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Corrigendum 

Tato oprava ČSN ISO 1496-3/Amd.1:2008 je českou verzí opravy ISO 1496-3:1995/Amd.1:2006 Corrected 
version 2007-12. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum of ČSN ISO 1496-3 Amd. 1:2008 is the Czech version of the Corrigendum ISO 1496-3:1995/Amd.1:2006 
Corrected version 2007-12. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the 
same status as the official version. 

ČSN ISO 1496-3 Amd.1 (26 9355) Kontejnery řady 1 – Technické požadavky a zkoušení – Část 3: Nádržkové 
kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály z ledna 2008 se opravuje takto: 

Na konec odstavce D.2.4 b) se doplňuje následující text: 

„Přitom je třeba zajistit, aby všechny vůle mezi rohovými prvky zkoušeného kontejneru a upevňovacími prvky na 
narážejícím konci zkušební plošiny byly minimalizovány. Především je třeba zajistit, že narážející hmotnosti se 
po nárazu neodrazí.“ 

V obrázku D.1 se termín „zrychlení“ nahrazuje termínem „poměrné zrychlení volného pádu.“ 

V tabulce D.1 se termín „zrychlení“ nahrazuje termínem „poměrné zrychlení volného pádu.“ 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček 

 



 

 

 
 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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