Zaáącznik 1.
Zestawienie wymagaĔ dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/23/WE z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie zbliĪenia przepisów prawnych paĔstw
czáonkowskich dotyczących urządzeĔ ciĞnieniowych, poprawionej Corrigendum R(01) [1], z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spoáecznej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagaĔ dla urządzeĔ ciĞnieniowych i zespoáów urządzeĔ ciĞnieniowych (Dz. U. Nr 99, poz.
912)

Wymagania dyrektywy 97/23/EWG
Preambuáa, pkt. 5.

Wymagania rozporządzenia
§ 2. (Przepisów rozporządzenia nie stosuje siĊ do:

niniejsza dyrektywa nie obejmuje montaĪu urządzeĔ ciĞnieniowych na miejscu 22) zespoáów urządzeĔ ciĞnieniowych
ich uĪytkowania na odpowiedzialnoĞü uĪytkownika, co ma miejsce w przypadku
uĪytkowania,
w
szczególnoĞci
instalacji przemysáowych;
przemysáowych.

montowanych
montowanych

w
w

miejscu ich
instalacjach

Art. 1 ust. 1. Niniejsza dyrektywa odnosi siĊ do projektowania, wytwarzania § 1. Rozporządzenie okreĞla:
urządzeĔ ciĞnieniowych dopuszczalne ciĞnienie PS jest wiĊksze niĪ 0,5 bara.
1) zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia
dotyczące projektowania oraz wytwarzania urządzeĔ ciĞnieniowych i
zespoáów urządzeĔ ciĞnieniowych, o najwyĪszym dopuszczalnym ciĞnieniu
wiĊkszym od 0,5 bara;
Art. 1 ust. 2. W niniejszej dyrektywie:

§ 3. UĪyte w rozporządzeniu okreĞlenia oznaczają:

2.1. „urządzenia ciĞnieniowe” oznaczają zbiorniki ciĞnieniowe, rurociągi, osprzĊt 1)
zabezpieczający i osprzĊt ciĞnieniowy.
W mających zastosowanie przypadkach, do urządzeĔ ciĞnieniowych naleĪą
elementy zamocowane do czĊĞci ciĞnieniowych, takie jak koánierze, króüce,
záączki, podpory, uchwyty transportowe, itp.

„urządzenie ciĞnieniowe”  zbiorniki ciĞnieniowe, rurociągi, osprzĊt
zabezpieczający i osprzĊt ciĞnieniowy, których najwyĪsze dopuszczalne
ciĞnienie PS przekracza 0,5 bara; urządzenia ciĞnieniowe zawierają
elementy zamocowane do czĊĞci ciĞnieniowych, takie jak: koánierze,
króüce, záączki, podpory oraz uchwyty transportowe;

2.1.1. „zbiornik” oznacza powáokĊ zaprojektowaną i zbudowaną w celu 2)
pomieszczenia páynów pod ciĞnieniem wraz z jej bezpoĞrednimi przyáączami aĪ
do miejsca poáączenia z innym urządzeniem. Zbiornik moĪe skáadaü siĊ z kilku
komór.

„zbiornik”  powáokĊ zaprojektowaną i zbudowaną tak, aby mogáa zawieraü
páyny pod ciĞnieniem, áącznie z elementami bezpoĞrednio przynaleĪnymi,
aĪ do miejsca poáączenia z innymi urządzeniami; zbiornik moĪe siĊ skáadaü
z kilku przestrzeni ciĞnieniowych;

2.1.2. „rurociąg” oznacza elementy rurowe przeznaczone, po ich wzajemnym 3)
poáączeniu w ukáad ciĞnieniowy, do przesyáania páynów. Rurociąg obejmuje w
szczególnoĞci rurĊ lub ukáad rur, ksztaátki rurowe, záączki, kompensatory,

„rurociąg”  elementy rurowe przeznaczone, po ich zintegrowaniu w ukáad
ciĞnieniowy, do przesyáania páynów; w szczególnoĞci rurociąg zawiera rurĊ
lub ukáad rur, ksztaátki rurowe, záączki, kompensatory, przewody
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przewody elastyczne lub, tam gdzie to wáaĞciwe, inne elementy ciĞnieniowe.
Wymienniki ciepáa skáadające siĊ z rur, przeznaczone do scháadzania lub
ogrzewania powietrza, naleĪy uwaĪaü za rurociągi.

