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Předmluva
Text ISO 13088:2011 vypracovala technická komise ISO/TC 58 Lahve na plyny Mezinárodní organizace
pro normalizaci (ISO) a byla převzata jako EN ISO 13088:2012 technickou komisí CEN/TC 23 Lahve na
přepravu plynů, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.
Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2013 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 nejpozději do dubna 2013.
Tato evropská norma se předkládá pro odkazy v RID a/nebo v technických přílohách ADR.
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 nahrazuje EN 12755:2000.
Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, 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, Švýcarska a Turecka.
Oznámení o schválení
Text ISO 13088:2011 byl schválen CEN jako EN ISO 13088:2012 bez jakýchkoli modifikací.
Úvod
Cílem této mezinárodní normy je harmonizace rozdílných provozních podmínek a podmínek plnění
svazků lahví na acetylen; norma zahrnuje požadavky, které odrážejí aktuální zvyklosti a zkušenosti
týkající se kontroly v době plnění lahví.
Existuje-li nějaký rozpor mezi touto mezinárodní normou a jakýmkoli aplikovatelným předpisem, vždy
se upřednostňuje daný předpis.
V mezinárodních normách je „tíha, váha“ (angl. weight) ekvivalentní se sílou vyjádřenou v newtonech.
V běžné řeči (jak se používá v termínech definovaných v této mezinárodní normě) se slovo „tíha,

váha“ nadále používá ve smyslu „hmotnost“, avšak od této zvyklosti se ustoupilo (viz ISO 80000-4).
V této mezinárodní normě se používá jednotka bar, a to s ohledem na její univerzální použití v oblasti
technických plynů; je však třeba poznamenat, že bar není SI jednotkou a že odpovídající SI jednotkou
pro tlak je pascal (Pa).
Hodnoty tlaku uvedené v této mezinárodní normě jsou uváděny jako manometrický tlak (tlak vyšší
než atmosférický tlak), není-li uvedeno jinak.
1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma stanovuje minimální požadavky týkající se podmínek plnění a kontroly
během plnění svazků lahví na acetylen. Platí jak pro svazky, které jsou plněny, když jsou lahve
sestaveny ve svazku, tak pro svazky, jejichž lahve jsou plněny jako jednotlivé lahve a jsou sestaveny
do svazku po naplnění. Neplatí pro svazky obsahující lahve na acetylen bez rozpouštědla.
Tato mezinárodní norma neplatí pro jednotlivé lahve na acetylen, které nejsou určeny k sestavení do
svazku (viz ISO 11372).
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

