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V1c: Posouzení vázání a manipulace tlakové nádoby za ochranný kryt ventilu dne: 2.7.2015

1. P�edm�t posouzení: 

2. Zp�soby uvázání:

2.2. Textilní vázací vinuté smy �ky a popruhy z PES vláken:

2.3.  Ocelové vázací �et�zy:

2.4. Ocelová vázací lana:

2.5. Speciální prost �edek pro uchycení a zav �šení b �emene:

3. Podmínky manipulace:

Zpracoval: Jiří Knězů

Vázání vázacími prostředky  a manipulace pomocí jeřábu  tlakové nádoby s ventilem typ EVOS Ci za ochranný kryt s okem
pro zavěšení na vázací prostředek. Posouzení ochranného krytu se vztahuje na typ ochranného krytu, který byl podroben
zkouškám v laboratoři 42T číslo dokumentu 12108-SP-06, odkaz 12108-TM-53 dne 28.10.2014. Toto posouzení hodnotí
způsoby uvázání tlakové nádoby za kryt vázacími prostředky. Toto posouzení nehodnotí manipulace s tlakovou nádobou z
hlediska pevnosti a z hlediska předpisů pro provozování a skladování tlakových nádob.

Pro vázání a manipulace jeřábem s výše uvedenou  tlakovou nádobou je možno použít textilní vázací prostředky, ocelové
vázací řetězy, ocelová vázací lana, speciální prostředek pro uchopení a zavěšení břemene.

 Textilní vázací vinuté smyčky a popruhy z PES ( polyesterových ) vláken mohou být vázány podvlečením okem ochranného 
krytu za předpokladu dodržení předpisů pro použití těchto vázacích prostředků a to zejména se zřetelem na zákaz použití 
přes ostré hrany respektive na ochranu vázacího prostředku proti vlivu ostrých hran.

 Ocelové vázací řetězy mohou být vázány podvlečením okem ochranného krytu za předpokladu dodržení předpisů pro použití 
těchto vázacích prostředků.

 Ocelová vázací lana  mohou být vázána podvlečením okem ochranného krytu za předpokladu dodržení předpisů pro použití 
těchto vázacích prostředků a to zejména se zřetelem na zákaz použití přes ostré hrany respektive na ochranu vázacího 
prostředku proti vlivu ostrých hran a na zákaz použití zavěšení pouze na jeden průřez lana.

 Použití speciálního prostředku pro uchopení a zavěšení břemene musí být posouzeno individuálně na základě dokumentace 
a zkoušky.

   Během výše uvedených způsobů přepravy musí být dodrženy všechny platné předpisy pro použití vázacích prostředků, 
jeřábů , zdvihadel a tlakových nádob.  Každý provozovatel přepravy břemen pomocí jeřábů, zdvihadel, vázacích a 
manipulačních prostředků musí mít zpracovaný a zavedený systém bezpečné práce podle ČSN ISO 12 480 a to individuálně 
s ohledem na podmínky jím provozovaných pracovišť.
   Pro uvedené manipulace musí být v návodu k použití tlakové lahve uvedeny postupy a podmínky výše uvedených způsobů 
přepravy, požadavky na kvalifikaci vazače, rizika, zakázané manipulace a to ve shodě s platnými předpisy.
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