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Předmluva

Tento dokument (EN 12245:2009+A1:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 23 „Lahve na
přepravu plynů“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2012 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 do května 2012.

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 obsahuje opravu 1 vydanou CEN dne 2010-06-02 a změnu 1 schválenou CEN dne
2011-09-27.

Tento dokument nahrazuje !EN 12245:2009".

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou v textu vyznačeny značkami ! ".

Úpravy podle příslušné opravy CEN jsou zapracovány na příslušných místech textu a jsou označeny
značkami ~  ™.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky !směrnice EU 2008/68/ES".

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, 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 a Švýcarska.

Úvod

Účelem této evropské normy je poskytnout technické podmínky pro návrh, výrobu, kontrolu
a zkoušení znovuplnitelných, plně ovinutých kompozitových lahví na přepravu plynů.

Tyto technické podmínky vycházejí ze znalostí a zkušeností týkajících se materiálů, požadavků na
návrh, výrobních procesů a kontroly v průběhu výroby lahví, které jsou běžně používány v členských
zemích CEN.



1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky na materiály, návrh, konstrukci, zkoušení
prototypu a na pravidelné výrobní kontroly kompozitových lahví na stlačené, zkapalněné a rozpuštěné
plyny.

POZNÁMKA 1 Pro účely této evropské normy termín „lahev“ zahrnuje i velkoobjemové nádoby
(bezešvé přepravitelné tlakové nádoby o vodním objemu větším než 150 litrů a nejvýše 3 000 litrů).

Tato evropská norma platí pro lahve s linerem z kovového materiálu (svařovaný nebo bezešvý) nebo
z nekovového materiálu (nebo z jejich kombinací), vyztužené vinutým kompozitem z vláken ze skla,
uhlíku nebo aramidu (nebo jejich směsí) uložených v matrici.

Tato evropská norma platí také pro kompozitové lahve bez linerů.

Tato evropská norma neplatí pro lahve na plyny, které jsou částečně pokryty vlákny a které jsou
běžně nazývány „částečně ovinuté lahve“. Pro částečně ovinuté kompozitové lahve viz EN 12257.

POZNÁMKA 2 Tato evropská norma neřeší návrh, upevnění a provedení snímatelných ochranných
pouzder. Tyto součásti, jsou-li použity, se mají posuzovat samostatně.

Tato evropská norma je především určena pro technické plyny jiné než LPG, ale může být použita
i pro LPG.

POZNÁMKA 3 Pro lahve na LPG viz EN 14427.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


