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LUXFER GAS CYLINDERS – LCX Návod k použití 2017 

Úvod 
 

Tato příručka je určena pro použití lahví Luxfer plně převinutých kompozitem s uhlíkovými vlákny, 

vyrobených podle směrnice o tlakových zařízeních (PED) a směrnice o přepravitelných tlakových 

zařízeních (TPED) přijatých Evropskou radou pro normalizaci. Vysokotlaké láhve Luxfer převinuté 

kompozitem s uhlíkovými vlákny jsou pro své použití a účely navrženy jako odolné; nicméně, jako 

všechna zařízení se stlačeným plynem, musí být řádně ošetřovány, udržovány a kontrolovány. 

Tento návod k obsluze má pomoci vhodně proškoleným osobám bezpečně a efektivně provozovat, 

montovat ventil, kontrolovat a pravidelně testovat kompozitní láhve Luxfer. 

 

Pokyny pro bezpečné a správné plnění kompozitní láhve by vám měl poskytnout váš dodavatel 

systému nebo plynu. Tyto pokyny pečlivě dodržujte. Mějte prosím na paměti, že musíte dodržovat 

také všechny platné místní a národní předpisy týkající se plnění, používání, údržby a pravidelného 

přezkoušení vaší kompozitní láhve. 

 

Máte-li dotazy ohledně návrhu, vývoje, kvalifikace, výroby nebo zkoušení vaší láhve, navštivte 

webové stránky společnosti Luxfer na adrese www.luxfercylinders.com nebo volejte zákaznický 

servis společnosti Luxfer v České republice na čísle 257 218 200 nebo 602 213 747. 

 
 
Copyright © 2011 Luxfer Inc. Veškerá práva vyhrazena. 
Kromě výjimek podle zákona USA o autorských právech z 
roku 1976, nesmí být žádná část této příručky jakýmkoliv 
způsobem reprodukována bez výslovného písemného 
souhlasu společnosti Luxfer Inc. 
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Luxfer: Určujeme standard po celém světě 
 

Společnost Luxfer, která byla založena v roce 1898, je největším světovým výrobcem vysokotlakých 

hliníkových a kompozitních lahví s různorodým sortimentem od malých hliníkových lahví o objemu 

jednoho litru, až po velké kompozitní plynové láhve s objemem více než 320 litrů. Společnost 

Luxfer vyrábí kompozitní láhve ve Spojených státech, Evropě a Číně a udržuje prodejní kanceláře 

po celém světě. 

 

Jako lídr v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, drží společnost Luxfer řadu globálních patentů 

souvisejících s láhvovou a metalurgickou technologií. Společnost Luxfer se snaží neustále zlepšovat 

kvalitu a technické parametry svých výrobků. 

 

Níže uvádíme některá z vylepšení a inovací, které společnost Luxfer zavedla v oblasti kompozitních 

lahví: 

 

1993 - Zavedení hladkého gelového povlaku. Dokud společnost Luxfer nezavedla tuto gelovou 

vrstvu, byly láhve plně převinuté kompozitním materiálem prodávány s hrubým vnějším 

povrchem. Tato hladká, atraktivní povrchová úprava, která odolává nečistotám a poškozením a 

usnadňuje čištění, vytváří nový estetický standard pro kompozitní láhve. 

 

1994 - Společnost Luxfer získává povolení pro výrobu a prodej láhví plně převinutých kompozitním 

materiálem v Evropě 

 

1995 - Společnost Luxfer získala souhlas pro prodej svých kompozitních lahví z uhlíkových vláken v 

USA a Kanadě. 

 

2001 - Společnost Luxfer získala první schválení pro pětileté období periodických testů v USA a 

Kanadě. 

 

2005 - První lahve z uhlíkových vláken vyrobené v závodech Luxfer China, Shanghai a Luxfer 

Francie, Gerzat. 
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1. Konstrukce a specifikace lahví 
 

Láhev Luxfer, plně převinutá uhlíkovým kompozitem, se skládá z těchto základních součástí: 

 

 Ultralehký, tenkostěnný, bezešvý hliníkový liner bez jakýchkoliv netěsností. Společnost 

Luxfer vyrábí své vlastní linery z hliníkové slitiny 6061 (AA6061) a 7060 (AA7060). Linery 

jsou opatřeny vnějším povlakem, aby byla vyloučena možnost koroze pod kompozitním 

obalem (přebalem). 

 

 Každý liner je převinut uhlíkovými vlákny v epoxidové matrici na navíjecích strojích řízených 

počítačem. 

 

 Na vrstvu uhlíkových vláken je navinuta vrstva skleněných vláken jako ochranná vrstva 

proti nárazu a oděru. Pod poslední vrstvou skleněných vláken je umístěn štítek, který je tak 

chráněn před poškozením. 

 

 
1 Ultra tenkostěnný hliníkový liner 

2 Hladká, inertní, korozivzdorná vnitřní úprava 

3 Izolační vrstva mezi vložkou a obalem 

4 Vysoce odolný obal z uhlíkových vláken v matrici epoxidové pryskyřice 

5 Vysoce pevná ochranná plastová vrstva vyztužená skelnými vlákny (FRP) s hladkým gelovým     

   povlakem 

6 Přesně zhotovený závit 
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1.1 Zákonné směrnice 
 
 

Láhve Luxfer, plně převinuté kompozitním materiálem, jsou navrženy, vyráběny a kontrolovány 

podle platných evropských norem a předpisů. 

 

 Směrnice o tlakových zařízeních (PED) – PED (97/23/ES) byla přijata Evropským 

parlamentem a Evropskou radou v květnu 1997. Tato směrnice vstoupila původně 

v platnost dnem 29. listopadu 1999, avšak s přechodným obdobím do 29. května 2002. Od 

29. května 2002 se směrnice o tlakových zařízeních musí dodržovat v celé EU. 

 

Všechny láhve používané jako zásobníky vzduchu pro izolační dýchací přístroje (SCBA) jsou 

schválené v souladu s požadavky PED. 

 

 Směrnice o přepravitelných tlakových zařízeních (TPED) – TPED (99/36/ES) vstoupila 

v platnost dnem 1. července 2001 s dvouletým přechodným obdobím. Od 1. července 2003 

jsou požadavky TPED povinné pro všechna nová přepravitelná (vnitrozemská silniční a 

železniční přeprava nebezpečného zboží) tlaková zařízení, které jsou uváděna na trh v 

rámci Evropské unie. 

 

Všechny láhve s vodním objemem 0,5 litru a větším jsou schválené v souladu s požadavky 

TPED kromě lahví používaných v aplikacích SCBA. 
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2. Kritéria návrhu a provedení 
 
 

2.1 Konstrukční kritéria  
 
 

Konstrukční tloušťku vláknového obalu nelze redukovat na jednoduché pravidlo z důvodu různých 

nosných vrstev a proměnné orientace a tloušťky kompozitních vrstev. Dále platí, že jsou-li tyto 

komponenty s odlišnými charakteristikami pevnosti a tuhosti předpjaté v procesu autofretáže, 

dochází ke komplexnímu rozložení napětí. To je analyzováno pomocí počítačových technik analýzy 

konečných prvků. Všechny láhve jsou vyráběny na počítačem řízených strojích pro navíjení vláken, 

aby bylo zajištěno správné ukládání a vysoká celistvost převinutí. 

 

Společnost Luxfer používá řadu počítačových analytických technik k vytvoření spolehlivého modelu 

láhve a k výpočtu maximálního namáhání v libovolném bodě lineru a vláken. Dále se rovněž 

vypočítává rozložení zatížení mezi linerem a vlákny při nulovém tlaku, provozním tlaku, zkušebním 

tlaku a tlaku při roztržení. Model, který se používá k analýze tělesa láhve, bere v úvahu nelineární 

chování materiálu a nelineární geometrické změny, přičemž zohledňuje obvodové i podélné 

tlakové napětí. 

 

Poznámka: Maximální namáhání na koncích láhve je vždy navrženo tak, aby bylo menší než 

maximální napětí v těle láhve, což umožňuje absolvovat zkoušky na roztržení. Maximální 

vypočtené namáhání v tahu ve všech vláknech (uhlík nebo sklo) nesmí překročit třicet procent 

(30%) napětí vlákna, které odpovídá minimálnímu požadovanému tlaku při roztržení. 

