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Kontrola a měření strojních zařízeníNázev:

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, 
Sokolská 1

VY_ 32_INOVACE_24-13Číslo:
Prezentace slouží jako podpora k výkladu o podstatě a 
způsobech kontroly tlakových nádob (lahví) pro dopravu nebo 
skladování technických plynů.
DUM je určen především pro čtvrté ročníky všech oborů 
středních průmyslových škol strojnických.
Materiál byl vytvořen v dubnu 2013
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Kontrola tlakových lahvíTéma:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICTŠablona:
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Osnova:

• Tlakové lahve
– Definice tlakových lahví
– Konstrukce tlakových lahví a jejich rozdělení
– Související předpisy a normy

• Průběh periodické prohlídky lahví na stlačené plyny

• Průběh periodické prohlídky lahví na acetylen

• Některé vady a důvody vyřazení TN

• Kyslík + mastnota = výbuch
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Definice tlakových lahví:

• Nádoby o vnitřním objemu nejvýše 150 litrů, na jejichž 
vnitřní stěny působí tlak plynů nebo par a které se po 
naplnění odpojí od zdroje a přemístí na jiné stanoviště.

• Přepravní tlakové nádoby s hrdly o hmotnosti nejvýše 150 
kg (bez náplně), jejichž délka bez výstroje a patky 
nepřesahuje 2000 mm a poměr délky k vnějšímu průměru 
nepřevyšuje 8.
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Konstrukce tlakových lahví:
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Láhve ocelové svařované:
• z oceli třídy 11

• z legovaných ocelí třídy 13 a 15
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Láhve ocelové 
bezešvé:

• Ocel třídy 11 nebo 13 a 16
• Kovány
• Tep. zpracovány
•
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Láhve z hliníku a hliníkových slitin:

• Vyráběny zpravidla protlačováním z plného 
válcového bloku nebo lisováním z ploché desky.

• Dno láhví tohoto typu je rovné, takže není nutná 
botka pro postavení.
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Láhve 
kompozitní:
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Kladení vrstev kompozitu:
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Související předpisy a 
normy:

• ADR

• ČSN EN 1964

• ČSN ISO 6406

• ...
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Značení lahve:

• Norma
• Zemně původu
• Značka výrobce
• Výrobní číslo
• Značka pro nedestruktivní zkoušení
• Zkušební přetlak v barech
• Datum první prohlídky (rok a měsíc)
• Prázdná hmotnost
• Vodní objem
• Nejvyšší plnící přetlak (pracovní přetlak v 

barech)
• Druh plynu
• Značka závitu láhve
• Minimální zaručená tloušťka stěny láhve
• Značka slitiny pro lahve z hliníkových slitin



12Vypuštění zbylého plynu, 
kontrola průchodnosti ventilu:
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Demontáž ventilu:
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Závit hrdla lahve:
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Kontrola závitu:
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Kontrola závitu:
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Případná oprava 
závitu:
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Čištění lahve:
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Plnění lahve vodou:
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Tlakování lahve:
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Prohlídka pláště včetně dna:
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Vypuštění vody a vysušení lahví horkým 
vzduchem:
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Prohlídka vnitřku lahve:
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Ražení značení:
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Odstranění starého 
a nanesení nového 

nátěru lahve:
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Barevné značení 
lahví:
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Značení druhu plynu nálepkami:
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Evidence 
tlakových lahví:
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Montáž ventilu:
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Přetlaková pojistka lahví na CO2:



32

Tlakové nádoby 
na acetylen:
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Kontrola vůle porézní hmoty:
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Montáž lahvového 
ventilu:
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Koroze lahví na oxid uhličitý:
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Koroze lahví na oxid uhličitý:
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Vadné nádoby, které nelze opravit 
musí být prokazatelně znehodnoceny:
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Požár 
lahvového 

ventilu:
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Požár 
redukčního 

ventilu:
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„Interaktivní prvky“:

• Překreslete si vyučujícím určená schémata atp.;

• V průběhu výkladu si poznamenávejte klíčové informace;

• Popište vlastními slovy jednotlivé snímky (vysvětlete funkci, 
atp.);

• Pokuste se nalézt v právě probrané prezentaci nepřesnosti, 
pro svůj názor formulujte argumenty;
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