elastyczne oraz inne arzania i oceny zgodnoĞci urządzeĔ ciĞnieniowych i ich
zespoáów, dla których najwyĪsze elementy ciĞnieniowe, o ile są stosowane;
za rurociągi uwaĪa siĊ równieĪ wymienniki ciepáa, przeznaczone do
scháadzania lub ogrzewania powietrza, skáadające siĊ z rur;

Art. 1 ust. 2. (W niniejszej dyrektywie:)

§ 3. (UĪyte w rozporządzeniu okreĞlenia oznaczają:)

2.1.3. „osprzĊt zabezpieczający” oznacza urządzenia przeznaczone do 4)
zabezpieczania urządzeĔ ciĞnieniowych przed przekroczeniem dopuszczalnych
parametrów granicznych. Urządzenia takie obejmują:

„osprzĊt zabezpieczający”  urządzenia przeznaczone do zabezpieczania
urządzeĔ
ciĞnieniowych
przed
przekroczeniem
parametrów
dopuszczalnych, w szczególnoĞci:

 urządzenia sáuĪące do bezpoĞredniego ograniczenia ciĞnienia, takie jak
zawory bezpieczeĔstwa, gáowice bezpieczeĔstwa, prĊty wyboczeniowe,
sterowane ukáady zrzutu ciĞnienia (CSPRS), oraz

a) urządzenia przeznaczone do bezpoĞredniego ograniczania ciĞnienia,
takie jak: zawory bezpieczeĔstwa, gáowice bezpieczeĔstwa, prĊty
wyboczeniowe oraz sterowane ukáady zrzutu ciĞnienia (CSPRS),

 urządzenia ograniczające, które uaktywniają Ğrodki korekcyjne albo
powodują zatrzymanie pracy lub wyáączenie, takie jak wyáączniki ciĞnieniowe
lub temperaturowe, lub wyáączniki sterowane poziomem páynu, oraz
„zabezpieczające urządzenia pomiarowe, sterujące i regulacyjne (SRMCR)”.

b) ograniczniki, które uaktywniają Ğrodki korekcyjne albo powodują
wyáączenie lub wyáączenie i zablokowanie pracy, takie jak: wyáączniki
ciĞnieniowe lub temperaturowe albo wyáączniki sterowane poziomem
páynu,
c) zabezpieczające pomiarowe urządzenia sterujące i regulujące (SRMCR);

2.1.4. „osprzĊt ciĞnieniowy” oznacza urządzenia mające powáoki ciĞnieniowe i 5)
wykonujące funkcje eksploatacyjne.

„osprzĊt ciĞnieniowy”  urządzenia mające powáoki ciĞnieniowe oraz
wykonujące funkcje eksploatacyjne;

2.1.5. „zespóá” oznacza kilka urządzeĔ ciĞnieniowych zmontowanych przez 6)
wytwórcĊ w sposób tworzący zintegrowaną i funkcjonalną caáoĞü.

„zespóá urządzeĔ ciĞnieniowych”  kilka
zmontowanych przez producenta w taki
zintegrowaną i funkcjonalną caáoĞü;

2.2.

„ciĞnienie”  ciĞnienie odniesione do ciĞnienia atmosferycznego; wartoĞü
tego ciĞnienia powyĪej wartoĞci ciĞnienia atmosferycznego stanowi
nadciĞnienie i jest wyraĪana jako wartoĞü dodatnia, a poniĪej wartoĞci
ciĞnienia atmosferycznego stanowi podciĞnienie i jest wyraĪana jako
wartoĞü ujemna;

„ciĞnienie” oznacza ciĞnienie wzglĊdem ciĞnienia atmosferycznego, tj. 7)
nadciĞnienie. W konsekwencji podciĞnienie wyraĪane jest jako wartoĞü
ujemna.