 

 

2.2 Kvalifikační testování návrhu 
 

Techniky modelování pomocí konečných prvků nelze přesně použít pro všechna různá prostředí, 

kterým může být plynová láhev vystavena. Aby bylo zajištěno bezpečné používání konstrukce 

láhve, je nutný testovací program k ověření technických parametrů v očekávaném pracovním 

prostředí. 
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Na materiálech a kompozitním obalu láhve se provádějí následující zkoušky: 

 

 Pevnost uhlíkových vláken 

 

 Pevnost skelných vláken 

 

 Pevnost mezi vrstvami kompozitu ve střihu 

 

 Tahová zkouška u materiálu lineru 

 

 Ohybová zkouška u materiálu lineru 

 

 Citlivost vůči korozi u materiálu lineru 

 

 Citlivost vůči mezikrystalické korozi u materiálu lineru 

 

Na hotových lahvích se provádějí následující zkoušky: 

 

 Extrémní kolísání teploty -40 °C až 60 °C 

 

 Vystavení zvýšené teplotě při zkušebním tlaku (zkouška tečení) 

 

 Odolnost proti pádu 

 

 Odolnost proti poškozením 

 

 Odolnost proti nárazům při vysokých rychlostech 

 

 Vystavení vysokým teplotám a vysoké vlhkosti prostředí 

 

 Vystavení ohni 

 

 Nejvyšší pevnost láhve (zkouška na roztržení) 

 

 Únavové vlastnosti při cyklování 

 

 Odolnost závitů 
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3. Výroba lahví 
 

3.1 Liner z hliníkové slitiny 
 

Společnost Luxfer vyrábí linery z desky hliníkové slitiny 6061 (AA6061) nebo bloku hliníkové slitiny 

7060 (AA7060). Každý liner je tažen za studena na tloušťku a na otevřeném konci je za tepla 

uzavřen. Liner se potom podrobí tepelnému zpracování a procesu umělého stárnutí, aby bylo 

dosaženo pevnosti a houževnatosti požadovaných v rámci mechanických vlastností. 

 

Hrdlo lineru je pak opracováno vzhledem k typu závitu a těsnění. 

 

3.2 Kontrolní postupy 
 

Suroviny jsou kontrolovány a identifikovány při přijetí. U lineru je kontrolována tloušťka stěny, 

rovnost, odchylky od kruhovitosti, soustřednost a povrchová úprava. Účinnost tepelného 

zpracování se ověřuje provedením tahových zkoušek na vzorkovém lineru z šarže po tepelném 

zpracování. U každého lineru je kontrolován závit. 

 

Linery se kontrolují podle šarží při použití norem EN 1975 nebo ISO 7866, v závislosti na konečném 

provedení láhve. Dodatečné vizuální kontroly se na linerech provádějí před převinutím, a to s cílem 

ověřit, že jsou čisté, že neobsahují povrchové vady a jsou vyrobeny podle konstrukčního výkresu. 

 

3.3 Kompozitní obal 
 

Převinutí kompozitem, tlakové zkoušky a dokončovací operace se provádějí v závodech Luxfer Gas 

Cylinders v Gerzat ve Francii nebo v Riverside v Kalifornii, USA. 

 

Vyztužující uhlíkové vlákno v epoxidové matrici přispívá většinou k pevnosti láhví plně převinutých 

uhlíkovým kompozitem. Vlákna jsou impregnována epoxidovou pryskyřicí a nanášena na liner 

počítačem řízenými stroji na navíjení vláken, které zajišťují správné umístění každého vlákna. 

Láhev je pak převinuta vrstvami skleněných vláken, přičemž pod poslední vrstvou skleněného 

vlákna se umisťuje identifikační štítek. Účelem vnější vrstvy skleněných vláken je chránit láhev 

před poškozením. Čistá schopnost této vrstvy sdílet zatížení není považována za součást celkového 

tlakového zatížení v láhvi při minimálním požadovaném tlaku roztržení. 

 

Kompozitní pryskyřice se vytvrzuje za použití řízené teploty s cílem zajistit dokonalý kontakt mezi 

vlákny a pryskyřičným systémem, jakož i úplné vytvrzení pryskyřičné matrice. 
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Po vytvrzení pryskyřice se láhve podrobí autofretáži, jejímž cílem je redistribuce napětí v hliníku a 

kompozitním obalu. Autofretáž je proces natlakování na určený tlak, který přesahuje zkušební tlak, 

přičemž při této úrovni napětí je překročena mez průtažnosti hliníku – to znamená, že hliník se 

plasticky deformuje. Když se tlak vrátí na nulu, je hliník ve stavu stlačení a kompozit z uhlíkových a 

skleněných vláken ve stavu pnutí. Proto při normálním pracovním tlaku jsou napětí vzniklá 

v hliníkovém lineru nižší ve srovnání s napětími ve standardní hliníkové láhvi. Luxfer aplikuje na 

povrch vrstev skleněných vláken vrstvu gelového povlaku vytvářející hladký povrch, který je velmi 

snadno omyvatelný a je extrémně pružný. 

 

3.4 Kontrola a testování výrobních šarží 
 

Maximální velikost šarže kompozitních lahví je 200 jednotek plus počet lahví požadovaných pro 

destrukční zkoušky v souladu s normou EN 12245 nebo ISO 11119-2. 
 

Každá šarže kompozitních lahví se kontroluje, aby byla zajištěna shoda s konstrukčními 

specifikacemi. Následující závěrečné kontroly jsou prováděny v souladu s postupy společnosti 

Luxfer pro zajištění kvality: 
 

a) Vizuální kontrola  100 % (všechny láhve) 

b) Kontrola rozměrů  10 % nebo podle požadavků zákazníka 

c) Kontrola hmotnosti   100 % 

d) Kontrola vodního objemu  100 % 

e) Dodržování označení   100 % 
 

ad b) Je-li nalezena jediná nevyhovující láhev, jsou kontrolovány všechny lahve v šarži 
 

Jsou prováděny následující výkonové testy: 
 

Hydraulická tlaková zkouška – Provádí se na každé láhvi po procesu autofretáže. Tato zkouška 

vyžaduje, aby se hydraulický tlak v láhvi postupně a pravidelně zvyšoval až do dosažení zkušebního 

tlaku. Zkušební tlak v láhvi se musí udržovat po dostatečně dlouhou dobu (nejméně 30 sekund), 

aby bylo možné stanovit, že nedochází k žádnému úniku a žádnému selhání. 
 

Hydraulická tlaková zkouška na roztržení – Tato zkouška se provádí na jedné láhvi z šarže. Láhev 

se tlakuje řízenou rychlostí až do jejího roztržení. Dosažený tlak v době roztržení a tvar roztržení se 

zaznamenává. 
 

Cyklická zkouška – Tato zkouška se provádí na jedné láhvi z šarže. Láhev musí vydržet „N“ cyklů při  

zkušebním tlaku bez známek viditelného poškození, deformace nebo netěsnosti, když 

N = y x 250 cyklů, 

kde „y“ je počet roků životnosti v provozu (např. láhev s životností 15 let musí při zkušebním tlaku 

vydržet 3 750 cyklů, zatímco láhev s životností 30 let musí při zkušebním tlaku vydržet 7 000 cyklů).  
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3.5 Nezávislé kontrolní orgány 
 

Nezávislý kontrolní orgán využívaný společností Luxfer při výrobě kompozitních lahví 

 

Výroba v USA Výroba ve Francii 
Arrowhead Industrial Service Ltd.  

Orion House  

14 Barn Hill  

Stamford  

Lincolnshire PE9 2AE  

Spojené království  

 

Identifikační číslo notifikované osoby - 1266 

Apragaz  

Chaussée de Vilvorde, 156  

B-1120 Brusel  

Belgie 

 

 

 

Identifikační číslo notifikované osoby - 0029 

 

 

3.6 Značení a štítkování 
 

Každá hotová kompozitní láhev je opatřena štítkem umístěným pod obalem ze skleněných vláken. 

Štítek obsahuje následující informace: 

 

PED láhve (SCBA & záchranné láhve) 

 

 Informace o závitu 

 Konstrukční norma / standard 

 Země výroby 

 Název výrobce 

 Výrobní číslo láhve 

 Hmotnost 

 Vodní objem (L) 

 Pracovní tlak (BAR) při 15 °C 

 Zkušební tlak (BAR) 

 Tlak při maximální teplotě (bar) 

 Datum výroby 

 Materiál lineru 

 Teplotní rozsah (°C) 

 Datum konce životnosti 

 Razítko CE s číslem notifikované osoby 

 Číslo dílu / modelu Luxfer 
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TPED láhve (medicinální láhve a láhve na paintball) 

 

 Informace o závitu 

 Konstrukční norma / standard 

 Země výroby 

 Název výrobce 

 Výrobní číslo láhve 

 Hmotnost 

 Vodní objem (L) 

 Pracovní tlak (BAR) při 15 °C 

 Zkušební tlak (BAR) 

 Datum výroby 

 Materiál lineru 

 Teplotní rozsah (°C) 

 Datum konce životnosti 

 Razítko Pi s číslem notifikované osoby 

 Číslo dílu / modelu Luxfer 

 

 

Kompozitní láhev Luxfer, jejíž výrobní číslo je jediným čitelným údajem na štítku, může být vrácena 

do provozu pouze v případě, že budou nahrazené i všechny ostatní informace o výrobku. Například 

nečitelná část štítku kompozitní láhve SCBA, který má ještě čitelné výrobní číslo, může být 

opravena tak, že nečitelné požadované informace budou na láhvi obnoveny, avšak tento proces 

může provádět pouze společnost Luxfer. Pokud potřebujete další informace, obraťte se na 

společnost Luxfer. Příklad štítku je uveden v příloze 1. 
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4. Použití láhve 
 

4.1 Obecné pokyny 
 

V zájmu bezpečného a správného používání dodržujte tyto obecné pokyny: 
 

Údržba kompozitních lahví s uhlíkovým vláknem – Žádná pravidelná údržba není zapotřebí kromě 

periodických zkoušek. Před naplněním každou lahev vizuálně zkontrolujte vzhledem ke známkám 

poškození (viz část 5.2). V případě potřeby vyčistěte láhev pouze vodou z vodovodu nebo vodou 

s přídavkem jemného detergentu. Pokud použijete detergent, opláchněte láhev důkladně čistou 

vodou. Před opětovným sestavením důkladně vysušte všechny součásti. Láhev nezahřívejte. 

