výrobe
jednotlivých súèiastok a kontrukèných jednotiek;
ii) popisy a vysvetlivky nevyhnutné na porozumenie výkresov a plánovaného pouitia tlakovej nádoby;
iii) súpis noriem, ktoré sú nevyhnutné na úplné stanovenie spôsobu výroby;
iv) výpoèty stanovených rozmerov a pecifikáciu materiálu;
v) skúobný protokol schváleného kontrukèného vzoru, v ktorom sú popísané výsledky prehliadok a skúok
vykonaných pod¾a pododseku 6.2.5.6.4.9.

6.2.5.6.4.4

Prvá previerka pod¾a pododseku 6.2.5.6.3.2 je vykonávaná na úèely uspokojenia nárokov prísluného úradu.
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6.2.5.6.4.5

Ak bude iados výrobcu o schválenie zamietnutá, musí prísluný úrad odmietnutie na základe podrobného popisu predloi
písomne.

6.2.5.6.4.6

Po schválení iadosti musia by zmeny prísluného úradu vzahujúce sa na zmeny, ktoré boli oznámené pri prvom schválení
pod¾a pododseku 6.2.5.6.4.3, predloené na informáciu.
Následné schválenie kontrukèného vzoru

6.2.5.6.4.7

iados o následné schválenie kontrukèného vzoru musí zodpoveda poiadavkám uvedeným v pododsekoch 6.2.5.6.4.8
a 6.2.5.6.4.9 za predpokladu, e výrobca je drite¾om prvého schválenia kontrukèného vzoru. V tom prípade musí by systém
zabezpeèenia kvality poadovaný od výrobcu pod¾a pododseku 6.2.5.6.3 schválený poèas prvého schválenia kontrukèného
vzoru a musí by vhodný pre nový kontrukèný vzor.

6.2.5.6.4.8

iados musí obsahova
a) meno a adresu výrobcu a v prípade, ak je iados predloená oprávneným zástupcom, aj jeho meno a adresu;
b) podrobnosti o eventuálnom zamietnutí schválenia podobnej iadosti iným prísluným úradom;
c) dôkaz, e prvé schválenie kontrukèného vzoru bolo udelené;
d) technickú dokumentáciu popísanú v pododseku 6.2.5.6.4.3 h).
Postup schva¾ovania kontrukèného vzoru

6.2.5.6.4.9

Inpekèná intitúcia musí
a) prekontrolova technickú dokumentáciu na úèely zistenia, èi
i) kontrukèný vzor je v súlade s platnými ustanoveniami prísluných noriem;
ii) ara prototypu je vyhotovená v súlade s technickou dokumentáciou a èi je reprezentatívna pre kontrukèný vzor;
b) preveri, èi kontrola výroby je vykonávaná pod¾a ustanovení pododseku 6.2.5.6.5;
c) zvoli si tlakové nádoby z výrobnej are prototypu a dozera na skúky potrebné pre kontrukèný vzor týchto tlakových
nádob;
d) vykona prehliadky a skúky stanovené normami pre tlakové nádoby alebo vykonané skúky potvrdi na úèely urèenia,
èi
i) boli pouité a splnené prísluné normy;
ii) výrobcom pouité postupy splnili poiadavky noriem;
e) zabezpeèi, aby rôzne prehliadky a skúky kontrukèného vzoru boli vykonávané správne a odborne.
Po vykonaní skúky prototypu s uspokojivými výsledkami a ak boli vetky vhodné poiadavky pododseku 6.2.5.6.4 splnené,
musí by vystavené osvedèenie o schválení kontrukèného vzoru, ktoré musí obsahova meno a adresu výrobcu, výsledky
a závery prehliadky a nevyhnutné identifikaèné oznaèenie kontrukèného vzoru.
Ak bude iados výrobcu o schválenie kontrukèného vzoru zamietnutá, musí prísluný úrad odmietnutie na základe
podrobného popisu predloi písomne.

