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Evropská předmluva
Tento dokument (EN ISO 9809-1:2019) vypracovala technická komise ISO/TC 58 Lahve na plyny ve
spolupráci s technickou komisí CEN/TC 23 Lahve na přepravu plynů, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2020 udělit 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 dubna 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 9809-1:2010.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.

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, Republiky Severní
Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 9809-1:2019 byl schválen CEN jako EN ISO 9809-1:2019 bez jakýchkoliv modifikací.



Obsah

Strana

Evropská
předmluva.................................................................................................................................................
................................... 4

Předmluva.................................................................................................................................................
.................................................... 7

Úvod.........................................................................................................................................................
....................................................... 8

1......... Předmět
normy........................................................................................................................................................
........................ 9

2......... Citované
dokumenty................................................................................................................................................
....................... 9

3......... Termíny
a definice..................................................................................................................................................
......................... 9

4.........
Značky......................................................................................................................................................
....................................... 10

5......... Kontrola
a zkoušení.................................................................................................................................................
..................... 11

6.........
Materiály..................................................................................................................................................
........................................ 11

6.1...... Obecné
požadavky.................................................................................................................................................
...................... 11

6.2...... Kontroly chemického
složení......................................................................................................................................................
12

6.3...... Typické
oceli..........................................................................................................................................................
......................... 13

6.4...... Tepelné
zpracování................................................................................................................................................
...................... 13



6.5...... Nesplnění zkušebních
požadavků.............................................................................................................................................
13

7.........
Návrh........................................................................................................................................................
....................................... 14

7.1...... Obecné
požadavky.................................................................................................................................................
...................... 14

7.2...... Omezení meze pevnosti
v tahu.................................................................................................................................................. 14

7.3...... Výpočet tloušťky válcového
pláště............................................................................................................................................. 14

7.4...... Výpočet vypouklých den (horních
a dolních)........................................................................................................................... 15

7.5...... Výpočet vydutých dolních
den.................................................................................................................................................... 16

7.6...... Návrh
hrdla.........................................................................................................................................................
............................ 16

7.7...... Patní
kroužky.....................................................................................................................................................
............................. 16

7.8...... Kroužky
hrdla.........................................................................................................................................................
........................ 16

7.9...... Konstrukční
výkres.......................................................................................................................................................
................. 17

8......... Konstrukce
a provedení...............................................................................................................................................
................ 17

8.1......
Obecně......................................................................................................................................................
...................................... 17

8.2...... Tloušťka
stěny.........................................................................................................................................................
....................... 17

8.3...... Povrchové



vady..........................................................................................................................................................
................... 17

8.4...... Přezkoušení
ultrazvukem..............................................................................................................................................
.............. 17

8.5...... Odchylka
kruhovitosti...............................................................................................................................................
..................... 17

8.6...... Střední
průměr......................................................................................................................................................
......................... 17

8.7......
Přímost.....................................................................................................................................................
....................................... 18

8.8...... Svislost
a stabilita..................................................................................................................................................
........................ 18

8.9...... Závity
hrdla.........................................................................................................................................................
............................ 18

9......... Postup při schvalování
typu.........................................................................................................................................................
18

9.1...... Obecné
požadavky.................................................................................................................................................
...................... 18

9.2...... Zkoušky
prototypu..................................................................................................................................................
....................... 19

9.2.1... Obecné
požadavky.................................................................................................................................................
...................... 19

9.2.2... Zkouška na únavu cyklickým
tlakováním................................................................................................................................. 20

9.2.3... Kontrola
dna............................................................................................................................................................
....................... 20

9.2.4... Zkouška ohybem a zkouška
smáčknutím................................................................................................................................ 20



9.2.5... Zkouška aplikací krouticího momentu pouze pro kuželový
závit......................................................................................... 21



Strana

9.2.6... Výpočet napětí ve střihu pro válcové
závity.............................................................................................................................. 22

9.3...... Osvědčení o schválení
typu.........................................................................................................................................................
22

10....... Zkoušky
dávek........................................................................................................................................................
....................... 22

10.1.... Obecné
požadavky.................................................................................................................................................
...................... 22

10.2.... Zkouška
tahem........................................................................................................................................................
...................... 24