 

Krátkodobé skladování (méně než 6 měsíců) – Těsně uzavřete ventil láhve. Ponechejte v láhvi 

zbytkový tlak 2-3 BAR (30-40 PSI). Zajistěte láhev / sestavu proti volnému válení, převrácení nebo 

pádu. Skladujte při pokojové teplotě na suchém místě bez přítomnosti chemikálií, umělých 

tepelných zdrojů a korozivního prostředí. 

 

Dlouhodobé skladování – Pokud je nutné skladovat láhev po delší dobu, doporučuje se následující 

postup. Vyprázdněte láhev a demontujte ventil. Umyjte vnitřek a povrch láhve čerstvou vodovodní 

vodou, opláchněte destilovanou nebo deionizovanou vodou a důkladně vysušte láhev uvnitř i na 

povrchu. Vizuálně zkontrolujte vnitřní povrchy. Namontujte ventil a O-kroužek podle doporučení 

výrobce ventilu nebo systému. Uvnitř sestavy ventilu a láhve by měl být pozitivní tlak 2-3 BAR (30-

40 PSI). Chraňte ventil před možným poškozením. Skladuje láhev ve svislé nebo vodorovné poloze 

při pokojové teplotě na suchém místě bez přítomnosti chemikálií, umělých tepelných zdrojů a 

korozivního prostředí. 

 

Manipulace – Láhve by se nikdy neměly tahat, upustit na zem a nemělo by se s nimi manipulovat 

hrubým způsobem. Při transportu lahví zajistěte, aby byl chráněn ventil a aby byla láhev dobře 

upevněna. Láhve pro dýchací přístroje by se při transportu neměly volně kutálet, převracet ani 

upadnout na zem. Zajistěte láhve v chráněné poloze, aby do nich nenarážel a nepoškozoval je 

ostatní náklad. 

 

Nátěr – Při odstraňování nátěru z povrchů kompozitních lahví nebo v rámci přípravy těchto 

povrchů k nátěru nikdy nepoužívejte leptavé, žíravé a kyselé materiály, vypalovací techniky a 

rozpouštědla. Oblast poškozeného nátěru zaretušujte barvou schnoucí na vzduchu. Nikdy láhev 

nezahřívejte za účelem vyschnutí nebo konzervace barvy. Pokud jsou kompozitní materiály nebo kov 

láhve poškozeny, pak láhev v místě poškození nenatírejte. Nechte láhev zkontrolovat 

autorizovaným technikem. Neměla by se natírat celá láhev. Kdyby to bylo třeba, což je 

nepravděpodobné, kontaktujte společnost Luxfer, která vám doporučí správný postup.  

  



 
13 

LUXFER GAS CYLINDERS – LCX Návod k použití 2017 

4.2 Schválené plyny 
 

Kompozitní láhve Luxfer s uhlíkovým vláknem jsou vyráběny pro použití v řadě služeb a aplikací 

využívajících plyny. Podrobnější informaci o plynech bezpečných z hlediska uchovávání v 

kompozitních lahvích Luxfer najdete v normě ISO 11114-1 nebo v části 4 [Ustanovení o balení a 

cisternách] Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží (ADR) nebo se 

obraťte na společnost Luxfer Gas Cylinders. 

 

Kompozitní láhve Luxfer s uhlíkovým vláknem pro aplikace SCBA jsou podle směrnice o tlakových 

zařízeních (PED) schváleny pro používání v Evropě se vzduchem a kyslíkem. Láhve jsou na štítku 

označeny názvem plynu a musí být plněny pouze uvedeným plynem. 

 
 

4.3 Plnění láhve 
 
Plnící tlak při plnění lahve nesmí překročit konstrukční plnicí tlak uvedený na štítku láhve. 

 

Kompozitní materiál používaný při výrobě láhve je dobrým izolátorem, takže ve srovnání 

s tradičními celokovovými lahvemi trvá delší dobu, než se teplo generované procesem plnění 

rozptýlí. V důsledku toho se láhev plněná na normální plnicí tlak během plnění ohřívá na teploty 

vyšší než 49 °C, zejména pokud je plněna rychle. (Poznámka: Tato teplota je výrazně nižší než 

teplota, která by mohla degradovat hliník nebo kompozitní materiál.) Po návratu na teplotu okolí 

se tlak uvnitř lahve mírně sníží a láhev nebude zcela naplněna. K dosažení úplného naplnění bude 

nutné doplnění. 

 

Za účelem dosažení úplného naplnění však lze postupy plnění rovněž optimalizovat (např. změnou 

rychlosti plnění). 

 

Pomalé plnění – Při pomalém plnění láhve se výrazně snižuje množství tepla, které při plnění 

vzniká. Doporučuje se plnit s maximální rychlostí 30 BAR/min nebo s rychlostí menší. 

 

Rychlé plnění – Kompozitní láhev Luxfer lze naplnit rychle a znovu použít, pokud je s lahví řádně 

manipulováno, pokud je dobře udržována a nepoškozena. Při plnění je však třeba dbát na to, aby 

nedošlo k překročení maximálního provozního tlaku. 

 

Stlačený vzduch – Při plnění kompozitních láhví stlačeným vzduchem musí být vždy zajištěno, aby 

byl příslušný kompresor řádně udržován tak, aby kvalita vzduchu odpovídala příslušnému 

standardu. 
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V nevyhovujících podmínkách, kdy se do lahve může dostat vlhkost, zkontrolujte vnitřek láhve 

minimálně každých šest měsíců. Láhev nezahřívejte. Pokud se uvnitř láhve nacházejí nečistoty, pak 

vnitřní prostor láhve musí být vyčištěn a vysušen podle postupů uvedených v kapitole 8.1 této 

příručky. 

 

Kyslík – Použijte pouze láhve, ventily a další součásti speciálně vyčištěné pro aplikace s kyslíkem 

nebo se vzduchem obohaceným kyslíkem. (Vzduch pro dýchání, který obsahuje více než 23,5 

procent kyslíku, se obecně nazývá „vzduch obohacený kyslíkem“.) Používejte pouze maziva 

schválená pro aplikace s kyslíkem nebo se vzduchem obohaceným kyslíkem. Neschválená maziva, 

zejména maziva obsahují uhlovodíky, mohou reagovat s kyslíkem a způsobit požár. 

 

Vnitřní část láhve, závity ventilu, O-kroužek a veškerá zařízení přicházející do kontaktu s kyslíkem 

musí být pro použití s kyslíkem nebo se vzduchem obohaceným kyslíkem vyčištěna a musí být 

zbavena jakýchkoliv kontaminantů, které by mohly s kyslíkem reagovat. Máte-li zájem o další 

informace týkající se použití kyslíku a směsí plynů obohacených kyslíkem, obraťte se na společnost 

Luxfer nebo na výrobce kyslíkového zařízení. 

  



 
15 

LUXFER GAS CYLINDERS – LCX Návod k použití 2017 

5. Periodická kontrola a zkoušení 
 

5.1 Vnější kontrola 
 

Kompozitní lahve musí být pravidelně kontrolovány vzhledem k vnějšímu poškození kompozitu. 

Okamžitá identifikace poškození a řádná oprava udržuje láhve v provozu. 
 

Láhev musí být čistá a veškeré na ní uchycené vybavení (výstroj), které by vadilo při vzhledové kontrole, 

musí být demontováno. 
 

Vnější povrch kompozitní láhve vypadá jinak a chová se jinak než láhev, která je vyrobená celá z kovu. Proto 

se připravte na rozdíly týkající se vzhledu a kritérií přijatelnosti. 
 

Vhodnou metodou vyčistěte vnější povrch láhve, odstraňte všechny uvolněné nátěry, dehet, olej 

nebo jiné cizí látky (např. mytím a měkkým kartáčem). Pískování a tryskání není vhodné. 

Nepoužívejte chemické čisticí prostředky, odstraňovače nátěrů ani rozpouštědla, která by mohla 

kompozitní materiál poškodit (viz obrázek v části 6.8 a upozornění níže). Odstranění nátěru před 

kontrolou není nutné a není ani doporučeno. (Jsou-li nezbytné malé opravy nátěru nebo 

opakovaný nátěr, viz pokyny v části 8.2 Obnova nátěru). 
 

Vystavení vlivu chemických látek – Kompozitní materiály mohou být poškozeny chemikáliemi a 

v některých případech i upravovanou vodou. Byla-li láhev vystavena vlivu chemikálií nebo 

agresivních tekutin, musí být vnější kompozitní povrchy zkontrolovány, zda nevykazují viditelné 

známky poškození. Pokud víte, že láhve byly postříkány neznámými chemikáliemi nebo že stály a 

byly namočeny v neznámých chemikáliích, vyžádejte si další pokyny u společnosti Luxfer; tyto 

chemické látky mohou poškodit kompozitní materiál. 
 

Vyřaďte z provozu kompozitní láhve, pokud jsou na povrchu kompozitního materiálu skvrny nebo 

pokud nátěr či pryskyřice vykazují jakékoliv známky chemického napadení (např. nátěr nebo 

pryskyřice změkly, jsou rozmazané, tvoří bubliny atd.)  
 