6.2.5.6.4.10 Zmeny na schválených kontrukèných vzoroch
Výrobca musí o zmenách na schválenom kontrukènom vzore upovedomi prísluný úrad, ktorý osvedèenie vystavil, ako je
predpísané v normách pre tlakové nádoby. Pokia¾ tieto zmeny pod¾a príslunej normy pre tlakové nádoby znamenajú nové
stanovenie rozmerov, musí by poiadané o nasledujúce schválenie kontrukèného vzoru. Takéto dodatoèné schválenie
musí by vystavené vo forme dodatku k pôvodnému osvedèeniu o schválení kontrukèného vzoru.
6.2.5.6.4.11 Prísluný úrad musí informácie o schválení kontrukèného vzoru, zmenách schválenia a stiahnutých schváleniach na
poiadanie oznámi ostatným prísluným úradom.
6.2.5.6.5

Kontrola a osvedèenie výroby
Kontrolu a osvedèenie kadej tlakovej nádoby musí vykona inpekèná intitúcia alebo jej zástupcovia. Inpekèná intitúcia
zvolená výrobcom na úèely vykonávania kontroly a skúok v priebehu výroby môe by odliná od inpekènej intitúcie
urèenej na schválenie kontrukèného vzoru.
Ak výrobca bude môc na uspokojenie nárokov inpekènej intitúcie preukáza, e disponuje kolenými a odborne schopnými
kontrolórmi bez oh¾adu na výrobný proces, môu kontroly vykonáva títo kontrolóri. V tom prípade musí výrobca uschováva
záznamy o kolení kontrolórov.
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Inpekèná intitúcia musí preveri, èi dozor výrobcu a skúky predpísané pre tlakové nádoby v plnej miere zodpovedajú
normám a ustanoveniam RID. Ak zistí v spojitosti s dozorom a skúkou akéko¾vek nezhody, je povinná odobra povolenie
na vykonávanie kontroly kontrolórmi výrobcu.
Výrobca musí po schválení prostredníctvom inpekènej intitúcie odovzda vyhlásenie o konformnosti tlakovej nádoby so
schváleným kontrukèným vzorom. Umiestnenie certifikaènej znaèky na tlakovú nádobu sa povauje za vyhlásenie, e
tlaková nádoba vyhovuje prísluným normám pre tlakové nádoby a poiadavkám tohto systému hodnotenia konformnosti
i ustanoveniam RID. Na kadú schválenú tlakovú nádobu musí inpekèná intitúcia alebo inpekènou intitúciou poverený
výrobca umiestni identifikaèné oznaèenie schválenej tlakovej nádoby a registrované oznaèenie inpekènej intitúcie.
Osvedèenie o zhodnosti tlakovej nádoby musí by inpekènou intitúciou vystavené a výrobcom podpísané pred plnením
tlakovej nádoby.
6.2.5.6.6

Záznamy
Záznamy o schválení kontrukèného vzoru a osvedèenie o zhodnosti musí výrobca i inpekèná intitúcia uschováva
minimálne 20 rokov.

6.2.5.7

Systém schva¾ovania pre periodickú inpekciu a skúku tlakových sudov

6.2.5.7.1

Vymedzenie pojmov
Na úèely tohto odseku rozumieme pod
schva¾ovacím systémom systém na schválenie pracoviska, ktoré vykoná periodickú (opakovanú) inpekciu a skúku tlakových
sudov (ïalej len miesto periodickej inpekcie a skúky), prísluným úradom vrátane schválenia systému zabezpeèenia
kvality tohto pracoviska.

6.2.5.7.2

Veobecné predpisy
Prísluné orgány

6.2.5.7.2.1

Prísluný orgán má vytvori schva¾ovací systém, aby sa zabezpeèilo, e periodická inpekcia a skúka tlakových sudov
zodpovedajú predpisom RID. V prípadoch, ak prísluný orgán, ktorý schváli urèité pracovisko na vykonávanie periodických
inpekcií a skúok tlakových sudov, nie je prísluným orgánom tátu, ktorý schva¾uje výrobcu tlakového suda, musí by
znak schva¾ujúceho tátu pre periodické inpekcie a skúky uvedený v znaèení tlakových sudov (pozri odsek 6.2.5.8).
Prísluný orgán krajiny schválenia pre periodické inpekcie a skúky musí na iados predloi príslunému úradu v krajine
pouitia dôkaz o zhode so schva¾ovacím systémom vrátane záznamu periodických inpekcií a skúok.
Prísluný orgán krajiny schválenia môe potvrdenie o schválení pod¾a pododseku 6.2.5.7.4.1 odobra na základe dôkazu
o nezhode so schva¾ovacím systémom.

