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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Technické komise ISO obvykle připravují mezinárodní normy. 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.

Mezinárodní normy jsou navrhovány v souladu s pravidly uvedenými ve Směrnicích ISO/IEC, Část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je připravovat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas
alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových
patentových práv.

ISO 10462 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 58 Lahve na plyny, subkomisí SC 4 Provozní
požadavky na lahve na plyny.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 10462:1994), které bylo technicky revidováno.

Úvod

Lahve na acetylen se podstatně liší od všech ostatních lahví na přepravu stlačených nebo pod tlakem
zkapalněných plynů, protože obsahují porézní hmotu a běžně také rozpouštědlo, ve kterém je
skladovaný acetylen rozpuštěn. Nicméně pro zvláštní aplikace existuje také omezené množství lahví
na acetylen s porézní hmotou bez rozpouštědla. Při cyklu periodických kontrol se má patřičný ohled
věnovat rozdílným typům porézních hmot. Zbývající část tohoto dokumentu je třeba chápat
s ohledem na tyto rozdíly.

Hlavním cílem přítomné porézní hmoty je omezit rozklad acetylenu, jestliže by k němu došlo, a tak
předejít porušení lahve. Chybí-li část porézní hmoty nebo vyskytne-li se vada (například dutina, trhlina
nebo značně velký pór) v důsledku poškození nebo úbytku porézní hmoty, mohl by rozklad postupovat
takovou rychlostí, která by mohla způsobit explozi.

Požadavky, o nichž pojednává tento dokument, jsou hlavně požadavky, které jsou specifické pro lahve
na acetylen; pro obecnější požadavky týkající se periodické kontroly lahví na plyny se odkazuje na
příslušné dokumenty ISO.

Periodickou kontrolu lahví na acetylen mají provádět pouze odborně způsobilé osoby a vyžadují-li to
konkrétní jurisdikce, osoby s autorizací udělenou zákonným orgánem.

S ohledem na přítomnost porézní hmoty v lahvi nelze provádět hydraulickou ani pneumatickou



tlakovou zkoušku, ani vizuální kontrolu vnitřního povrchu pláště.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na periodickou kontrolu bezešvých a svařovaných lahví
vyrobených z oceli nebo slitin hliníku, které jsou určeny pro přepravu acetylenu v lahvích o vodním
objemu nejvýše 150 litrů, a také požadavky na periodickou kontrolu a údržbu lahví na acetylen bez
ohledu na způsob výroby pláště.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