 

UPOZORNĚNÍ: Některé chemikálie způsobují poškození kompozitních materiálů. O níže 

uvedených typech chemických látek je známo, že poškozují nebo napadají kompozitní 

povrchy. Jakákoliv kompozitní láhev, která se dostane do delšího kontaktu (např. 

namočení) s těmito typy chemikálií a materiálů musí být vyřazena: 
 

Rozpouštědla: Odstraňovače nátěrových hmot, petrolej, terpentýn, rozpouštědla nátěrových 

hmot, čisticí prostředky na nátěrové hmoty, epoxidová rozpouštědla, pryskyřičná rozpouštědla, 

odstraňovače pryskyřice, organická rozpouštědla a další agresivní rozpouštědla. 
 

Kapaliny pro vozidla: Materiály obsahující benzen, kyseliny / alkálie pro baterie, oleje obsahující 

rozpouštědla, hořlavé materiály, přísady do benzinu a oleje, paliva. 
 

 

 



 
16 

LUXFER GAS CYLINDERS – LCX Návod k použití 2017 

Silné zásady: Materiály, které obsahují střední až vysoké koncentrace hydroxidu sodného, 

draselného a/nebo jiných hydroxidů. 
  

Kyseliny: Materiály, které jsou kyselinami nebo obsahují jakoukoliv koncentraci kyselin, včetně 

kyseliny chlorovodíkové, sírové, dusičné a fosforečné. 
 

Žíravé látky: Žíravé materiály nebo látky obsahující žíravé složky, včetně výše uvedených 

chemikálií, jakož i nešetrné univerzální čisticí prostředky, čisticí prostředky na sklo, čističe kovů, 

čističe/odstraňovače pryskyřice, čistidla odtoků, lepidla, pryžový cement a jiné chemické 

cementy; rovněž atmosféry obsahující žíravé plyny. 
 

Vystavení vysokým teplotám – Obecně platí, že kompozitní láhev s uhlíkovými vlákny, která 

dosáhla teploty 71°C nebo teploty vyšší, by měla být před opětovným uvedením do provozu 

zaslána k posouzení do autorizované zkušebny tlakových lahví. Láhve, které vykazují zřejmé 

známky dlouhotrvajícího vystavení ohni nebo vysokým teplotám, musí být vyřazeny z provozu (viz 

část 6.6 níže). Je důležité nezaměňovat teplotu prostředí se skutečnou teplotou láhve. 
 

Je rovněž důležité brát v úvahu nejen teplotu, ale i dobu vystavení této teplotě – kritické jsou oba 

tyto faktory. Krátké vystavení vysokým teplotám nemusí láhev poškodit. To je zvláště důležité v 

případě lahví autonomního dýchacího přístroje (SCBA), které používají hasiči. Hasiči mohou 

používat kompozitní láhve SCBA s naprostou jistotou, přestože jsou často vystaveny vysokým 

teplotám, protože hasič není nikdy vystaven nadměrné teplotě tak dlouho, aby byly ovlivněny 

vlastnosti lahví.  

I když hasiči nosí standardní vybavení pro boj s ohněm, cítí se při životu ohrožujícím ohni tak 

nepříjemně, že opustí prostor ještě dřív, než by mohlo dojít k poškození láhve. Výjimečné výsledky 

kompozitních lahví v oblasti bezpečnosti při hašení požárů za více než 25 let jsou jasným důkazem 

trvanlivosti a spolehlivosti těchto výrobků. Problémem jsou láhve SCBA, které zůstaly v ohni nebo 

v prostředí s vysokou teplotou po delší dobu; tyto láhve musí být vyřazeny z provozu. 

 

Poznámka: Někteří výrobci dýchacích přístrojů (SCBA) určí maximální teplotu, po které láhev musí 

být podrobena periodickému zkoušení nebo vyřazena z provozu. Uživatelé dýchacích přístrojů by 

měli vždy dodržovat doporučení výrobce originálního zařízení. 

 

Změna barvy povlaku – Kosmetický povlak pryskyřice na povrchu kompozitních lahví může v 

průběhu času změnit barvu. To je normální. Tato změna se projeví rychleji, pokud jsou láhve 

vystaveny zdrojům UV záření, např. slunečnímu záření (viz obrázek). Změna barvy nemá vliv na 

integritu nebo technické parametry láhve a nevyžaduje opravu. 
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Změna barvy pryskyřice 
 

Trhliny v kosmetickém povlaku pryskyřice – V kosmetickém povlaku pryskyřice na kompozitních 

lahvích s uhlíkovými vlákny se občas objevují povrchové trhliny. Takové menší trhliny v pryskyřici 

neovlivňují integritu nebo technické parametry láhve a nevyžaduje opravu. 
 

Trhliny v blízkosti převinutí hrdla – Hrdlo kompozitních láhví Luxfer je často převinuto skleněnými 

vlákny za účelem ochrany odkrytého hliníku nebo za účelem zajištění dodatečné ochrany závitu. 

Vzhledem k tomu, že tento obal na hrdle není spojen s obalem tělesa láhve, mohou se v 

přechodovém bodě někdy vyskytovat menší trhliny v pryskyřici způsobené různou roztažností 

vláken, pryskyřice a nátěru (viz obrázek níže). Přechodový bod hrdlo-rameno je oblast s nízkým 

napětím. Trhlina v této oblasti je pouze kosmetická a neovlivňuje integritu nebo technické 

parametry lahví. Žádné opravy nejsou nutné. Pokud je to žádoucí, lze tyto trhliny vyplnit podle 

postupu uvedeného v části 8.2. Jelikož se jedná o kosmetickou opravu, není nutná žádná 

hydrostatická tlaková zkouška. 
 

 
Povrchové trhliny v pryskyřici u hrdla 
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Trhliny v blízkosti spodní zátky – V rámci výrobního procesu je do středu spodní části lineru 

vsunuta zátka a kompozitní materiál je kolem této zátky ovinut. Někdy se v kosmetickém povlaku 

pryskyřice v blízkosti této zátky objevují povrchové trhliny. Pokud je oblast okolo zátky opatřena 

nátěrem, mohou se v nátěru objevit malé trhliny, jakož i menší pórovitost. Tyto jevy, které vznikají 

v důsledku různých roztažností zátky, vláken, pryskyřice a nátěru, neovlivňují integritu ani 

technické parametry láhve. Spodek kompozitní láhve je oblast s nízkým napětím a spodní zátka 

nepřispívá k pevnosti láhve. Povrchové trhliny a pórovitost v této oblasti neovlivňují technické 

parametry láhve a žádné opravy nejsou nutné. Je-li to žádoucí, všechny trhliny nebo póry lze 

vyplnit a láhev natřít podle postupu opravy popsaného v části 8.2 Obnovení nátěru; jedná se o 

kosmetickou opravu, která nevyžaduje hydrostatickou tlakovou zkoušku. 

 

 

                                                                                                                                                                                                         
 
 
 

Trhliny v oblasti štítku – V kosmetickém povlaku pryskyřice se v oblasti štítku mohou objevit 

vlasové trhliny. Vzhledem k tomu, že štítek je umístěn pod konečnou vrstvou skelných vláken, 

vzniká zde mírně vyvýšená oblast. Na hraně štítku se někdy vyskytují povrchové trhliny v pryskyřici. 

To neovlivňuje integritu láhve a žádné opravy nejsou nutné. 

 

Rozdíly ve tvaru spodku láhve – Kompozitní láhve Luxfer jsou vyráběny s vláknitou výztuží 

kovového lineru. Vláknitá výztuž je tvořena navinutými vlákny, a proto se tvar spodku láhve může 

různit v závislosti na vzoru vinutí nebo konstrukčních charakteristikách. Následující obrázek 

ukazuje příklady typických možných rozdílů. Láhev vlevo nebyla deformována tlakem, ale má 

špičatější tvar daný procesem navíjení. 
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5.2 Sejmutí ventilu láhve 
 

Před provedením vnitřní kontroly musí být stlačený plyn z láhve vypuštěn a ventil musí být 

vymontován. Odtlakování láhve s ventilem provádějte pomalu a bezpečným způsobem. 

Neprovádějte odtlakování láhve, jejíž obsah není znám. Hořlavé nebo nebezpečné plyny musí být 

vypuštěny s použitím vhodného zařízení. 
 

Když je láhev prázdná, vymontujte ventil pomocí vhodného nářadí, včetně upevňovacího zařízení, 

které zabraňuje poškození obalu z vláken a ventilu. Nepoužívejte řetězový svěrák. Před 

provedením tohoto postupu se seznamte s doporučeními výrobce ventilu nebo systému; viz 

rovněž EN ISO 11623. 
 

Společnost Luxfer doporučuje, aby v tomto okamžiku byla provedena důkladná kontrola ventilu. 

Správný postup kontroly ventilu získáte u výrobce. 
 

