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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 11114-3:2010) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 58 „Lahve na
plyny“ ve spolu-
práci s technickou komisí CEN/TC 23 „Lahve na přepravu plynů“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 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 června 2011.

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.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 11114-3:1997.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní



normalizační orga-nizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, 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.

Oznámení o schválení

Text ISO 11114-3:2010 byl schválen CEN jako EN ISO 11114-3:2010 bez jakýchkoli modifikací.

Úvod

Na dále uvedenou metodu zkoušení se odkazuje v ISO 11114-1 a ISO 11114-2.

Další informace o kompatibilitě kyslíku jsou uvedeny v ISO 11114-1 a ISO 11114-2.

Jiné metody zkoušení kompatibility kyslíku zahrnují kyslíkové číslo (viz ISO 4589-3), spalné teplo
a adiabatickou kompresi materiálů (viz ISO 21010).

1 Předmět normy

Tato část ISO 11114 stanovuje metodu zkoušení pro určení teploty samovznícení nekovových
materiálů ve stlačeném plynném kyslíku.

Teplota samovznícení je jedním z kritérií pro třídění materiálů a může být využita při výběru materiálů
používaných v prostředí plynného kyslíku.

Norma obsahuje rozsáhlou bibliografii publikací, ze kterých tato část ISO 11114 vychází.

Účelem této části ISO 11114 je její použití při výběru nekovových materiálů pro lahve na plyny a jejich
příslušenství, například při výběru materiálů s cílem splnit požadavky zkoušky typu z hlediska jejich
kompatibility s kyslíkem u všech ventilů lahví na vysoce oxidační plyny, jak je stanoveno v ISO 10297.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