6.2.5.7.2.2

Prísluný orgán môe úlohy v schva¾ovacom systéme úplne alebo èiastoène delegova.

6.2.5.7.2.3

Prísluný orgán musí zaisti, aby bol dostupný aktuálny zoznam povolených miest periodických inpekcií a skúok a ich
znakov.
Organizácie (miesta) na vykonávanie periodických inpekcií a skúok

6.2.5.7.2.4

Organizácie (miesta) na vykonávanie periodických inpekcií a skúok musia by schválené prísluným orgánom a musia
a) disponova vhodným, vykoleným, kompetentným a skúseným personálom zahrnutým do organizaènej truktúry, ktorý
je schopný vykonáva svoje technické úlohy uspokojivým spôsobom,
b) ma prístup k vhodným a dostatoèným zariadeniam a výbave,
c) pracova nezávislým spôsobom a bez vplyvov, ktoré by mu v tom mohli bráni,
d) zachova obchodnú mlèanlivos,
e) jasne oddeli úlohy pracoviska spojené s opakovanými inpekciami a skúkami od úloh s tým nesúvisiacich,
f) prevádzkova zdokumentovaný systém na zabezpeèenie kvality pod¾a pododseku 6.2.5.7.3,
g) iada povolenie pod¾a pododseku 6.2.5.7.4,
h) zaisti, aby boli opakované inpekcie a skúky vykonávané v zhode s pododsekom 6.2.5.7.5, a
i) udriava úèinný a vhodný systém informácií a záznamov v zhode s pododsekom 6.2.5.7.6.

6.2.5.7.3

Systém zabezpeèenia kvality a kontrola miesta opakovaných inpekcií a skúok
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Systém zabezpeèenia kvality
Systém zabezpeèenia kvality musí zahàòa vetky elementy, poiadavky a predpisy, ktoré boli prevzaté miestom opakovaných
inpekcií a skúok. Musí to by zdokumentované systematickým a riadnym spôsobom vo forme písomne podloených
zásad, postupov a pokynov.
Systém zabezpeèenia kvality musí zahàòa
a) opis organizaènej truktúry a zodpovedností,
b) prísluné pokyny, ktoré sa pouijú na inpekcie a skúky, kontrolu kvality, bezpeènos kvality a postup práce,
c) záznamy kvality, ako inpekèné správy, skúobné a kalibraèné údaje a dôkazy,
d) dodatoènú kontrolu manamentu ako dôsledok kontroly pod¾a pododseku 6.2.5.7.3.2, aby sa zabezpeèilo úèinné pôsobenie
systému zabezpeèenia kvality,
e) postup pri kontrole dokumentov a ich prepracovanie,
f) prostriedok na kontrolu nekonformných tlakových sudov a
g) koliace programy a kvalifikaèný procesy pre potrebný personál.

6.2.5.7.3.2

Kontrola
Miesto opakovaných inpekcií a skúok je potrebné kontrolova, aby sa zistilo, èi spåòa poiadavky RID k spokojnosti
prísluného orgánu.
Kontrola sa má vykona ako èas prvotného schva¾ovacieho procesu (pozri pododsek 6.2.5.7.4.3). Kontrola môe by
potrebná ako èas postupu pri zmene povolenia (pozri pododsek 6.2.5.7.4.3).
Opakované kontroly sa majú vykonáva tak, aby bol prísluný orgán spokojný a aby sa zistilo, e miesto opakovaných
inpekcií a skúok naïalej vyhovuje predpisom RID.
Miesto opakovaných inpekcií a skúok má by informované o výsledkoch kontroly. Správa musí obsahova závery kontroly
a eventuálne potrebné korekèné opatrenia.