Zkontrolujte závity ventilu a láhve ohledně poškození. Očistěte drážku O-kroužku; přitom dbejte na 

to, abyste neodstranili kov či nepoškodili drážku. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: Pokud je ventil zablokován, ZASTAVTE SE! Je-li ventil poškozen nebo 

nefunguje správně, může se inspektor / obsluha domnívat, že láhev je po otevření 

ventilu prázdná, protože neslyší unikající plyn. Se všemi láhvemi s namontovaným 

ventilem, které jsou považovány za prázdné, by mělo být nakládáno, jako kdyby byly 

pod tlakem. Společnost Luxfer neodpovídá za nesprávně fungující nebo nesprávně 

namontované ventily použité s láhvemi Luxfer. Pokud ventil nefunguje správně, 

požádejte o radu výrobce předtím, než budete pokračovat. 
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5.3 Vnitřní kontrola 
 

Vnitřní kontrola je obvykle nutná pouze během periodické kontroly a zkoušení. Vnitřek každé láhve 

musí být zkontrolován v souladu s požadavky v této příručce. Častější vnitřní kontrola je nutná v 

případech, kdy láhve, které byly naplněny vzduchem pro dýchání, nebyly vysušeny a vyčištěny na 

doporučené úrovně (viz část 4.3), nebo když se během provozu dostala do láhve voda. 
 

Vnitřní povrch každé láhve by měl být kontrolován za použití dostatečného osvětlení, aby bylo 

zjištěno jakékoliv poškození. Před kontrolou by měl být vnitřní prostor láhve zbaven nečistot a 

jiných cizích materiálů. Pokud nejsou vnitřní povrchy čisté, je nutné je vyčistit, aby kontrola mohla 

být správně provedena (viz část 8.1, Sušení a čištění). 
 

Doporučené kontrolní zařízení – Použijte lékařské zrcadlo s dvojnásobným zvětšením a vysoce 

intenzivní světelný zdroj, který dostatečně osvítí závity a vnitřní průměr pod závity. Mezi užitečné 

kontrolní nástroje patří rovněž zařízení Optical PlusTM a podobná zvětšovací zařízení s vestavěnými 

zdroji světla – nicméně, mějte na paměti, že zvětšovací zařízení mohou způsobovat, že neškodné 

kosmetické „závady“ se zdají horší, než ve skutečnosti jsou. Pokud si nejste jisti některým nálezem, 

který při zvětšení vidíte, obraťte se před vyřazením láhve na společnost Luxfer. 

 

Vyřaďte z provozu všechny láhve s vnitřními izolovanými korozními důlky, jejichž odhadovaná 

hloubka je větší než 0,75 mm. 

 

Vyřaďte z provozu všechny láhve s korozí ve tvaru úzkých podélných linií nebo rozsáhlou korozí, 

jestliže je jeden nebo více vnitřních důlků v liniové korozi hlubší než 0,50 mm a/nebo pokud je 

vnitřní rozsáhlá koroze hlubší než 0,50 mm. 

 

Vyřaďte z provozu všechny láhve, které mají na vnitřní straně lineru vybouleniny nebo důlky. Ty 

indikují silný náraz nebo jinou formu vážného poškození. 
 

Závit – Čistý závit láhve zkontrolujte vzhledem k trhlinám, strženým závitům a jiným formám 

poškození pomocí zvětšovacího zubního zrcátka a světla s vysokou intenzitou nebo s využitím 

zařízení Optical PlusTM nebo podobných zařízení. Zkontrolujte závit lahve a závit ventilu (je-li ventil 

k dispozici) ohledně možného výskytu koroze. 
 

Pokud nemůžete určit typ závitu, obraťte se na společnost Luxfer Gas Cylinders. 
 

Vyjměte O-kroužek. Zkontrolujte těsnění O-kroužku a čelní stranu láhve vzhledem k trhlinám. 

Dodržujte doporučení výrobce týkající se výměny O-kroužku. 
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Vyřaďte z provozu všechny láhve s rezavými nebo poškozenými závity. 

 

Vyřaďte z provozu všechny láhve, které vykazují známky trhliny ve více než jednom úplném závitu. 

Tyto informace a nálezy oznamte společnosti Luxfer. Pokud si nejste jisti, zda jste detekovali 

neškodnou stopu strojního opracování závitu nebo trhlinu, obraťte se na společnost Luxfer před 

vyřazením láhve. 

 

Vyřaďte z provozu všechny láhve s prasklinami na místě hrdla určena na O-kroužek, čelními 

trhlinami nebo jiným poškozením, které mohou zabránit účinnému a bezpečnému utěsnění. 

 

Vraťte do provozu všechny láhve s akceptovatelnými čely a závity (včetně těch, které vykazují 

neškodné stopy strojního opracování; (viz část Doporučené kontrolní zařízení výše). 

 

 

UPOZORNĚNÍ: Nevyměňujte součásti bez dodržování pokynů výrobce ventilu nebo 

systému. Součásti vyměňujte pouze za součásti autorizované výrobcem ventilu nebo 

systému. 
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5.4 Tlaková zkouška 
 

Každá láhev musí být podrobena tlakové zkoušce v souladu s normou EN ISO 11623. Může se 

jednat o tlakovou zkoušku nebo o zkoušku objemové roztažnosti dle konstrukce láhve. Zkušební 

tlak se stanoví podle značení na láhvi. 

 

Po tlakové zkoušce láhev důkladně vysušte. Nepoužívejte vzduch ohřátý nad 23°C ani nesušte 

láhev v sušičce. Před opětovnou montáží ventilu zkontrolujte každou zkoušenou láhev vzhledem 

ke zbytkové vlhkosti. 

 

 

6. Kritéria poškození láhve 
 

6.1 Obecné informace 
 

Kritéria pro přijetí / vyřazení uvedená v této příručce společnosti Luxfer jsou doporučeními 

výrobce a nenahrazují žádná kritéria vyžadovaná místními předpisy (pokud existují). 

 

Nejprve zkontrolujte značení, abyste se ujistili, že láhev je stále v době své životnosti. Doba 

životnosti je 15 až 30 let od data výroby, jak je uvedeno na štítku láhve. 

 

Kompozitní láhve Luxfer s uhlíkovými vlákny mají vnější vrstvu ze skleněných vláken, která 

doplňuje konstrukční pevnost obalu z uhlíkových vláken. Jakékoliv poškození vrstvy skleněných 

vláken je zpravidla přípustné nebo může být opraveno. Každé poškození, které odkrývá strukturní 

vrstvu z uhlíkových vláken, však postačuje k vyřazení láhve. 

 

Poškození kompozitního obalu může mít několik forem, jejichž příklady jsou popsány v 

následujících kapitolách. 

 

Společnost Luxfer doporučuje používat tři kategorie poškození v souladu s normou EN ISO 11623 

(všimněte si, že v některých případech uvedených níže se používají pouze úrovně 1 a 3). 

 

Poškození úrovně 1 jsou drobná poškození, která se považují za normální opotřebení a která 

nemají nepříznivý vliv na integritu nebo bezpečnost láhve. Tato úroveň poškození nevyžaduje 

žádnou opravu v době přezkoušení. Láhve s poškozením úrovně 1 mohou pokračovat v provozu. 
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Poškození úrovně 2 jsou střední poškození a vyžadují opravu, aby nedošlo k další degradaci. 

Poškození úrovně 2 může být opraveno a veškeré opravy musí být provedeny před přezkoušením a 

návratem láhve do provozu. 

 

Poškození úrovně 3 jsou dostatečně závažná na to, aby byla láhev vyřazena z provozu. Poškození 

úrovně 3 nelze opravovat. 

 

 

6.2 Poškození oděrem 
 

Poškození oděrem jsou poškození způsobená opotřebováním, obroušením nebo odřením 

materiálu v důsledku tření. 

 

Poškození úrovně 1, která zahrnují nepatrné odřeniny a oděry vnějšího gelového povlaku, jsou 

přijatelná a nevyžadují opravu, pokud příslušná oblast není dostatečně velká k tomu, aby způsobila 

odlupování skleněných vláken. Poškození oděrem úrovně 1 je omezeno na hloubky menší nebo 

rovnající se pěti procentům (<5%) tloušťky kompozitního obalu. 

 

Poškození úrovně 2 zahrnuje poškození oděrem, která lze opravit (viz podrobnosti v části 7: 

Postup opravy). Týká se míst, kde došlo k odření vnější vrstvy skleněných vláken, avšak poškození 

neprochází zcela skrze vrstvu skleněných vláken a nedochází k odkrytí podkladové vrstvy 

uhlíkových vláken. Poškození oděrem úrovně 2 je omezeno na hloubky menší nebo rovnající se 

15% (<15%) tloušťky kompozitního obalu za předpokladu, že maximální délka poškozené oblasti je 

menší než 50% (50%) vnějšího průměru láhve. Všechny opravované láhve musí být po opravě 

podrobeny tlakové zkoušce a před plněním musí být vizuálně zkontrolovány. 

 

Poškození úrovně 3 zahrnují závažná poškození, kdy odření proniklo vnější vrstvou skleněných 

vláken až do podkladové vrstvy uhlíkových vláken. Jakékoliv odkrytí uhlíkových vláken se 

považuje za poškození úrovně 3. 

 

Láhve s poškozením úrovně 3 musí být vyřazeny z provozu. 

 

Vyřaďte láhve, u kterých došlo k odkrytí vrstvy uhlíkových vláken. 
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ODĚR ÚROVNĚ 1 

 

 
 
 
 

ODĚR ÚROVNĚ 2 
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ODĚR ÚROVNĚ 3 

 
 
 
 

 

6.3 Poškozením řezem 
 

Tento typ poškození zahrnuje řezy nebo rýhy způsobené kontaktem s ostrými předměty, které 

pronikají do kompozitního materiálu, což snižuje jeho tloušťku v místě kontaktu. Tato poškození se 

v některých ohledech podobají poškozením způsobených oděrem. 
 

