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Tento dokument nahrazuje EN ISO 11623:2002.
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Oznámení o schválení

Text ISO 11623:2015 byl schválen CEN jako EN ISO 11623:2015 bez jakýchkoliv modifikací.
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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen
ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této



technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace,
s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož
i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT),
jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary information.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 58 Lahve na plyny, subkomise SC 4 Provozní
požadavky na lahve na plyny.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 11623:2002), které bylo technicky
zrevidováno. Mezi hlavní změny patří:

aktualizace terminologie zejména pro různé typy kompozitových lahví;

aktualizace citovaných dokumentů pro materiály linerů z oceli a slitin hliníku;

seznam vad podle závažnosti s dalšími kritérii pro přijetí/zamítnutí;

náhrada postupu týkajícího se neprůchodnosti ventilu lahve (původní příloha A) odkazem na ISO 25760;

doplnění nové normativní přílohy B pro kontrolu vnitřního povrchu průsvitných kompozitových lahví;

přesun informací týkajících se intervalů mezi periodickými kontrolami a zkoušeními na základě typu lahve,
původně uvedených v tabulkách 1 až 4, do nové informativní přílohy C;

aktualizace některých fotografií s cílem poskytnout jasnější příklady poškození.

Úvod

Hlavním cílem periodické kontroly a zkoušení je to, aby po dokončení zkoušky mohly být lahve znovu
uvedeny do provozu na další období. V této mezinárodní normě není možné specifikovat všechny
důležité informace týkající periodické kontroly a zkoušení kompozitových lahví. V takových
případech, nebo existují-li pochybnosti, mají se otázky týkající se konkrétních lahví směrovat na

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/resources-for-technical-work/foreword.htm


výrobce nebo na vlastníka.

Tato mezinárodní norma je určena k použití v rámci různých vnitrostátních regulačních režimů, byla
však vypracována tak, aby byla vhodná pro aplikaci Modelových předpisů UN (viz bibliografie [1]).
Upozorňuje se na požadavky příslušných vnitrostátních právních předpisů země (zemí), kde se mají
lahve používat; tyto předpisy mohou překonat požadavky uvedené v této mezinárodní normě.
Vyskytne-li se rozpor mezi touto mezinárodní normou a příslušným předpisem, vždy má přednost
daný předpis.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na periodickou kontrolu, zkoušení a ověřování
integrity pro další provoz částečně ovinutých kompozitových lahví a plně ovinutých kompozitových
lahví na přepravu plynů s linerem ze slitiny hliníku, s ocelovým nebo nekovovým linerem nebo bez
lineru (lahev typu 2, 3, 4 a 5), určené pro stlačené, zkapalněné nebo pod tlakem rozpuštěné plyny,
s vodním objemem od 0,5 l do 450 l.

Tato mezinárodní norma je vypracována tak, aby mohla řešit periodickou kontrolu a zkoušení
kompozitových lahví konstruovaných podle norem ISO 11119-1, ISO 11119-2 a ISO 11119-3 a aby
mohla být použita i pro jiné kompozitové lahve navržené podle srovnatelných norem, jestliže to
schválil kompetentní orgán.

Pokud je to prakticky možné, lze tuto mezinárodní normu používat i pro lahve s vodním objemem
menším než 0,5 litru.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