2

urządzeĔ ciĞnieniowych
sposób, aby stanowiáy
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Art. 1 ust. 2. (W niniejszej dyrektywie:)

§ 3. (UĪyte w rozporządzeniu okreĞlenia oznaczają:)
2.3.
„najwyĪsze dopuszczalne ciĞnienie PS” oznacza najwyĪsze ciĞnienie, dla
8) „najwyĪsze dopuszczalne ciĞnienie”, oznaczone symbolem PS  okreĞlone
którego urządzenie zostaáo zaprojektowane, okreĞlone przez wytwórcĊ.
przez producenta najwyĪsze ciĞnienie, na które urządzenie zostaáo
zaprojektowane, mierzone w okreĞlonym przez producenta miejscu
CiĞnienie to okreĞlane jest w miejscu podanym przez wytwórcĊ. Powinno
przyáączenia urządzeĔ zabezpieczających lub ograniczników albo w górnej
to byü miejsce podáączenia urządzeĔ zabezpieczających i/lub
czĊĞci urządzenia ciĞnieniowego, a jeĪeli jest to niewáaĞciwe  w innym
ograniczających, lub górna czĊĞü urządzenia, lub jeĞli miejsca te nie są
miejscu okreĞlonym przez producenta;
odpowiednie, dowolne inne okreĞlone miejsce.
2.4.

„najwyĪsza/najniĪsza
dopuszczalna
temperatura
TS”
oznacza 9)
najwyĪszą/najniĪszą temperaturĊ, dla której urządzenie zostaáo
zaprojektowane, okreĞloną przez wytwórcĊ.

2.5.

„pojemnoĞü (V)” oznacza wewnĊtrzną pojemnoĞü komory, z wyáączeniem 10) „pojemnoĞü”, oznaczona symbolem V – wewnĊtrzną pojemnoĞü przestrzeni
pojemnoĞci zainstalowanych na staáe elementów wewnĊtrznych, áącznie z
ciĞnieniowej áącznie z pojemnoĞcią króüców, aĪ do pierwszego podáączenia
pojemnoĞcią króüców do ich pierwszego podáączenia lub spoiny.
lub záącza spawanego, z wyáączeniem objĊtoĞci elementów wbudowanych
na staáe do wnĊtrza urządzenia ciĞnieniowego;

2.6.

„wymiar nominalny (DN)” oznacza liczbowe oznaczenie wymiaru 11) „wymiar nominalny”, oznaczony symbolem DN  liczbowe oznaczenie
wspólnego dla wszystkich elementów w ukáadzie rurociągu, innych niĪ
wymiaru wspólnego dla wszystkich elementów w ukáadzie rurociągu, z
elementy oznaczane przez Ğrednice zewnĊtrzne lub wielkoĞü gwintu. Jest
wyáączeniem elementów oznaczanych przez Ğrednice zewnĊtrzne lub
to umowna zaokrąglona liczba uĪywana jako odniesienie, luĨno
wielkoĞü gwintu, okreĞlone liczbą zaokrągloną powiązaną w przybliĪeniu z
powiązana z wymiarami wykonawczymi. Wymiar nominalny jest
wymiarami wykonawczymi; wymiar nominalny zamieszcza siĊ po literach
okreĞlany literami DN i nastĊpującą po nich liczbą.
"DN";

2.7.

„páyn” oznacza gazy, ciecze i pary w postaci czystej, a takĪe ich 14) „páyn”  gazy, ciecze i pary w postaci czystej, a takĪe ich mieszaniny, które
mieszaniny. Páyn moĪe zawieraü zawiesiny ciaá staáych.
mogą zawieraü zawiesiny ciaá staáych;

2.8.

„poáączenia nierozáączne” oznaczają poáączenia, które moĪna rozáączyü 15) „poáączenia nierozáączne”  poáączenia, które w celu rozáączenia bĊdą
3

„najwyĪsza dopuszczalna temperatura” lub „najniĪsza dopuszczalna
temperatura”, oznaczone symbolem TS  najwyĪszą lub najniĪszą
temperaturĊ, na którą urządzenie zostaáo zaprojektowane, okreĞloną przez
producenta;
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tylko przy zastosowaniu metod niszczących.

zniszczone;

§ 3. (UĪyte w rozporządzeniu okreĞlenia oznaczają:)

Art. 1 ust. 2. (W niniejszej dyrektywie:)
2.9.

