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Odmítnutí odpovědnosti 
 

Všechny technické publikace EIGA nebo pod jménem EIGA včetně Sbírek praktických postupů, Bezpečnostních postupů  

a všechny další technické informace v těchto publikacích obsažené, byly získány ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé  

a které se zakládají na odborných informacích a zkušenostech aktuálně dostupných u členů asociace EIGA a dalších k datu jejich vydání. 
 

I když asociace EIGA doporučuje svým členům používat své publikace nebo se na ně odkazovat, je používání publikací asociace EIGA 
nebo odkaz na tyto publikace členy asociace nebo třetími stranami čistě dobrovolné a nezávazné. 

 

Proto asociace EIGA a členové asociace EIGA neposkytují žádnou záruku za výsledky a nepřebírají žádný závazek či odpovědnost 
v souvislosti s referencemi a s použitím informací a doporučení obsažených v publikacích asociace EIGA. 

 

Asociace EIGA nemá žádnou kontrolu nad čímkoliv, pokud se jedná o provádění nebo neprovádění výkonu, chybnou interpretací informací, 

správné nebo nesprávné používání jakýchkoliv informací a doporučení obsažených v publikacích asociace EIGA ze strany osob nebo 

organizačních jednotek (včetně členů asociace EIGA) a asociace EIGA výslovně neuzná v této souvislosti jakoukoliv odpovědnost. 
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Kapitola Změna 

Všechny Dokument byl kvůli změně rozsahu značně přepracován. Původně se dokument vztahoval 

pouze na tlakové lahve s kompozitní konstrukcí, nyní je aplikovatelný na všechny lahve 

vyrobené z bezešvé oceli, slitiny hliníku, svařované oceli  

i kompozitní konstrukce (kromě acetylenových lahví). 

Všechny Komentář pro přizpůsobení stylu u asociací IHC. 
 

Poznámka: Technické změny od předchozího vydání nejsou podtrženy.  
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1 Úvod 

Tato publikace obsahuje pokyny pro členy EIGA včetně ředitelů závodu, ředitelů odbytu, úsekových ředitelů, odborníků na 

životní prostředí a dalších osob, zainteresovaných v činnostech týkajících se bezpečného a odpovědného nakládání se všemi 

tlakovými lahvemi (kromě acetylenových) na konci jejich provozní životnosti, také uváděné jako konec životnosti. Tyto 

lahve jsou v této publikaci uvedeny jako odpadní tlakové lahve. 

2 Rozsah a účel 

2.1 Rozsah 

Tato publikace platí pro všechny tlakové lahve (kromě acetylenových, které jsou zahrnuty v dokumentu EIGA Doc 05, 

Pokyny pro nakládání s odpadními acetylenovými lahvemi [1]
1
) vyrobené z bezešvé oceli, slitiny hliníku, svařované oceli a 

kompozitní konstrukce, které se musí na konci jejich životnosti zlikvidovat.  

2.2 Účel 

Tato publikace obsahuje pokyny pro nakládání se všemi tlakovými lahvemi (kromě acetylenových lahví) na konci jejich 

životnosti. Popisuje doporučený způsob nakládání s těmito lahvemi. Publikace je určená pro použití technickými řediteli, 

stavbyvedoucími, odborníky na životní prostředí, kteří jsou členy EIGA, a dalšími osobami zainteresovanými v nakládání 

s tlakovými lahvemi. 

3 Definice 

3.1 Terminologie použitá v této publikaci 

3.1.1 Musí 

Označuje, že se pracovní postup musí provést. Používá se všude, kde kritéria pro přizpůsobení se specifickým doporučením 

neumožňují žádnou odchylku.  

3.1.2 Mělo by 

Označuje, že se doporučuje provést pracovní postup. 

                                                           
1
 Reference jsou uvedeny čísly v závorkách a jsou uvedeny v pořadí výskytu v kapitole referencí. 
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3.1.3 Může a nemusí 

Označují, že se pracovní postup může, ale nemusí provést (je volitelný). 

3.1.4 Bude 

Používá se pouze pro označení budoucnosti, neoznačuje stupeň požadavku. 

3.1.5 Může 

Označuje možnost nebo schopnost. 

3.2 Technické definice 

3.2.1 Láhev 

Přemístitelná nádoba o objemu až do 150 litrů vodní kapacity, která může být naplněná plynem pod tlakem. 

4 Zkušenosti s nakládáním s tlakovými lahvemi určenými k likvidaci 

Odvětví průmyslových plynů používá lahve pro přechovávání a přepravu plynů. Většina lahví je vyrobena z různých kovů, 

mnoha způsobu provedení (např. bezešvé a svařované provedení). Protože lahve obsahují plyny pod tlakem, představují 

nebezpečí, které je třeba zohlednit při nakládání s nimi na konci jejich životnosti.  

Většina tlakových lahví na Evropském trhu je konstruována a testována podle národních norem, Evropských norem nebo 

norem ISO.  