Poškození úrovně 1 zahrnují řezy do vnějšího gelového povlaku nebo lehké řezy ve vnější vrstvě 

skleněných vláken. Vnější vrstva skleněných vláken může být odkryta, ale nemůže vykazovat žádné 

poškození. Poškození úrovně 1 jsou omezeny na hloubku menší nebo rovnou pěti procentům 

(<5%) tloušťky kompozitního obalu. 
 

Poškození úrovně 2 zahrnují závažnější řezy ve vrstvě skleněných vláken, které nezasáhly do 

podkladové vrstvy uhlíkových vláken. Řezy úrovně 2 mohou způsobit delaminaci a/nebo 

odlupování skleněných vláken (viz část 6.5) a mohou být opraveny. Poškození řezy úrovně 2 se 

omezují na hloubky menší nebo rovnající se 15 procentům (<15%) tloušťky kompozitního obalu za 

předpokladu, že maximální délka poškozené oblasti je menší než 50 procent (50%) vnějšího 

průměru láhve. Všechny opravené láhve (viz podrobnosti v části 7: Postup opravy) musí být po 

opravě podrobeny tlakové zkoušce a před plněním musí být vizuálně zkontrolovány. Oprava je 

přijatelná pouze v případě, že při přezkoušení po opravě nedojde k další delaminaci. 
 

Poškození úrovně 3 zahrnují řezy pronikající vrstvou skleněných vláken, které vedou k odkrytí 

podkladové vrstvy uhlíkových vláken nebo kovové vložky. Jakékoliv odkrytí uhlíkových vláken se 

považuje za poškození úrovně 3. 
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Láhve s poškozením úrovně 3 musí být vyřazeny. 
 

Vyřaďte láhve, u kterých došlo k odkrytí vrstvy uhlíkových vláken. 
 
 
 
 

ŘEZ ÚROVNĚ 1 

 
 

 

ŘEZ ÚROVNĚ 2 
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ŘEZ ÚROVNĚ 3 

 

 

6.4 Poškození nárazem 
 

Poškození nárazem se mohou objevit jako praskliny v pryskyřici, jako delaminace nebo jako řezy v 

obalu. Všechny lahve, které vykazují známky poškození nárazem, musí být vizuálně zkontrolovány 

vzhledem ke známkám promáčknutí vnitřního povrchu kovového lineru. Rozeznáváme dvě úrovně 

poškození nárazem: úroveň 1 a úroveň 3 (úroveň 2 neexistuje). 
 

Poškození úrovně 1 zahrnuje lehká poškození, jako je například malá oblast skleněných vláken 

s matným vzhledem nebo obsahující vlasové trhliny, která nevyžadují opravu. Poškození úrovně 1 

nevykazují žádné známky řezu, delaminace nebo odlupování vláken či promáčknutí. Láhev s 

poškozením úrovně 1 lze vrátit do provozu. 
 

Poškození úrovně 3 jsou poškození nárazem způsobující velkou oblast zmatnění, delaminace nebo 

odlupování vláken či jiná snadno viditelná strukturální poškození (např. ploché promáčknutí 

kompozitní struktury nebo promáčknutí v kovovém lineru zjištěné při vnitřní vizuální kontrole). 
 

Láhve s poškozením úrovně 3 musí být vyřazeny. 
 

Vyřaďte láhve, u kterých došlo k odkrytí vrstvy uhlíkových vláken. 
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NÁRAZ ÚROVNĚ 1 

 

 
 
 
 
 
 

NÁRAZ ÚROVNĚ 3 
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6.5 Delaminace 
 

Delaminace je oddělení vrstev nebo pásů kompozitního obalu. Může se také projevit jako bělavá 

skvrna, například puchýř nebo vzduchový prostor pod povrchem. Delaminace je typicky výsledkem 

nárazu, řezu nebo vystavení teplotám vyšším než 93°C. 

 

Poškození úrovně 1 jsou lehká poškození, jako je například malá oblast skleněných vláken 

s matným vzhledem, a nevyžadují opravu (viz Náraz úrovně 1 výše). Láhev může být vrácena do 

provozu. 

 

Poškození úrovně 2 zahrnuje delaminace omezené na volné konce vláken z ukončení procesu 

převinutí. Láhve s poškozením úrovně 2 mohou být opraveny (viz podrobnosti v části 7: Postup 

opravy) a vráceny do provozu. Všechny opravené láhve musí být po opravě podrobeny tlakové 

zkoušce a před plněním musí být vizuálně zkontrolovány. 

  

 
Delaminace úrovně 2 

Poškození úrovně 3: Poškození v důsledku delaminace větší než úroveň 2 vyžaduje, aby byla láhev 

vyřazena. 
 

6.6 Poškození teplem nebo ohněm 
 

Vystavení zvýšenému teplu je jiným stavem než zjevné poškození teplem nebo ohněm. Může nebo 

nemusí mít za následek trvalé poškození láhve teplem.  K vystavení zvýšenému teplu dochází 

tehdy, když láhev samotná, - zcela bez jakékoliv vnější ochrany, - byla vystavena prostředí s 

teplotou nad 71°C. 
 

Kompozitní láhev není určena pro dlouhodobé použití v prostředí, ve kterém by teplota 

kompozitního obalu mohl přesahovat 71°C. Nicméně, dočasné krátkodobé vystavení teplotám nad 

71°C při hašení požáru není důvodem k zamítnutí láhve. Jak ukazuje rozsáhlá terénní zkušenost, 

kompozitní láhev používaná v rámci přenosného dýchacího přístroje (SCBA) - tak, jak ho hasič 
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osobně nosí - může projít vystavením zvýšené teplotě bez významného poškození (viz také část 

5.3). 

 

UPOZORNĚNÍ: Příslušenství používané s lahví nemusí být pro použití při teplotách 71°C vhodné. 
Další informace zjistěte v příručce výrobce příslušenství.  

Vyšší teploty kompozitního materiálu přesahující původní vytvrzovací teplotu kompozitu způsobí 

změnu barvy pryskyřice. Tato změna barvy se může pohybovat od velmi světlé zlatohnědé nebo 

karamelové barvy až po tmavý hnědo-černý vzhled. Lehká změna barvy nastane přirozeně v 

průběhu času v důsledku trvalého přímého vystavení slunečnímu světlu a nemusí být nutně 

důsledkem vystavení zvýšené teplotě. Změna barvy může být také způsobena sazemi nebo kouřem 

z prostředí likvidace požáru. Stupeň změny obvykle závisí na teplotě nebo době vystavení. Čím 

vyšší je teplota nebo čím delší je doba vystavení, tím tmavší bude pryskyřice. 
 

Věnujte zvýšenou pozornost stavu všech součástí, jako jsou ventily, rozlišovací značky, nálepky, 

štítky, odkrytý kov (např. hrdla hliníkového lineru) a vnější ochranný nátěr; tyto části mohou 

indikovat dlouhodobé vystavení účinkům tepla nebo ohně. Je-li k dispozici ventil, měl by být 

v rámci posouzení rozsahu případných tepelných účinků zkontrolován stav zařízení pro snížení 

tlaku (PRD). Poškození lahví nebo zařízení ohněm se rovněž projevuje roztavenou plastickou 

hmotou, spálenými nebo roztřepenými řemínky a změnou barvy komponentů. 
 

Láhev je důležité očistit a odstranit z povrchu usazeniny kouře a špíny k tomu, aby se umožnilo 

provést řádnou prohlídku. Kterákoliv láhev, jež byla použita ve výstroji, která prošla poškozením 

ohněm, by měla být vyřazena. Poškození ohněm se projevuje připálením nebo spálením 

kompozitu, barvy, štítků, materiálů ventilu, roztavenou pryskyřicí, chybějícími částmi pryskyřice 

nebo ztrátou celé pryskyřice a/nebo poškozením nátěru (např. bublinky nebo roztavení). 
 

Rozeznáváme dvě úrovně poškození teplem nebo ohněm: úroveň 1 a úroveň 3 (úroveň 2 

neexistuje). 

 
 

Tato láhev tmavě zbarvená od kouře utrpěla pouze poškození úrovně 1. Po očištění může být 

vrácena do provozu. 
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Poškození úrovně 1 nastane, když je povrch gelového povlaku, nátěru nebo kompozitu znečištěn 

od kouře nebo jiných nečistot, avšak pod těmito nečistotami je neporušený, např. bez známek 

spálení pryskyřice. V takovém případě může být láhev po očištění vrácena do provozu. Časem se 

pryskyřice může zbarvit v důsledku vystavení teplu a kouři. To není neobvyklé a láhev může být 

vrácena do provozu. Lehká změna barvy gelového povlaku nebo natřeného povrchu může být 

posouzena po očištění povrchu jemným netkaným abrasivním polštářkem Scotch-Brite®, jemnou 

drátěnkou nebo brusným papírem zrnitostí 320, jakož i tekutým prostředkem na mytí nádobí ve 

směsi s teplou vodou. Okamžitá změna barvy zpět k bělavé (špinavě bílé) barvě znamená, že 

příčina změny barvy nemá významnou hloubku. Tato metoda může být rovněž použita k posouzení 

stavu natřeného povrchu, který nevykazuje žádné známky puchýřů nebo spálenin. Následně po 

tomto vyhodnocení musí láhev projít tlakovou zkouškou. 

