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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
organizací (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla ustanovena technická komise má právo být zastoupen
v této komisi. Práce se zúčastňují také vládní a nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní
styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech
normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou zpracovávány v souladu s pravidly stanovenými směrnicemi
ISO/IEC, část 2.

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

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv.
Organizace ISO nesmí být činěna odpovědnou za identifikování kteréhokoliv nebo každého takového
patentového práva.

Mezinárodní norma ISO 1496-2 byla připravena technickou komisí ISO/TC 104 „Kontejnery“, subkomisí
SC 2 „Kontejnery pro specifické použití“.

Toto páté vydání zrušuje a nahrazuje čtvrté vydání (ISO 1496-2:1996), které bylo technicky
revidováno. Toto vydání rovněž obsahuje změnu ISO 1496-2:1996/Amd.1:2006 a technickou opravu
ISO 14962:1996/Cor. 1:1997. Hlavní změny jsou:

Byla zapracována změna ISO 1496-2:1996/Amd. 1:2006;●



Do tabulky 1 byly doplněny kontejnery typu 1EE a 1EEE;●

V bodech 7.9.9 a 7.9.10 bylo doplněno řízení větrání a vlhkosti;●

Byla doplněna nová zkouška 8.17 zkouška č. 15 b) Funkční zkoušky termických kontejnerů při vysokých●

teplotách okolí při chlazení mechanickou chladicí jednotkou (MRU) a byly přečíslovány následující zkoušky;
V bodu 8.14.3 byly revidovány požadavky na netěsnost tak, aby hodnota nepřekročila 5 m3/h;●

V bodech 8.16.1.1, 8.16.2.1, 8.12.1 a v poznámce 9.4 bylo uvedeno vysvětlení;●

Byly opraveny požadavky uvedené v tabulce 4.●

Rovněž byla využita příležitost k ediční revizi za účelem aktualizace stylu.

ISO 1496 sestává z následujících částí, pod společným názvem „Kontejnery řady 1 – Technické
požadavky a zkoušení“:

Část 1: Kontejnery pro všeobecný náklad pro všeobecné použití●

Část 2: Termické kontejnery●

Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály●

Část 4: Netlakované kontejnery pro suché sypké materiály●

Část 5: Plošinové kontejnery a kontejnery s plošinovým spodkem●

Úvod

Pro účely specifikace v ISO 1496 je použito následující třídění typů kontejnerů:

Část 1:

Pro všeobecné použití 00 až 09

Pro specifické použití

– uzavřené s přirozeným nebo nuceným větráním 10 až 19

– s otevřeným vrchem 50 až 59

Část 2:

Termické 30 až 49

Část 3:

Nádržkové 70 až 79

Pro suché sypké materiály, tlakované 85 až 89

Část 4:

Pro suché sypké materiály, netlakované (skříňového typu) 20 až 24

Pro suché sypké materiály, netlakované (zásobníkového typu) 80 až 84

Část 5:

Plošinové kontejnery 60

S plošinovým spodkem s neúplnou nástavbou a pevnými čely 61 a 62



S plošinovým spodkem s neúplnou nástavbou a skládacími čely 63 a 64

S plošinovým spodkem s úplnou nástavbou 65 až 69

POZNÁMKA Skupiny kontejnerů patřící do částí 1 a 3, do 5 jsou detailně popsány v příslušných částech
ISO 1496.

1 Předmět normy

Tato část ISO 1496 uvádí základní technické požadavky a požadavky na zkoušení pro termické
kontejnery ISO řady 1, které jsou vhodné pro mezinárodní výměnu a pro přepravu zboží po silnici,
železnici a moři, včetně záměny mezi těmito způsoby přeprav.

POZNÁMKA Pro zvýšení přehlednosti této části ISO 1496 pro uživatele je v příloze N uveden převod
hodnot vyjádřených v jednotkách SI na hodnoty vyjádřené v britských jednotkách.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