6.2.5.7.3.3

Zachovanie systému zabezpeèenia kvality
Miesto opakovaných inpekcií a skúok musí udra systém zabezpeèenia kvality v predpísanej forme, aby ostal vhodný
a efektívny.
Miesto opakovaných inpekcií a skúok má informova prísluný orgán, ktorý schválil systém zabezpeèenia kvality,
o zamý¾aných zmenách v zhode s postupom pri zmene povolenia pod¾a pododseku 6.2.5.7.4.6.

6.2.5.7.4

Postup schva¾ovania pre miesta opakovaných inpekcií a skúok
Prvotné schválenie

6.2.5.7.4.1

Pracovisko, ktoré má v úmysle vykonáva opakované inpekcie a kontroly tlakových sudov v zhode s normou pre tlakové
sudy a v zhode s RID, musí poiada, získa a uschova povolenie, ktoré vystaví prísluný orgán.
Toto osvedèenie musí by na poiadanie predloené kompetentnému orgánu krajiny pouitia.

6.2.5.7.4.2

Pre kadé miesto opakovaných inpekcií a skúok sa musí poda iados, ktorá musí obsahova
a) meno a adresu miesta opakovaných inpekcií a skúok, a pokia¾ je iados predkladaná splnomocneným zástupcom, jeho
meno a adresu,
b) adresu kadého zariadenia, ktoré vykonáva opakované inpekcie a skúky,
c) meno a titul osoby (osôb) zodpovednej(ých) za systém zabezpeèenia kvality,
d) oznaèenia tlakových sudov, skúobných metód pre opakované inpekcie a skúky a zodpovedajúcu normu pre tlakové
sudy, ktorá je zoh¾adnená v systéme zabezpeèenia kvality,
e) dokumentáciu o kadom zariadení, vybavenie a systém zabezpeèenia kvality opísaný v pododseku 6.2.5.7.3.1,
f) záznamy o kvalifikácii a koleniach personálu pre opakované inpekcie a skúky a
g) podrobnosti eventuálneho odmietnutia schválenia podobnej iadosti iným kompetentným orgánom.

6.2.5.7.4.3

Prísluný orgán musí
a) preskúma dokumentáciu, aby zistil, èi je postup v súlade s poiadavkami zodpovedajúcich noriem pre tlakové sudy
a RID, a
b) vykona kontrolu v súlade s pododsekom 6.2.5.7.3.2, aby sa zistilo, èi sa inpekcie a skúky vykonávajú pod¾a ustanovení
prísluných noriem pre tlakové sudy a RID tak, aby boli prísluné orgány spokojné.
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6.2.5.7.4.4

Po uskutoènení kontroly s uspokojivými výsledkami a splnení predpisov pododseku 6.2.5.7.4 sa má vystavi povolenie.
Musí obsahova názov miesta opakovaných inpekcií a skúok, uvedené znaky, adresu kadého zariadenia a potrebné údaje
na preukázanie povolených èinností (napr. oznaèenie tlakových sudov, postup skúok pre opakované inpekcie a skúky
a normy pre tlakové sudy).

6.2.5.7.4.5

Pokia¾ sa miestu periodických inpekcií a skúok odoprie schválenie, musí prísluný úrad predloi podrobné písomné
dôvody.
Zmeny v povoleniach pre miesta opakovaných inpekcií a skúok

6.2.5.7.4.6

Po schválení musí miesto periodických inpekcií a skúok informova úrad, ktorý povolenie vystavil, o vetkých zmenách
v informáciách, ktoré boli pod¾a pododseku 6.2.5.7.4.2 predloené v rámci prvotného schva¾ovania. Tieto zmeny sa majú
zhodnoti, aby sa zistilo, èi sú splnené predpisy prísluných noriem pre tlakové sudy a RID. Môe by predpísaná kontrola
pod¾a pododseku 6.2.5.7.3.2. Prísluný orgán musí zmeny písomne schváli alebo odmietnu, a pokia¾ je to potrebné,
vystavi zmenené povolenie.

6.2.5.7.4.7

Prísluný orgán musí na poiadanie poskytnú druhému kompetentnému orgánu informácie o prvotnom povolení, zmenách
povolenia a o odòatých povoleniach.