„europejskie uznanie materiaáów” oznacza dokument techniczny 16) „europejskie uznanie materiaáów”  dokument techniczny okreĞlający
okreĞlający wáasnoĞci materiaáów nie objĊtych Īadnymi normami
wáaĞciwoĞci materiaáów nieobjĊtych normami zharmonizowanymi
zharmonizowanymi, przeznaczonych do powtarzalnego stosowania w
przeznaczonych do powtarzalnego stosowania w wytwarzaniu urządzeĔ
wytwarzaniu urządzeĔ ciĞnieniowych.
ciĞnieniowych, zgodnie z wykazem europejskich uznaĔ materiaáów
opublikowanym w Dzienniku UrzĊdowym Wspólnot Europejskich;

Art. 1 ust. 3. Z zakresu niniejszej dyrektywy wyáączone są:

§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje siĊ do:

3.1.

rurociągi przesyáowe skáadające siĊ z rurociągu lub ukáadu rurociągów, 1)
przeznaczone do przesyáania dowolnego páynu lub substancji do lub z
instalacji (na lądzie lub wodzie), licząc od ostatniego elementu
odcinającego w granicach instalacji áącznie z tym elementem, wraz z
wszystkimi przyáączonymi urządzeniami przeznaczonymi specjalnie dla
rurociągów przesyáowych. Wyáączenie nie ma zastosowania do
standardowych urządzeĔ ciĞnieniowych, takich jak urządzenia stosowane
w stacjach redukcyjnych ciĞnienia lub w stacjach sprĊĪania;

rurociągów przesyáowych  rurociągów lub ukáadów rurociągów,
przeznaczonych do przesyáania dowolnego páynu lub substancji do instalacji
i z instalacji znajdujących siĊ na lądzie lub w wodzie, począwszy od
ostatniego elementu odcinającego w granicach instalacji áącznie z tym
elementem, z wszystkimi przyáączonymi urządzeniami przeznaczonymi
specjalnie dla rurociągów przesyáowych, z wyjątkiem standardowych
urządzeĔ ciĞnieniowych, takich jak: urządzenia stosowane w stacjach
redukcyjnych ciĞnienia lub stacjach sprĊĪania;

3.2.

sieci wodne zasilające, rozprowadzające i upustowe oraz ich wyposaĪenie 2)
i kanaáy dopáywowe, takie jak zastawki, tunele ciĞnieniowe, szyby
ciĞnieniowe w hydroelektrowniach, a takĪe związany z nimi osprzĊt
specjalny;

sieci wodnych zasilających, rozprowadzających upustowych oraz ich
wyposaĪenia i kanaáów dopáywowych, takich jak: zastawki, tunele
ciĞnieniowe, szyby ciĞnieniowe w hydroelektrowniach, a takĪe związanego
z nimi osprzĊtu specjalnego;

3.3.

urządzenia objĊte dyrektywą 87/404/EWG dotyczącą prostych zbiorników 3)
ciĞnieniowych;

urządzeĔ okreĞlonych w przepisach dotyczących prostych zbiorników
ciĞnieniowych;

3.4.

urządzenia objĊte dyrektywą Rady 75/324/EWG z dnia 20 maja 1975 r. w 4)
sprawie zbliĪenia przepisów prawnych paĔstw czáonkowskich dotyczących
wyrobów aerozolowych.

wyrobów aerozolowych;

4
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Art. 1 ust. 3.5. (Z zakresu niniejszej dyrektywy wyáączone są:)
urządzenia przeznaczone do funkcjonowania pojazdów
nastĊpujących dyrektywach i zaáącznikach do tych dyrektyw:

§ 2. (Przepisów rozporządzenia nie stosuje siĊ do:)
okreĞlonych

w 5)

urządzeĔ przeznaczonych
dotyczących:

do

pojazdów,

okreĞlonych

w



dyrektywie Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliĪenia
przepisów prawnych paĔstw czáonkowskich dotyczących uznawania typu
pojazdów silnikowych i ich przyczep;

a) uznawania typu pojazdów silnikowych i ich przyczep,



dyrektywie Rady 74/150/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliĪenia
przepisów prawnych paĔstw czáonkowskich dotyczących uznawania typu
ciągników koáowych rolniczych lub leĞnych;

b) uznawania typu ciągników koáowych rolniczych lub leĞnych,



dyrektywie Rady 92/61/EWG z dnia 30 czerwca 1992 r. dotyczącej
uznawania typu dwu- lub trójkoáowych pojazdów silnikowych.

c) dwu- lub trójkoáowych pojazdów silnikowych;