Materiály ze kterých jsou lahve vyrobeny: 

 Ocel  

 Slitiny hliníku  

 Nikl 

 U kompozitních lahví: 

o Materiál vložky: bezešvá a svařovaná ocel, hliníková slitina nebo plast.  
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o Materiál vlákna: sklo, aramidová nebo uhlíková vlákna, nebo 

o Pryskyřice: např. polyester. 

Tlakové lahve mají dlouhou životnost, v závislosti na konstrukci a provozu se provádějí jejich periodické zkoušky v rozsahu 

od 5 do 15 let. Pokud nevyhovují k dalšímu provozu, vyřadí se a označí jako odpad. Životnost láhve může přesahovat 50 let. 

Lahve lze mnohokrát opětovně plnit a používat. Jde o plně znovupoužitelný a recyklovatelný obal.  

Stále častěji se v odvětví průmyslových plynů používají kompozitní lahve. Jejich výhodou je především nižší hmotnost 

obalu při stejném tlaku plynu v porovnání s obvyklými lahvemi, takže se usnadní manipulace a sníží dopad na životní 

prostředí při distribuci.  

Kompozitní lahve mohou mít pevně stanovenou životnost podle příslušných norem (například 10 nebo 20 let). Jednotlivé 

materiály v kompozitu jsou pevně spojeny, proto se recyklují obtížněji než lahve nekompozitní konstrukce (ocel nebo slitiny 

hliníku).  

4.1 Zásady pro nakládání s odpady 

4.1.1 Hierarchie způsobů nakládání s odpady 

Pro nakládání s odpadem dodržujte hierarchii nastavenou ve Směrnici Evropského parlamentu  

a Rady 98/2008/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic [2].  

(a) Prevence (předcházení vzniku odpadu); 

(b) Příprava k opětovnému použití; 

(c) Recyklace; 

(d) Jiné obnovovací postupy, např. obnova energie; a  

(e) Likvidace 

Konstrukce a používání tlakových lahví je v souladu s principem předcházení vzniku odpadů. Tlakové lahve jsou obaly s 

dlouhou životností, které lze mnohokrát použít a opětovně naplnit. Lze provádět jejich údržbu, popřípadě je znovu opatřit 

nátěrem, kontrolovat a přezkoušet tak, že jejich životnost často převyšuje 50 let.  

Na konci jejich životnosti je lze recyklovat. U kovů to znamená vrátit láhev do řetězce jejich roztavením s jinými odpadními 

kovy a jejich opětovným použitím. 
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4.1.2 Dodržování povinností týkajících se nakládání s odpady 

Při nakládání s odpady by měl jejich původce provádět všechny potřebné kroky tak, aby se zabránilo nelegální likvidaci 

odpadu neoprávněnými osobami, byla dodržována nařízení týkající se přepravy odpadu, a aby byly příslušné dokumenty 

vysledovatelné a dohledatelné.  

4.1.3 Zásada blízkosti 

S odpadem by se mělo nakládat co nejblíže místu jeho vzniku.  

4.1.4 Požadavky na předběžnou úpravu uvedené ve směrnici o skládkách odpadů 

Směrnice Rady Evropské Unie (1999/31/ES) o skládkách odpadů [3] snižuje přijatelnost skládkování odpadů. 
Rozhodnutí Rady EU č. 2003/33/ES [4]  ze dne 19. prosince 2002, stanoví kritéria a postupy pro přijímání 
odpadů ke skládkování podle článku 16 a Přílohy II směrnice 1999/31/ES [4]. 

V souladu s kritériem přijatelnosti se požaduje, aby byl odpad před uložením na skládku upraven. Tlakové lahve jsou 

skládkovány pouze tehdy, pokud materiály použité při jejich konstrukci nelze technicky nebo ekonomicky využít nebo 

použít pro obnovu energie.  

4.2 Doporučené způsoby nakládání s odpady 

Vzhledem k různým použitým materiálům a umístění zařízení k nakládání s odpady nelze doporučit jeden způsob úpravy 

odpadu. Tento dokument stanovuje postup při výběru metod nakládání s odpadem pro všechny druhy tlakových lahví 

(kromě acetylenových).  

4.2.1 Rozhodování o konci životnosti láhve 

Důvody pro vyřazení lahví z provozu: 

 Vnější vlivy – plášť láhve může být vystaven ohni nebo může být fyzicky poškozen.  

 Obchodní/technické rozhodnutí - lahev například nevyhovuje technicky z důvodu nižšího plnicího tlaku nebo 

nadměrné hmotnosti. 

 Vyřazení při kontrole před plněním.  

 Vyřazení při periodické zkoušce. 

 Vypršení provozní životnost (např. byla překročena předem definovaná doba životnosti nebo maximální počet 

tlakových cyklů u lahví používaných jako vyrovnávač tlakových rázů). 
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Před předáním lahve k likvidaci vyžaduje osoba oprávněná k likvidaci odpadů podklady týkající se materiálu, ze kterého je 

lahev zhotovena a informace o možnosti její recyklace. 

O vyřazení lahve z provozu musí být informován její vlastník, který by měl s likvidací svého majetku souhlasit.  

4.2.2 Proces vyřazení z provozu  

Musí být zjištěn obsah lahve a provedeno její vyprázdnění a vyčištění v souladu s dokumentem EIGA Doc 30 Likvidace 

plynů [5]. 