6.2.5.7.5

Opakované inpekcie a skúky a potvrdenie
Umiestnenie oznaèenia opakovanej inpekcie a skúky na tlakovom sude platí ako vyhlásenie, e tlakový sud zodpovedá
platným normám pre tlakové sudy a predpisom RID. Miesto opakovaných inpekcií a skúok musí oznaèenie opakovanej
inpekcie a skúky spolu so svojím znakom (pozri pododsek 6.2.5.8.7) umiestni na kadý schválený tlakový sud.
Prv ne sa tlakový sud naplní, musí by miestom opakovaných inpekcií a skúok vystavený dokument, ktorým sa potvrdzuje,
e tlakový sud bol podrobený opakovanej inpekcii a skúke.

6.2.5.7.6

Záznamy
Miesto opakovaných inpekcií a skúok musí uschova záznamy o opakovaných inpekciách a skúkach tlakových sudov
(nezávisle od toho, èi boli úspené, alebo neúspené) vrátane miesta skúobného zariadenia minimálne poèas 15 rokov.
Vlastník tlakového suda musí uschova záznam do nasledujúcej opakovanej inpekcie a skúky okrem prípadu, e sa tlakový
sud trvalo vyradí z prevádzky.

6.2.5.8

Oznaèovanie UN tlakových nádob s monosou opakovaného naplnenia
UN tlakové nádoby s monosou opakovaného naplnenia musia by zrete¾ne a èitate¾ne vybavené certifikaènou, továrenskou
a výrobnou znaèkou. Tieto oznaèenia musia by umiestnené na tlakových nádobách trvanlivo (napr. vyrazené, vyryté alebo
leptané). Oznaèenia musia by vidite¾ne umiestnené na boku, na hornom konci alebo na hrdle tlakovej nádoby alebo na trvalo
pripevnených súèastiach tlakovej nádoby (napr. navarenej konzole). S výnimkou symbolu UN musia ma identifikaèné
oznaèenia na tlakových nádobách s priemerom 140 mm a väèím výku písma minimálne 5 mm a na tlakových nádobách
s priemerom mením ne 140 mm výku písma minimálne 2,5 mm. Minimálna výka písma symbolu UN na tlakových nádobách
s priemerom 140 mm a väèím musí by 10 mm a na tlakových nádobách s priemerom mením ne 140 mm musí by 5 mm.

6.2.5.8.1

Musí by pripevnené nasledujúce certifikaèné oznaèenie:
a) symbol UN pre obaly

b)
c)
d)
e)
6.2.5.8.2

u
n

Tento symbol smie by umiestnený len na tlakových nádobách, ktoré zodpovedajú ustanoveniam RID vzahujúcim sa na
UN tlakové nádoby;
technické normy pouité na dimenzovanie, kontrukciu a skúky (napr. ISO 9809-1);
písmeno(á) na oznaèenie krajiny schválenia v podobe poznávacej znaèky pre cestné motorové vozidlá v medzinárodnej
doprave;
poznávacia znaèka alebo peèiatka inpekènej intitúcie zaregistrovaná na príslunom úrade krajiny, v ktorej bolo oznaèenie
schválené;
dátum prvej kontroly udaním roka (tvormiestne èíslo), za ktorým nasleduje mesiac (dvojmiestne èíslo), oddelené od seba
lomkou (t. j. /).