Art. 1 ust. 3.6. Urządzenia sklasyfikowane jako urządzenia kategorii nie 6)
wyĪszej niĪ kategoria I wg art. 9 niniejszej dyrektywy i objĊte jedną z
nastĊpujących dyrektyw:

przepisach

urządzeĔ sklasyfikowanych jako urządzenia kategorii nie wyĪszej niĪ
kategoria I, o której mowa w rozdziale 2, objĊtych przepisami wydanymi
na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnoĞci, a dotyczącymi:



dyrektywą Rady 89/392/EWG z dnia 14 czerwca 1989 r. w sprawie
zbliĪenia przepisów prawnych paĔstw czáonkowskich dotyczących
maszyn,

a) maszyn i ich elementów bezpieczeĔstwa,



dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 95/16/EWG z dnia 29
czerwca 1995 r. w sprawie zbliĪenia przepisów prawnych paĔstw
czáonkowskich dotyczących dĨwigów,

b) dĨwigów,



dyrektywą Rady 73/23/EWG z dnia 19 lutego 1973 r. w sprawie
harmonizacji przepisów prawnych paĔstw czáonkowskich odnoszących siĊ
do sprzĊtu elektrycznego przeznaczonego do uĪytku w pewnych

c) urządzeĔ elektrycznych przeznaczonych do stosowania w okreĞlonych
granicach napiĊcia,

5
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granicach napiĊcia,

Art. 1 ust. 3.6. (Z zakresu niniejszej dyrektywy wyáączone są urządzenia... § 2. (Przepisów rozporządzenia nie stosuje siĊ do:)
objĊte...:)
6) d) wyrobów medycznych,

dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą
wyrobów medycznych,


dyrektywą Rady 90/396/EWG z dnia 29 czerwca 1990 r. w sprawie 6) e) urządzeĔ spalających paliwa gazowe,
zbliĪenia przepisów prawnych paĔstw czáonkowskich dotyczących
urządzeĔ spalających paliwa gazowe,



dyrektywą 94/9/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 6) f) urządzeĔ i ukáadów zabezpieczających przeznaczonych do stosowania w
pomieszczeniach zagroĪonych wybuchem;
1994 r. w sprawie zbliĪenia przepisów prawnych paĔstw czáonkowskich
dotyczących urządzeĔ i ukáadów zabezpieczających przeznaczonych do
stosowania w pomieszczeniach zagroĪonych wybuchem;

Art. 1 ust. 3.7. (Z zakresu niniejszej dyrektywy wyáączone są:)
7)

urządzenia objĊte art. 223 ust. 1 lit. b) Traktatu;

urządzeĔ przeznaczonych wyáącznie do celów militarnych;

Art. 1 ust. 3.8. (Z zakresu niniejszej dyrektywy wyáączone są:)
urządzenia przeznaczone specjalnie do celów jądrowych, których awaria moĪe 8)
spowodowaü emisjĊ radioaktywną;

urządzeĔ specjalnie przeznaczonych do zastosowaĔ w technice jądrowej,
które w przypadku uszkodzenia mogą spowodowaü emisjĊ radioaktywną;

Art. 1 ust. 3.9. (Z zakresu niniejszej dyrektywy wyáączone są:)
urządzenia kontrolne w odwiertach, stosowane do poszukiwaĔ i wydobycia ropy 9)
naftowej, gazu lub Ĩródeá geotermicznych, a takĪe do podziemnego
skáadowania, tam gdzie ma miejsce utrzymywanie i/lub kontrola ciĞnienia w
odwiercie. Obejmują one: gáowice odwiertu (gáowice wydobywcze), gáowice
przeciwerupcyjne (BOP), kolektory rurowe i caáe ich wyposaĪenie po stronie
wlotowej;

6

urządzeĔ kontrolnych w odwiertach, stosowanych do przemysáowego
poszukiwania i pozyskiwania ropy naftowej, gazu lub Ĩródeá
geotermicznych, a takĪe do podziemnego skáadowania, w przypadku gdy
są zastosowane do utrzymywania lub kontroli ciĞnienia w odwiercie, w tym
gáowic
odwiertu,
takich
jak:
gáowice
wydobywcze,
gáowice
przeciwerupcyjne (BOP) oraz kolektory rurowe i ich wyposaĪenie po stronie
wlotowej;
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Art. 1 ust. 3.10. (Z zakresu niniejszej dyrektywy wyáączone są:)