 

 

Poškození teplem úrovně 3 
 

Poškození úrovně 3 (viz obrázek nahoře) zahrnují poškození způsobená vystavením láhve 

nadměrnému teplu a/nebo plameni; láhve vykazující tuto úroveň poškození musí být vyřazeny. 
 

Láhve, o nichž je známo, že byly ponechány bez dozoru v ohni a které vykazují jakékoliv známky 

poškození teplem, musí být vyřazeny. 
 

Důkazy tepelného poškození zahrnují připálení nebo roztavení kompozitního materiálu nebo 

jakéhokoliv příslušenství, součástí ventilu, ochranné vrstvy, nálepek nebo nátěru. Tyto známky 

mohou rovněž zahrnovat puchýře ochranné vrstvy. Barva kompozitu by byla tmavě hnědá nebo 

černá a nezměnila by se při vyčištění a hodnocení uvedeném výše. Původní štítek výrobce může 

být zcela nečitelný v důsledku ztmavnutí pryskyřice. 
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Je-li k dispozici ventil, měl by být v rámci posouzení rozsahu případných tepelných účinků 

zkontrolován stav zařízení pro snížení tlaku (PRD). 
 

Láhve, o nichž je známo, že byly vystaveny přímému působení ohně (tj. dlouhodobému působení 

plamene), musí být vyřazeny. Důkazy poškození ohněm mohou zahrnovat známky skutečného 

hoření. K poškození ohněm může dojít v izolované oblasti povrchu láhve nebo v širší oblasti. 

 

6.7 Strukturální poškození 
 

Láhev se považuje za nepoužitelnou, pokud prokazuje známky anomálních vyboulenin nebo 

prohlubní na povrchu, deformovaného spojení ventilu nebo deformací hliníkového lineru 

zjištěných při vizuální prohlídce vnitřku láhve. V některých případech se mohou vyskytovat 

nepravidelnosti obalu ze skelných vláken nebo gelového povlaku; tyto nepravidelnosti jsou 

normální a nejsou důvodem k vyřazení. Pokud si nejste jisti, jak tento normální stav rozlišit od 

skutečného poškození, kontaktujte společnost Luxfer. 

 

 
 
 

6.8 Chemické poškození 
 

Chemické látky mohou rozpouštět, rozleptávat, změkčovat, odstraňovat nebo ničit kompozitní 

materiál lahví. Mohou rovněž způsobovat tvoření bublin a důlků v pryskyřici nebo její extrémní 

zmatnění; mohou poškodit vrstvy pryskyřice nebo ochrannou vrstvu nátěru nebo vytvářet 

mnohočetné praskliny příčně ke směru vláken. Někdy mohou rozpouštědla způsobit, že se láhev 

stane na omak lepkavou. Láhve se známkami takového poškození musí být vyřazeny. 

 

Uhlíková vlákna jsou k chemickému napadení náchylná mnohem méně než skleněná vlákna – 

pokud však byla kompozitní láhev s uhlíkovým vláknem poškozena chemikáliemi, musí být 

vyřazena. 
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Chemické poškození 

 
 

7. Postup opravy 
 

Všechny láhve, které byly opraveny, musí být před návratem do provozu podrobeny tlakové 

zkoušce. Po tlakové zkoušce je nutno opravená místa pečlivě zkontrolovat, zda nedochází ke 

zvedání, odlupování nebo delaminaci kompozitního materiálu. 

 

Každá láhev, která vykazuje známky zvedání, odlupování nebo delaminace, musí být vyřazena. 

 

Umístěte láhev na stůl nebo na lavici tak, aby poškozená oblast byla zcela nahoře a aby byla 

snadno dostupná. Pečlivě zkontrolujte místo poškození a stanovte meze v rámci přípustné vady.  
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Povrch musí být čistý a suchý. Odřežte veškerá volná skleněná vlákna. Mírně zdrsněte poškozenou 

oblast jemným brusným papírem nebo jemným abrasivním polštářkem Scotch-Brite® abyste 

připravili podklad pro pryskyřici. 

 
 

Smíchejte dostatečné množství dvousložkové epoxidové pryskyřice podle pokynů výrobce 

pryskyřice. Epoxidová pryskyřice rychle tuhne, takže je důležité tuto směs aplikovat okamžitě po 

smíchání. Pomocí aplikátoru naneste dostatečné množství pryskyřice na poškozenou oblast tak, 

aby byla pokryta a přihlazena všechna uvolněná vlákna. Poškozenou oblast pryskyřicí zcela vyplňte. 

 

 

 

Tam, kdy je vyžadována dodatečná ochrana, aplikujte přes poškozenou plochu kus vrchní tkaniny 

ze skleněných vláken. Kus by měl být trochu větší, než je poškození. Na tkaninu - tam, kde byla 

použita -  naneste tenkou vrstvu pryskyřice a ujistěte se, že je zcela pokryta. 
 

V místech, kde je zapotřebí kvalitnější povrchová úprava, použijte smrštitelnou pásku. Přes 

poškozené místo připevněte běžnou lepicí páskou kus smrštitelné pásky - přibližně o 150 mm delší 

než poškozená oblast - vnějším povrchem pásky směrem dolů. Horkovzdušným vysoušecem 

aplikujte na pásku teplý vzduch tak, abyste vyvolali smrštění. Po úplném vytvrzení epoxidové 

pryskyřice pásku odloupněte. 
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Nechte epoxidovou pryskyřici vytvrdit podle časového rozpětí podrobně popsaného v pokynech 

výrobce pryskyřice. Přemístěte láhev na chráněné místo a ponechte ji v klidu, dokud se pryskyřice 

zcela nevytvrdí (podle pokynů výrobce pryskyřice). Proveďte požadovanou konečnou úpravu 

opraveného místa. Před vrácením láhve do provozu proveďte tlakovou zkoušku. 
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8. Závěrečné práce 
 

8.1 Sušení a čištění 
 

Pro čištění kompozitních lahví se doporučují následující postupy. V případě jakýchkoli problémů, 
které nejsou zmíněny níže, kontaktujte společnost Luxfer Gas Cylinders. 
 

VNĚJŠÍ POVRCH LÁHVE 

PROBLÉM ZPŮSOB ČIŠTĚNÍ 

Vlhkost a lehké znečištění Utřete čistou, měkkou látkou 

Olej a mastnota Odmastěte jemným mýdlem a vodou, poté 
důkladně vysušte (suchým hadříkem nebo 
foukáním vzduchu) 

Nečistoty a saze Odmastěte jemným mýdlem a vodou, poté 
důkladně vysušte (suchým hadříkem nebo 
foukáním vzduchu) 

 

VNITŘNÍ POVRCH LÁHVE 
PROBLÉM ZPŮSOB ČIŠTĚNÍ 

Bílé nánosy nebo skvrny Vyčistěte pomocí skořápek vlašských ořechů, 
plastových odštěpků nebo jiných neagresivních 
médií. Vnitřní prostor láhve vymyjte horkou 
vodou a důkladně vysušte. Nepoužívejte vzduch 
ohřátý nad 71°C  ani nesušte láhev v sušičce. 

Zápach Vymyjte horkou vodou a důkladně vysušte. 
Nepoužívejte vzduch ohřátý nad 71°C  ani 
nesušte láhev v sušičce. 

 
 

8.2 Obnova nátěru 
 

Společnost Luxfer nedoporučuje odstraňovat z lahví stávající nátěr, protože to může být 
provedeno pouze pomocí speciálního zařízení. 
 
K odstraňování nátěru z hliníkových nebo kompozitních povrchů nikdy nepoužívejte odstraňovače 
nátěrů, opalování nebo rozpouštědla. Je-li láhev znečištěná, vyčistěte vnější povrch jemným mycím 
prostředkem na bázi vody, láhev opláchněte a důkladně vysušte. K vysušení láhve nepoužívejte 
teplo. Pokud je zjevné jakékoliv poškození kompozitních materiálů láhve, nechte lahev před 
nátěrem vizuálně zkontrolovat autorizovaným technikem. 
 
Jsou-li kompozitní materiály nepoškozené, lehce odřete vnější povrch lahve brusným papírem s 
jemností 320 nebo jemnějším, abyste povrch připravili pro dobrou adhezi nátěru / barvy. 
Poškozené oblasti nátěru opravte barvou schnoucí na vzduchu. Nikdy láhve neohřívejte s cílem 
vysušit nebo vytvrdit nátěr. 
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Typ na vzduchu schnoucí barvy není rozhodující, doporučuje se však použití epoxidové nebo 

polyuretanové barvy. Barvy na bázi rozpouštědel neřeďte toluenem, xylenem nebo jinými 

agresivními rozpouštědly. Bylo zjištěno, že polyuretanové barvy na vodním bázi mají dobrou 

odolnost proti ohni.  
 

Nanášení barvy postřikem (sprejem) obvykle poskytuje lepší povrch. 
 

Pokud má být natřena celá láhev, požádejte o doporučení společnost Luxfer. 
 

Barva nesmí pokrýt štítek láhve. Při nanášení barvy v blízkosti štítku štítek zakryjte, abyste jej 

ochránili a zajistili, aby zůstal nadále čitelný (zákonný požadavek). 
 