Prevádzkové oznaèenie musí by nasledujúce:
f) skúobný tlak v baroch predstavovaný písmenami PH a doplnený písmenami BAR;
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g) hmotnos prázdneho tlakového suda (vlastná hmotnos) vrátane hmotnosti vetkých trvalo pripevnených súèastí
(napr. prstenec hrdla, podstavec atï.) v kilogramoch doplnená písmenami KG. V tejto hmotnosti nesmie by zahrnutá
hmotnos ventilov, príklopov ventilov alebo ochranných krytov ventilov, eventuálnej ochrannej vrstvy alebo poréznej
hmoty pre acetylén. Vlastná hmotnos musí by vyjadrená trojciferným signifikovaným èíslom zaokrúhleným na posledné
miesto. Pri f¾aiach s hmotnosou menou ako 1 kg musí by vyjadrená dvojciferným signifikovaným èíslom zaokrúhleným
na posledné miesto;
h) garantovaná minimálna hrúbka steny tlakovej nádoby v milimetroch doplnená písmenami MM. Toto oznaèenie nie je
potrebné pre tlakové nádoby s vnútorným objemom maximálne 1 liter alebo pre f¾ae z kompozitných materiálov, alebo
uzavreté kryonádre;
i) pri tlakových sudoch na stlaèené plyny, UN 1001 acetylén, rozpustený a UN 3374 acetylén, neobsahujúci rozpúadlá,
prevádzkový tlak v baroch predstavovaný písmenami PW; pri kryonádriach najvyí povolený prevádzkový tlak,
ktorému sú predradené písmená MAWP;
j) pri tlakových sudoch na skvapalnené a hlboko schladené skvapalnené plyny je kapacita v litroch vyjadrená trojciferným
signifikovaným èíslom zaokrúhleným na posledné miesto, doplnená písmenom L. Ak je hodnota minimálneho alebo
nominálneho vnútorného objemu vyjadrená celým èíslom, smie by miesto za desatinnou èiarkou zanedbané;
k) pri tlakových sudoch na UN 1001 acetylén, rozpustený celková hmotnos prázdnej nádoby, ktorá poèas plnenia nemá
odstránené súèasti výstroja a prísluenstva, poróznu hmotu, rozpúadlo a nasýtené plyny, vyjadrená dvojciferným
signifikantným èíslom zaokrúhleným na posledné miesto a doplnená písmenami KG;
l) pri tlakových sudoch na UN 3374 acetylén, neobsahujúci rozpúadlá celková hmotnos prázdnej nádoby, ktorá poèas
plnenia nemá odstránené súèasti výstroja a prísluenstva a porózne hmoty, vyjadrená dvojciferným signifikantným
èíslom zaokrúhleným na posledné miesto a doplnená písmenami KG.
6.2.5.8.3

Výrobné oznaèenie musí by nasledujúce:
m) identifikácia závitov f¾ae (napr. 25E). Toto oznaèenie nie je potrebné pre uzavreté kryonádre;
n) identifikaèná znaèka výrobcu registrovaná na príslunom úrade. Ak nie je krajina výroby identická s krajinou schválenia,
musí by pred identifikaènou znaèkou výrobcu uvedené oznaèenie krajiny výroby v podobe tátnej poznávacej znaèky
pre cestné motorové vozidlá v medzinárodnej doprave. Identifikaèná znaèka krajiny a identifikaèná znaèka výrobcu musia
by od seba oddelené medzerou alebo lomkou;
o) sériové èíslo pridelené výrobcom;
p) pri tlakových nádobách z ocele a pri tlakových nádobách z kompozitných materiálov s vnútornou ochrannou vrstvou
z ocele, ktoré sú urèené na prepravu plynov s nebezpeèenstvom vodíkového krehnutia, písmeno H, ktoré udáva
znáanlivos s oce¾ou (pozri normu ISO 11114-1:1997).

6.2.5.8.4

Vymenované identifikaèné oznaèenia musia by usporiadané do troch skupín.
 Výrobné oznaèenie tvorí najvrchnejiu skupinu a identifikaèné znaèky musia nasledova za sebou v takom poradí, ako je
uvedené v pododseku 6.2.5.8.3.
 Prevádzkové znaèky pododseku 6.2.5.8.2. tvoria strednú skupinu, prièom skúobný tlak f) je bezprostredne predradený
prevádzkovému tlaku i), pokia¾ je predpísaný.
 Certifikaèné oznaèenie tvorí najspodnejiu skupinu a identifikaèné znaèky musia by v takom poradí, ako je uvedené
v pododseku 6.2.5.8.1.
Niie je uvedený príklad znaèenia na f¾ai:
m)
25E

n)
D MF

o)
765432

i)
f)
g)
PW200 PH300BAR 62,1KG

6.2.5.8.5

p)
H
j)
50L

h)
5,8MM

a)

b)

c)

d)

e)

u
n

ISO 9809-1

F

IB

2000/12

Iné identifikaèné oznaèenia je dovolené umiestni v inej oblasti ne na boku za predpokladu, e sú umiestnené v oblasti
s niím pnutím a sú takej ve¾kosti a håbky, e nemôe dôjs ku kodlivej koncentrácii pnutia. Pri kryonádriach môe by
oznaèenie umiestnené na oddelenej dotièke, ktorá je umiestnená na vonkajom pláti.
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6.2.5.8.6