§ 2. (Przepisów rozporządzenia nie stosuje siĊ do:)

urządzenia obejmujące obudowy lub maszyny, dla których zasady dotyczące 10) urządzeĔ obejmujących obudowy lub maszyny, dla których sposób
ustalania wymiarów, doboru materiaáów i wytwarzania oparte są gáównie na
ustalania wymiarów, doboru materiaáów i wytwarzania ustalony zostaá na
wymaganiach wystarczającej wytrzymaáoĞci, sztywnoĞci i statecznoĞci w celu
podstawie wymagaĔ dotyczących wytrzymaáoĞci, sztywnoĞci i statecznoĞci
osiągniĊcia statycznych i dynamicznych parametrów eksploatacyjnych lub
w
celu
osiągniĊcia
statycznych
i
dynamicznych
parametrów
innych wáaĞciwoĞci funkcjonalnych, i dla których ciĞnienie nie stanowi istotnego
eksploatacyjnych lub innych wáaĞciwoĞci funkcjonalnych tych urządzeĔ i
czynnika konstrukcyjnego. Urządzenia takie mogą obejmowaü:
dla których ciĞnienie nie stanowi istotnego czynnika konstrukcyjnego, w
szczególnoĞci silników:
 silniki, wáącznie z turbinami i silnikami spalinowymi,

a)

áącznie z turbinami i silnikami spalinowymi,

 silniki parowe, turbiny gazowe i parowe, turbogeneratory, sprĊĪarki, pompy i
urządzenia rozruchowe;

b)

parowych, turbin gazowych i parowych, turbogeneratorów, sprĊĪarek,
pomp i urządzeĔ rozruchowych;

Art. 1 ust. 3.11. (Z zakresu niniejszej dyrektywy wyáączone są:)
piece hutnicze wraz z ukáadami ich cháodzenia, rekuperatorami w ukáadach 11) pieców hutniczych wraz z ukáadami ich cháodzenia, rekuperatorami w
dmuchu gorącego, urządzeniami odpylającymi, páuczkami gazu wylotowego a
ukáadach dmuchu gorącego, urządzeniami odpylającymi, páuczkami gazu
takĪe Īeliwiaki pracujące na zasadzie redukcji bezpoĞredniej wraz z ukáadami
wylotowego, a takĪe Īeliwiaków pracujących na zasadzie redukcji
cháodzenia pieca, konwertory gazowe i tygle do stapiania, przetapiania,
bezpoĞredniej wraz z ukáadami cháodzenia pieca, konwertorów gazowych i
odgazowywania i odlewania stali oraz metali nieĪelaznych;
tygli do stapiania, przetapiania, odgazowywania i odlewania stali oraz
metali nieĪelaznych;
Art. 1 ust. 3.12. (Z zakresu niniejszej dyrektywy wyáączone są:)
obudowy urządzeĔ elektrycznych wysokonapiĊciowych, takich jak aparatura 12) obudów urządzeĔ elektrycznych wysokonapiĊciowych, takich jak:
áączeniowa i sterownicza, transformatory i maszyny wirujące;
aparatura áączeniowa i sterownicza, transformatory oraz maszyny
wirujące;
Art. 1 ust. 3.13. (Z zakresu niniejszej dyrektywy wyáączone są:)
przewody ciĞnieniowe zawierające ukáady przesyáowe, np. przewody do 13) przewodów ciĞnieniowych zawierających ukáady przesyáowe, takie jak:
przesyáania energii elektrycznej i przewody telefoniczne;
przewody do przesyáania energii elektrycznej oraz przewody telefoniczne;
7
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Art. 1 ust. 3.14. (Z zakresu niniejszej dyrektywy wyáączone są:)

