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Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 16148:2016) vypracovala technická komise ISO/TC 58 Lahve na plyny ve
spolupráci s technickou komisí CEN/TC 23 Lahve na přepravu plynů, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2016 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech



patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 16148:2006.

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

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 16148:2016 byl schválen CEN jako EN ISO 16148:2016 bez jakýchkoliv modifikací.

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 Mezinárodní 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 16148:2006), které bylo technicky
zrevidáno. Mezi hlavní změny patří:

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


rozšíření předmětu normy o velkoobjemové lahve o vodním objemu do 3 000 l, které se používají proa.
stlačené a zkapalněné plyny, a

doplnění postupů pro následné zkoušení ultrazvukem (UT) prováděné v průběhu periodické kontroly, jak jeb.
popsáno v nové příloze A.

Úvod

V uplynulých letech byly úspěšně zavedeny nové metody nedestruktivního zkoušení jako alternativa
běžných zkušebních postupů lahví na plyny, velkoobjemových lahví na plyny a jiných lahví při
periodické kontrole a zkoušení.

Jednou z alternativních metod nedestruktivního zkoušení pro určité aplikace je zkoušení akustickou
emisí, které se v některých zemích osvědčilo jako přijatelná zkušební metoda používaná v průběhu
periodické kontroly a zkoušení.

Tato zkušební metoda vyžaduje natlakování na hodnotu, která je vyšší než běžný plnicí tlak.

Médiem pro tlakování může být buď plyn, nebo kapalina.

Měření metodou akustické emise jsou využívána ke zjišťování a lokalizaci zdrojů emisí. Pro
vyhodnocování
závažnosti zjištěných zdrojů akustické emise jsou zapotřebí další metody nedestruktivního zkoušení.
Jednou z alter-
nativních metod nedestruktivního zkoušení používaných v návaznosti na zkoušení akustickou emisí je
zkoušení ultrazvukem, které se osvědčilo jako přijatelná zkušební metoda používaná v průběhu
periodické kontroly a zkoušení. Účelem této mezinárodní normy je stanovit postup pro lokalizaci,
zjišťování a vyhodnocování relevantnosti indikací zjištěných metodou akustické emise, jako jsou
např. indikace z podélně orientovaných necelistvostí ve formě trhlin. Metoda zkoušení ultrazvukem
příčnými vlnami (sondou se šikmým svazkem) je určena k použití bezprostředně po zkoušení
metodou akustické emise s cílem vyhodnotit závažnost indikací akustické emise.

Tato mezinárodní norma popisuje dvě metody zkoušení akustickou emisí, které jsou definovány jako
metoda A
a metoda B, a metodu následného zkoušení ultrazvukem.

Se souhlasem zkušebního a certifikačního orgánu schváleného kompetentním orgánem v zemi
registrace lze hydraulickou tlakovou zkoušku lahví a velkoobjemových lahví nahradit ekvivalentní
metodou A nebo B zkoušení akustickou emisí/ultrazvukem.

Tato mezinárodní norma je určena k použití v rámci různých vnitrostátních regulačních režimů
(právních předpisů), byla však vypracována tak, aby byla vhodná pro použití v souvislosti s odkazem
[1]. Upozorňuje se na možnost, že požadavky specifikovaných relevantních vnitrostátních právních
předpisů země (zemí), kde se mají lahve používat, mohou překračovat požadavky uvedené v této
mezinárodní normě. Existuje-li nějaký rozpor mezi touto mezinárodní normou a příslušným právním
předpisem, má právní předpis vždy přednost.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma uvádí postupy pro použití zkoušení akustickou emisí a následné zkoušení
ultrazvukem v průběhu periodické kontroly a zkoušení bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových
lahví na stlačené a zkapalněné plyny s vodním objemem do 3 000 litrů. Toto zkoušení poskytuje
indikace a lokalizace zdrojů akustické emise, které se vyhodnocují zkouškou ultrazvukem z hlediska



možné vady na lahvi nebo na velkoobjemové lahvi. Jiné metody než zkoušení ultrazvukem pro
sekundární přezkoušení nejsou předmětem této mezinárodní normy.

Tato mezinárodní norma neplatí pro kompozitové lahve.

UPOZORNĚNÍ – Některé ze zkoušek specifikovaných v této mezinárodní normě vyžadují
používání procesů, které mohou vést k nebezpečným situacím.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