Dodatoène k predchádzajúcemu znaèeniu musí by kadý opätovne plnite¾ný tlakový sud, ktorý spåòa predpisy pre opakovanú
inpekciu a skúku, vybavený oznaèením, ktoré obsahuje nasledujúce údaje:
a) písmeno (písmená) rozoznávacieho znaku tátu, ktorý schválil miesto konania opakovanej kontroly a skúky. Tento znak
nie je potrebný, ak miesto bolo povolené prísluným úradom krajiny, v ktorej bola schválená výroba;
b) zapísaný znak pracoviska schváleného kompetentným úradom na vykonanie opakovaných kontrol a skúok;
c) dátum opakovanej inpekcie a skúky zadaním roka (dvojciferné èíslo), za ktorým nasleduje údaj o mesiaci (dvojciferné
èíslo) oddelený lomkou (t. j. /). Na údaj o roku sa môe poui aj tvorciferné èíslo.

6.2.5.9

Oznaèovanie UN tlakových nádob, ktoré nemono opakovane naplni
UN tlakové nádoby, ktoré nemono opakovane naplni, musia by zrete¾ne a èitate¾ne oznaèené certifikaènou znaèkou
a pecifickým oznaèením vzahujúcim sa na plyny a tlakové nádoby. Tieto oznaèenia musia by umiestnené na tlakových
nádobách trvanlivo (napr. nápisom pod¾a ablóny, vyrazené, vyryté alebo leptané). Oznaèenia musia by zjavne umiestnené
(pokia¾ nie sú napísané pomocou ablóny) na boku, na hornom konci alebo na hrdle tlakovej nádoby alebo na trvalo
pripevnených súèastiach tlakovej nádoby (napr. navarenej konzole). S výnimkou UN symbolu plnenia a nápisu NEPLNI
(NICHT NACHFÜLLEN) identifikaèné oznaèenia na tlakových nádobách s priemerom 140 mm a väèím musia ma výku
písma minimálne 5 mm a na tlakových nádobách s priemerom mením ne 140 mm minimálne 2,5 mm. Minimálna výka písma
UN symbolu plnenia na tlakových nádobách s priemerom 140 mm a väèím musí by 10 mm a na tlakových nádobách
s priemerom mením ne 140 mm musí by 5 mm. Nápis NEPLNI (NICHT NACHFÜLLEN) musí ma výku písma
minimálne 5 mm.

6.2.5.9.1

Identifikaèné znaèky vymenované v pododsekoch 6.2.5.8.1 a 6.2.5.8.3 s výnimkou g), h) a m) musia by pripevnené. Sériové
èíslo o) smie by nahradené èíslom are. Okrem toho musí by pripevnený aj nápis NEPLNI (NICHT NACHFÜLLEN)
s predpísanou výkou písma minimálne 5 mm.

6.2.5.9.2

Ustanovenia pododseku 6.2.5.8.4 sa vzahujú rovnako aj na tieto nádoby.
Poznámka:

6.2.5.9.3

Vzh¾adom na ve¾kos tlakových nádob, ktoré nemono opakovane naplni, smú by tieto identifikaèné
oznaèenia nahradené nálepkou.

Iné identifikaèné oznaèenia je dovolené pripevni za predpokladu, e sú umiestnené v oblasti s niím pnutím s výnimkou
oblasti na boku a sú takej ve¾kosti a håbky, e nemôe dôjs ku kodlivej koncentrácii pnutia. Také identifikaèné oznaèenia
nesmú by v rozpore s predpísaným identifikaèným oznaèením.

