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Lahve na přepravu plynů – Znovuplnitelné svařované nádoby
ČSN
o objemu nejvýše 150 litrů –
EN 14638-3
Část 3: Svařované lahve z uhlíkové oceli vyrobené podle návrhu 07 8538
podloženého experimentálními metodami

Transportable gas cylinders – Refillable welded receptacles of a capacity not exceeding 150 litres –
Part 3: Welded carbon steel cylinders made to a design justified by experimental methods
Bouteilles a gaz transportables – Récipients soudés rechargeables d,une capacité inférieure ou égale
a 150 litres – Partie 3: Bouteilles en acier carbone soudées conçues par des méthodes expérimentales
Ortsbewegliche Gasflaschen – Wiederbefüllbare geschweißte Gefäße mit einem Fassungsraum von
nicht mehr
als 150 Liter – Teil 3: Flaschen aus geschweißtem Kohlenstoffstahl, ausgelegt nach experimentellen
Verfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14638-3:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.
This standard is the Czech version of the European Standard EN 14638-3:2010. It was translated by
Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.
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Předmluva
Tento dokument (EN 14638-3:2010) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 23 „Lahve na přepravu
plynů“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.
Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do února 2011.
Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje cíle rámcových směrnic o přepravě nebezpečných věcí [1]
a [2].
Tato evropská norma byla navržena pro použití jako odkaz v RID [3] a/nebo v technických přílohách
ADR [4]NP1.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva
nebo všech takových patentových práv.
Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatsko, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod
Účelem této evropské normy je poskytnout technické podmínky pro konstrukci, výrobu, kontrolu
a schvalování svařovaných lahví na plyny vyrobených z uhlíkové oceli pro použití v členských zemích
CEN.
Technické podmínky uvedené v této normě stanovují metodiku, kterou je třeba použít při prokazování,
že lahev vyhovuje funkčním požadavkům, a to na základě zkušeností s materiály, předpisů pro
navrhování/konstrukci, výrobních procesů a řízení procesů.
Tato evropská norma stanovuje experimentální metody a vhodné výpočty pro rozbor namáhání.
Nezahrnuje metody, které jsou založeny výlučně na obvyklém výpočtu.

1 Předmět normy
Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky týkající se materiálu, návrhu, konstrukce
a provedení, výrobních postupů a zkoušek, které jsou podloženy experimentálními metodami,
znovuplnitelných svařovaných lahví pro přepravu plynů, vyrobených z uhlíkové oceli, o vodním
objemu od 0,5 litru do 150 litrů včetně, pro stlačené nebo zkapalněné plyny a o zkušebním přetlaku
do 90 bar.
POZNÁMKA Tato evropská norma se může rovněž používat jako směrnice pro lahve o vodním objemu

menším než 0,5 litru.
Tato evropská norma je především určena pro průmyslové plyny jiné než LPG, může však být také pro
LPG použita. Nicméně pro lahve na LPG platí EN 14140NP2 [5], kterou vypracovala CEN/TC 286.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