Veškeré značení musí být z láhve odstraněno a láhev musí být znehodnocena tak, aby byl znemožněn její další provoz: 

 Odstraněním ventilu a jiných příslušenství pro opětovné použití, obnovu nebo likvidaci.  

 Dále jedním z následujících způsobů:  

o Deformací lahve co nejvíce na plocho pomocí mechanických prostředků;  

o Vypálením nepravidelného otvoru ve vrchlíku láhve odpovídající cca 10 % plochy vrchlíku nebo v 

případě tenkostěnné láhve nejméně na 3 místech; 

o Vyřezáním nepravidelných otvorů v krčku nebo v základně láhve; 

o Přeříznutím láhve na půl nepravidelným způsobem včetně nákružku láhve;  

o Protržením bezpečným způsobem. 

Další informace, viz následující směrnice:  

 EN ISO 6406 – Plynové láhve – Bezešvé ocelové lahve na plyny – Periodická kontrola  
a zkoušení [6]  

 EN ISO 10461 – Plynové láhve – Bezešvé plynové láhve z hliníkových slitin – Periodická kontrola a 
zkoušení [7] 

 EN ISO 10460 – Plynové láhve – Svařované plynové láhve z uhlíkových ocelí – Periodická kontrola a 
zkoušení [8] 

 EN ISO 11623 – Lahve na přepravu plynů – Periodická kontrola a zkoušení lahví na plyny  
z kompozitních materiálů [9]  

Pro tyto činnosti musí být vyhodnocena rizika na pracovišti zahrnující nebezpečí, jako jsou kovové částice, vlákna a výpary. 
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4.2.3 Nakládání s odpady  

Musí být dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady.   

4.2.3.1 Prevence (předcházení vzniku odpadu) a opakované použití  

Před opětovným naplnění každé lahve probíhá  kontrola jejího stavu dle standartního postupu. V době periodické zkoušky 

se lahev kontroluje na období dalšího použití v trvání 5 -15 let. 

Preventivní opatření jako periodické zkoušky, kontroly lahví a jejich servis lze považovat za standartní pracovní postupy, 

při jejichž provádění nejsou tlakové lahve považovány za potenciální odpad.  

Vyřazené lahve, které nelze opětně použít podle kapitoly 4.2.1, se označí jako “odpad”.  

4.2.3.2 Rozšířená odpovědnost původce  

Rozšířená odpovědnost původce odpadu je přístupem environmentální politiky, ve kterém je odpovědnost 

původce/výrobce/tvůrce za produkt rozšířena i na období po ukončení životního cyklu produktu u spotřebitele, takže může 

zahrnovat povinnost výrobce přijímat a odstraňovat výrobky vrácené po jejich použití. [10] 

Měla by být zvážena možnost vrácení odpadních láhví jejich výrobci nebo do výrobcem doporučeného zařízení – oprávněné 

osobě k nakládání s odpadem (recyklaci a/nebo likvidaci). Doporučené kódy odpadu: 

 Zákon o odpadech (EWC) 15 01 04 kovové obaly 

 Zákon o odpadech (EWC) 15 01 05 kompozitní obaly 

Pokud nelze vrátit odpadní lahve výrobci měl by být sestaven přehled materiálů, ze kterých jsou lahve vyrobeny spolu se 

způsobem jejich recyklace nebo využití. Pro sestavení takového seznamu je doporučeno kontaktovat výrobce.  

4.2.3.3 Způsoby nakládání s odpadem  

Přípravné kroky: 

 Zjištění že láhev není provozuschopná, odstranit z láhve ventily (a jiná příslušenství). Ventily předat k opětovnému 

použití, recyklaci, opravě nebo likvidaci (viz kapitola 4.2.2),  

 Oddělení vyřazených lahví od ostatního odpadu, aby nedocházelo k mísení materiálů kvůli maximalizaci možnosti 

recyklace, a  
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 Popis odpadu podle platného Zákona o odpadech EWC (viz kapitola 4.2.3.2) 

Odpadem lze nakládat i následujícím způsobem, ale to vyžaduje mít povolení k nakládání s ním, a proto obvykle neprobíhá 

na stanovišti původce odpadu, ale v zařízeních oprávněných osob k nakládání s odpadem.  

Lahve z hliníkových slitin, niklu a oceli se mohou recyklovat přímo, ale různé druhy kovů se nesmí mísit a shromažďují se 

odděleně.   

 U kompozitních lahví, pokud je to technicky a ekonomicky proveditelné, separujte materiály pro recyklaci podle 

požadavku na předběžnou úpravu, např. nařežte a separujte různé materiály rozřezáním nebo rozdrcením.  

 V závislosti na druhu kovových odpadů a rozsahu oprávnění nakládání s odpady lze předat lahve oprávněné osobě 

k recyklaci přímo, bez jejich rozebrání a třídění dle druhu kovů. 

 Pokud není ani jeden ze způsobů technicky nebo ekonomicky proveditelný, měly být lahve určené k likvidaci 

odeslány na vhodnou skládku odpadů.  

5 Reference 
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