§ 2. (Przepisów rozporządzenia nie stosuje siĊ do:)

statki, rakiety, samoloty i ruchome jednostki przybrzeĪne, a takĪe urządzenia 14) statków, rakiet, samolotów i ruchomych morskich jednostek przybrzeĪnych
przeznaczone specjalnie do zabudowania na ich pokáadzie lub do ich napĊdu;
innych niĪ statki, a takĪe urządzeĔ przeznaczonych specjalnie do
zabudowania na ich pokáadzie lub do ich napĊdu;
Art. 1 ust. 3.15. (Z zakresu niniejszej dyrektywy wyáączone są:)
urządzenia ciĞnieniowe o elastycznej powáoce, np. opony, poduszki powietrzne, 15) urządzeĔ ciĞnieniowych o elastycznej powáoce, takich jak: opony, poduszki
piáki sportowe, áodzie nadmuchiwane i inne podobne urządzenia ciĞnieniowe;
powietrzne, piáki sportowe, áodzie nadmuchiwane i inne podobne
urządzenia ciĞnieniowe;
Art. 1 ust. 3.16. (Z zakresu niniejszej dyrektywy wyáączone są:)
táumiki wlotowe i wylotowe;

16) táumików wlotowych i wylotowych;

Art. 1 ust. 3.17. (Z zakresu niniejszej dyrektywy wyáączone są:)
butelki lub puszki
gazowanych;

przeznaczone

dla

finalnego

konsumenta

napojów 17) butelek lub puszek do
bezpoĞredniej konsumpcji;

napojów

gazowanych

przeznaczonych

do

Art. 1 ust. 3.18. (Z zakresu niniejszej dyrektywy wyáączone są:)
zbiorniki przeznaczone do transportu i dystrybucji napojów o iloczynie PS  V nie 18) zbiorników przeznaczonych do transportu i dystrybucji napojów o iloczynie
najwyĪszego dopuszczalnego ciĞnienia PS i pojemnoĞci V nie wiĊkszym niĪ
wiĊkszym niĪ 500 bar  L i najwyĪszym dopuszczalnym ciĞnieniu
500 bar x litr i najwyĪszym dopuszczalnym ciĞnieniu nieprzekraczającym 7
nieprzekraczającym 7 bar;
barów;
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Art. 1 ust. 3.19. (Z zakresu niniejszej dyrektywy wyáączone są:)

§ 2. (Przepisów rozporządzenia nie stosuje siĊ do:)

urządzenia objĊte dokumentami ADR, RID, IMDG i konwencją ICAO;

19) urządzeĔ, do których stosuje siĊ postanowienia: umowy dotyczącej
miĊdzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR
– Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1629), Regulaminu miĊdzynarodowego dla
przewozu koleją towarów niebezpiecznych (RID – Dz. U. z 1985 r. Nr 34,
poz. 158, z 1997 r. Nr 37, poz. 225 oraz z 1998 r. Nr 33, poz. 177 i 178),
MiĊdzynarodowego Morskiego Kodu Towarów Niebezpiecznych (IMDG –
Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319 oraz z 1986 r. Nr 35, poz. 177) oraz
Konwencji o miĊdzynarodowym lotnictwie cywilnym (ICAO – Dz. U. z 1959
r. Nr 35, poz. 212, z 1963 r. Nr 24, poz. 137, z 1969 r. Nr 27, poz. 210, z
1976 r. Nr 21, poz. 130 i Nr 32, poz. 188, z 1984 r. Nr 39, poz. 199, z
2000 r. Nr 39, poz. 446 oraz z 2002 r. Nr 58, poz. 527);

Art. 1 ust. 3.20. (Z zakresu niniejszej dyrektywy wyáączone są:)
grzejniki i przewody w ukáadach ogrzewania ciepáą wodą;

20) grzejników i przewodów w ukáadach ogrzewania ciepáą wodą;

Art. 1 ust. 3.21. (Z zakresu niniejszej dyrektywy wyáączone są:)
zbiorniki przeznaczone do przechowywania cieczy, o ciĞnieniu gazu ponad 21) zbiorników przeznaczonych do przechowywania cieczy, o ciĞnieniu gazu
poziomem cieczy nie wiĊkszym niĪ 0,5 bara.
ponad poziomem cieczy nie wiĊkszym niĪ 0,5 bara;
Art. 2 ust. 1. PaĔstwa czáonkowskie podejmą wszelkie wáaĞciwe kroki w celu
zapewnienia, Īe urządzenia ciĞnieniowe oraz zespoáy, o których mowa w
art. 1, bĊdą umieszczane na rynku i oddawane do uĪytkowania tylko wtedy,
gdy nie bĊdą zagraĪaáy zdrowiu i bezpieczeĔstwu ludzi lub, w odpowiednich
przypadkach, zwierząt domowych i mienia, o ile bĊdą wáaĞciwie
zainstalowane, konserwowane oraz uĪytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

§ 4. Urządzenia ciĞnieniowe oraz zespoáy urządzeĔ ciĞnieniowych mogą byü
wprowadzane do obrotu i oddawane do uĪytkowania, tylko wtedy, gdy przy
prawidáowym zainstalowaniu, konserwowaniu oraz uĪytkowaniu zgodnym z
przeznaczeniem nie bĊdą stwarzaáy zagroĪenia dla bezpieczeĔstwa i zdrowia
osób oraz zwierząt domowych lub mienia.