10.3.... Zkouška rázem
v ohybu.....................................................................................................................................................
.......... 24

10.4.... Hydraulická zkouška do
porušení.............................................................................................................................................. 25

10.4.1 Instalace pro
zkoušku.....................................................................................................................................................
.............. 25

10.4.2 Zkušební
podmínky..................................................................................................................................................
..................... 26

10.4.3 Interpretace výsledků
zkoušky....................................................................................................................................................
26

10.4.4 Přejímací
kritéria......................................................................................................................................................
...................... 27

11....... Zkoušky/přezkoušení všech
lahví............................................................................................................................................... 27

11.1....
Obecně......................................................................................................................................................
...................................... 27

11.2.... Hydraulická
zkouška.....................................................................................................................................................



................ 28

11.2.1 Hydraulická tlaková
zkouška.....................................................................................................................................................
.. 28

11.2.2 Zkouška objemové
roztažnosti................................................................................................................................................
... 28

11.3.... Zkouška
tvrdosti.....................................................................................................................................................
........................ 28

11.4.... Zkouška
těsnosti.....................................................................................................................................................
....................... 28

11.5.... Kontrola vodního
objemu......................................................................................................................................................
...... 28

12.......
Certifikace................................................................................................................................................
....................................... 29

13.......
Značení.....................................................................................................................................................
....................................... 29

Příloha A (normativní) Popis a hodnocení výrobních vad bezešvých lahví na
plyn..................................................................... 30

Příloha B (normativní) Přezkoušení
ultrazvukem................................................................................................................................ 43

Příloha C (informativní) Příklad osvědčení o schválení
typu............................................................................................................. 48

Příloha D (informativní) Příklad osvědčení
o přejímce....................................................................................................................... 49

Příloha E (informativní) Výpočet napětí
v ohybu................................................................................................................................. 51

Příloha F (informativní) Chemické složení mezinárodně uznávané
oceli..................................................................................... 52

Příloha G (informativní) Příklad výpočtu meze pevnosti ve střihu pro válcové
závity.................................................................. 53

Bibliografie...............................................................................................................................................
................................................... 54



 



Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. 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 spolu-pracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve
všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO,
které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové
obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto
odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument připravila technická komise ISO/TC 58 Lahve na plyny, subkomise SC 3 Navrhování
lahví.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 9809-1:2010), které bylo technicky
revidováno. Změny oproti předchozímu vydání jsou následující:

–    vodní objem je rozšířen od 0,5 l do 450 l, včetně;

–    je zavedena velikost dávky pro velkoobjemové lahve;

–    zkouška ohybem je zachována pouze pro zkoušky reprezentující prototyp;

–    požadavky na kontrolu chemického složení (upravené tolerance);

–    jsou zavedeny nové požadavky na zkoušku závitů, včetně informativní přílohy G;

–    původní evropské přílohy jsou začleněny do textu tohoto dokumentu;

–    příloha A zohledňující výrobní vady je dána do souladu s ISO/TR 16115.

Jakákoliv zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu
normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents


www.iso.org/members.html.

http://www.iso.org/members.html


Úvod
Tento dokument poskytuje technické podmínky pro návrh, výrobu, kontrolu a zkoušení bezešvé
ocelové lahve a velkoobjemové lahve. Cílem je sladit konstrukci a hospodárnost s mezinárodním
přijetím a obecným užitím.

Cílem ISO 9809 (všech částí) je vyloučit stávající klimatické problémy, duplicitní kontroly a omezení
z důvodu chybějících platných mezinárodních norem.

Tento dokument byl napsán tak, aby na něj mohlo být odkazováno v Modelových předpisech UN [7].



1 Předmět normy
Tento dokument stanovuje minimální požadavky na materiál, návrh, konstrukci a provedení, výrobní
procesy, kontrolu a zkoušení při výrobě znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví
a velkoobjemových lahví na plyny o vodním objemu do a včetně 450 litrů.

Platí pro lahve a velkoobjemové lahve na stlačené, zkapalněné a rozpuštěné plyny a pro lahve
a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné oceli s maximální skutečnou mezí pevnosti v tahu Rma menší
než 1 100 MPa.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


