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Gas cylinders – Seamless steel gas cylinders – Periodic inspection and testing

Bouteilles a gaz – Bouteilles a gaz en acier sans soudure – Contrôles et essais périodiques

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6406:2005. 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 International Standard ISO 6406:2005. It was translated by
Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 6406 (07 8540) z května 2007.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Oproti předchozímu vydání normy dochází ke změně způsobu převzetí. Zatímco ČSN ISO 6406
z května 2007 převzala ISO 6406:2005 převzetím originálu, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 9712 nezavedena

ISO 11114-1:1997 zavedena v ČSN EN ISO 11114-1 (07 8609) Lahve na přepravu plynů –
Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem – Část 1: Kovové materiály

ISO 11621 zavedena v ČSN EN ISO 11621 (07 8315) Lahve na přepravu plynů – Postupy pro změnu
plynu během používání

ISO 13341 zavedena v ČSN EN ISO 13341 (07 8520) Lahve na přepravu plynů – Montáž ventilů na
lahve na plyny

ISO 13769 zavedena v ČSN EN ISO 13769 (07 8500) Lahve na plyny – Značení ražením

Souvisící ČSN



ČSN EN 473 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT – Všeobecné
zásady

ČSN EN ISO 10286 (07 8301) Lahve na plyny – Terminologie

ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla

ČSN 07 8305 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu – Technická pravidla

Souvisící předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/35/EU z 2010-06-16, o přepravitelných tlakových
zařízeních
a o zrušení směrnic Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES (Directive
2010/35/EU of the European Parliament and of the Council of 2010-06-16 on transportable pressure
equipment and repealing Council Directives 76/767/EEC, 84/525/EEC, 84/526/EEC, 84/527/EEC and
1999/36/EC)

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), která je v České republice
vyhlášena pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 208/2011 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková
zařízení

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová, Petr Remeš
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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 6406 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 6406:1992), které bylo technicky revidováno.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma pojednává o bezešvých ocelových lahvích na přepravu pod tlakem
stlačených a zkapalněných plynů (samostatných lahví a lahví používaných ve svazku) o vodním
objemu od 0,5 l nejvýše do 150 l; pokud je to možné, norma platí rovněž pro lahve o vodním objemu
menším než 0,5 l.

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na periodickou kontrolu a zkoušení pro ověření
celistvosti těchto lahví na plyny, aby mohly být znovu uvedeny do provozu na další časový interval.

Tato mezinárodní norma neplatí pro periodickou kontrolu a zkoušení lahví na acetylen nebo
kompozitových lahví s ocelovými linery.



Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