Dbejte na to, aby nedošlo k nástřiku barvy na horní plochu hrdla láhve, protože barva v této oblasti 

může zhoršit správné utěsnění ventilu. 
 

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na společnost Luxfer. 

 
 

8.3 Montáž ventilu 
 

Výběr ventilů a zařízení pro snížení tlaku (PRD) musí odpovídat požadavkům normy EN ISO 13341. 
 

Předtím, než se ventil nasadí na láhev, musí se pečlivě prohlédnout a v případě nutnosti opravit 

podle doporučení výrobce ventilu nebo doporučení výrobce dýchacího přístroje. Neinstalujte 

ventil, který neprošel kontrolou. Nedodržení těchto pokynů může vést k neuspokojivému výkonu v 

provozu. 
 

Závity ventilu by neměly být poškozeny. Použijte vhodný kalibr a ujistěte se, že ventil splňuje 

správnou specifikaci pro závity. Stykový povrch ventilu by měl být hladký a bez poškození. 
 

Poškozené nebo deformované závity ventilu mohou poškodit závity láhve. Poškození stykového 

povrchu může bránit správnému utěsnění a poškodit horní těsnicí povrch láhve. 
 

Paralelní závity – Zkontrolujte, zda drážka O-kroužku a závity láhve jsou čisté a bez poškození. 
 

Na dřík ventilu musí být nasazen těsnící O-kroužek kompatibilní s provozovaným plynem. Musí být 

správně uložen v těsnícím prostoru nesmí být poškozen během montáže. Nasaďte na ventil nový 

O-kroužek v souladu s doporučeními výrobce ventilu nebo výrobce dýchacího přístroje. 
 

Na tři nebo čtyři závity směrem od O-kroužku můžete za účelem mazání nanést tenkou vrstvu 

silikonového maziva bez uhlovodíků, kompatibilního s kyslíkem – mazivo však nesmí být naneseno 

na dolní povrch dříku ventilu. 
 

Je třeba jen malé množství maziva. Příliš mnoho maziva může způsobit problémy s utěsněním, 

proto přebytek musí být odstraněn. 
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UPOZORNĚNÍ: Maziva na bázi uhlovodíků nesmí být používána na lahvích obsahujících kyslík nebo 
plyn obohacený kyslíkem! 
 

 

Vložte ventil do hrdla láhve a dotáhněte jej nejprve ručně, abyste se ujistili, že závity do sebe 

správně zapadají. Jakmile je ventil ručně našroubován tak daleko jak je to možné, musí být 

k dosažení kroutícího momentu použit odpovídající nástroj. Kroutící momenty jsou uvedeny 

v manuálech výrobce lahve, ventilu nebo dýchacího přístroje. Pokud nejsou k dispozici žádné údaje 

výrobce, použijte hodnoty utahovacího momentu uvedené v normě EN ISO 13341. 

 

Kuželové závity – Zkontrolujte, zda jsou závity láhve čisté a bez poškození. 

 

Podle pokynů normy EN ISO 13341 ovinujte závity ventilu PTFE páskou kompatibilním s kyslíkem, 

vložte ventil do hrdla láhve a dotáhněte jej ručně, abyste se ujistili, že závity do sebe správně a 

zcela zapadají. Dále ventil dotáhněte na hodnoty utahovacího momentu podle doporučení ventilu 

nebo výrobce dýchacího přístroje. Pokud nejsou k dispozici žádné údaje výrobce, použijte hodnoty 

utahovacího momentu uvedené v normě EN ISO 13341. 

 

 

8.4 Likvidace vyřazených nebo prošlých lahví 
 

Chcete-li zničit vyřazené nebo prošlé láhve, vyvrtejte do lahve skrz kompozit a liner otvor o 

průměru minimálně 13 mm – láhev poté nebude schopna držet tlak. 

 

UPOZORNĚNÍ: I když je láhev úplně vyprázdněna, může obsahovat značné množství zbytkového 

plynu (bezpečnostní postup uveden v normě EN ISO 11623, příloha A). 
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Souhrn 
 

Péče a údržba kompozitních lahví Luxfer 
 
VŽDY: 
 
Vždy buďte připraveni na úniky vzduchu při každém plnění. 
 
Vždy udržujte závity a vnitřek láhve suché a bez oleje, špíny a dalších nečistot.  
 
Vždy plňte láhve správným plynem doporučeným originálním výrobcem zařízení. 
 
Vždy dodržujte příslušná doporučení při inspekcích. 
 
Vždy dodržujte montážní postupy a doporučení výrobce ventilu a/nebo dýchacího přístroje. 
 
Vždy udržujte příslušenství používané s vaší lahví v přísném souladu s doporučeními výrobce. 
 
 
NIKDY: 
 
Nikdy neplňte láhev, pokud netěsní. 
 
Nikdy neplňte poškozenou láhev. 
 
Nikdy neplňte láhev, pokud bylo překročeno datum požadovaného dalšího periodického testování. 
 
Nikdy neplňte kompozitní láhev po vypršení její životnosti. 
 
Nikdy láhev zcela nevyprazdňujte (kromě případů, kdy plánujete odpojit ventil), protože může dojít k průniku 
vlhkosti do láhve. 
 
Nikdy nepoužívejte maziva na bázi uhlovodíků u lahví kyslíkem. 
 
Nikdy nepoužívejte komponenty nekompatibilní s kyslíkem u lahví s kyslíkem nebo plyny obohacenými kyslíkem. 
 
Nikdy nepřekračujte utahovací moment ventilu. 
 
Nikdy neodstraňujte, nezakrývejte a neměňte štítky výrobce. 
 
Nikdy nepoužívejte láhev, která byla vystavena extrémně korozivní atmosféře nebo prostředí, aniž byste ji řádně 
zkontrolovali a otestovali. 
 
Nikdy nepoužívejte láhev, která byla po delší dobu vystavena extrémnímu teplu nebo ohni, aniž byste ji řádně 
otestovali. 
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PŘÍLOHA 1: Ukázka štítku 
 
 
 
 
 

      Závit Konstrukční specifikace     Provozní tlak (BAR)    Výrobní číslo 
 
 
 

 
 

Datum výroby   Konec životnosti 
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PŘÍLOHA 2:  LCX gumové chrániče 
 

Láhve Luxfer LCX používané v aplikacích SCBA mohou být opatřeny ochrannými chrániči (horní 

klobouček, spodní patka) vyrobenými z polymeru s vysokou odolností proti nárazu.  Tyto chrániče 

jsou nalepeny na láhev semi-permanentním lepidlem. Následující postupy popisují, jak takové 

chrániče instalovat a jak je bezpečně odstranit, aby mohl být podkladový kompozitní povrch 

zkontrolován během periodického testování.  

 

Instalace gumových chráničů 
 

Společnost Luxfer doporučuje lepit chrániče ke kompozitním lahvím Luxfer LCX lepidlem Loctite®. 

Toto lepidlo je komerčně dostupné nebo jej lze zakoupit od společnosti Luxfer; potřebujete-li více 

informací, obraťte se na zákaznický servis společnosti Luxfer. 
 

Podél vnitřního povrchu chrániče, přibližně 20-30 mm od okraje, naneste malý lem lepidla [viz foto 

1 níže]. 

 

Ihned po nanesení lepidla přiložte chrániče pevně na místo. 

 

K vytvrzení lepidla nepoužívejte teplo, protože to může mít nepříznivý vliv na funkci láhve. 

 

Ochranné chrániče lze typicky použít opakovaně. Nové sady lze zakoupit od společnosti Luxfer; 

potřebujte-li více informací, obraťte se na zákaznický servis společnosti Luxfer. 

 

 

 

Foto 1 – nanášení lepidla 
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Odstranění gumových chráničů 
 

Požadované nástroje: 

 List pily na kov nebo podobný tenký kovový pás 

 Sada pro lepení 
 

Postup odstranění: 
 

Opatrně zasuňte list pily na kov mezi klobouček a láhev [viz foto 2 níže] do hloubky 40-50 mm. 

Zasouvejte list tímto způsobem každých 20 mm kolem obvodu láhve. 

 

 

Foto 2 – zasuňte list asi 25 mm za okraj klobouku 

Jakmile list projde mezi lahví a kloboukem kolem obvodu láhve, lze klobouk odstranit zvedáním 

jeho okraje po obvodu láhve. 
 

Stejně postupujte při odstraňování patky láhve. 
 

Případné zbývající lepidlo můžete odstranit otřením povrchu vlhkým hadříkem. V případě potřeby 

lze k očištění povrchu od přebytečného lepidla použít isopropylalkohol. 

 

 

Vrchlík lahve po odstranění klobouku 
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Odkazy 
 

ČSN EN ISO 11623: Lahve na plyny – Konstrukce z kompozitních materiálů – Periodická kontrola a 

zkoušení 

 

ČSN EN ISO 13341: Lahve na přepravu plynů – Montáž ventilu na lahve na plyn 

 

EN 12245: Lahve na přepravu plynů – Plně ovinuté kompozitové lahve 

 

ISO 11119-2: Gas cylinders of composite construction – Specification and test methods – Part 2: 

Fully-wrapped fibre reinforced composite cylinders with load-sharing metal liners. 
 