Art. 2 ust. 2. Postanowienia niniejszej dyrektywy nie naruszają prawa paĔstw
czáonkowskich do ustanawiania, z naleĪytym uwzglĊdnieniem postanowieĔ
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Traktatu, wymagaĔ uznawanych przez nie za konieczne do zapewnienia
ochrony osób, a w szczególnoĞci robotników, podczas uĪytkowania
rozpatrywanych urządzeĔ ciĞnieniowych lub zespoáów, pod warunkiem Īe nie
oznacza to modyfikacji tych urządzeĔ lub zespoáów w sposób nie okreĞlony w
niniejszej dyrektywie;
Art. 2 ust. 3. Na targach, wystawach, pokazach itp. paĔstwa czáonkowskie nie
bĊdą zakazywaü demonstrowania urządzeĔ ciĞnieniowych lub zespoáów
okreĞlonych w art. 1 niniejszej dyrektywy, które nie są zgodne z
postanowieniami, pod warunkiem Īe naniesione na nie wyraĨne oznaczenie
wskaĪe na ich niezgodnoĞü oraz brak moĪliwoĞci sprzedaĪy do chwili
doprowadzenia ich do zgodnoĞci przez wytwórcĊ lub przez jego upowaĪnionego
przedstawiciela ustanowionego we Wspólnocie. Podczas pokazów naleĪy podjąü
odpowiednie Ğrodki bezpieczeĔstwa zgodne z wymaganiami ustanowionymi
przez kompetentne wáadze wáaĞciwego paĔstwa czáonkowskiego w celu
zapewnienia bezpieczeĔstwa osób.

§ 5. 1. Dopuszcza siĊ moĪliwoĞü prezentacji na targach, wystawach i innych
pokazach urządzeĔ ciĞnieniowych oraz zespoáów urządzeĔ ciĞnieniowych, które
nie speániają wymagaĔ okreĞlonych w rozporządzeniu, jeĪeli na widocznym
miejscu bĊdzie umieszczona informacja, Īe urządzenia ciĞnieniowe oraz zespoáy
urządzeĔ ciĞnieniowych są niezgodne z zasadniczymi wymaganiami i nie bĊdą
sprzedawane, dopóki producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel nie
doprowadzi do ich zgodnoĞci z wymaganiami okreĞlonymi w rozporządzeniu.
§ 5. 2. Podczas pokazów urządzeĔ ciĞnieniowych lub zespoáów urządzeĔ
ciĞnieniowych, o których mowa w ust. 1, powinny byü podjĊte odpowiednie
Ğrodki bezpieczeĔstwa w celu zapewnienia ochrony osób.

Art. 3 ust. 1. Urządzenia ciĞnieniowe, o których mowa ust. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
powinny speániaü zasadnicze wymagania okreĞlone w zaáączniku I.

—

Art. 3 ust. 1.1. Zbiorniki, oprócz okreĞlonych w ust. 1.2 przeznaczone do:

§ 9. 1. Zbiorniki inne niĪ okreĞlone w ust. 2 powinny speániaü zasadnicze
wymagania okreĞlone w rozdziale 3, jeĪeli są przeznaczone do:

a) gazów, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod ciĞnieniem, par a 1)
takĪe cieczy o ciĞnieniu pary w najwyĪszej dopuszczalnej temperaturze
wyĪszym od normalnego ciĞnienia atmosferycznego (1 013 mbar) o wiĊcej
niĪ 0,5 bara, w nastĊpującym zakresie:

gazów, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod ciĞnieniem, par, a
takĪe cieczy o ciĞnieniu pary w najwyĪszej dopuszczalnej temperaturze
wyĪszym od normalnego ciĞnienia atmosferycznego, wynoszącego 1.013
milibarów, o wiĊcej niĪ 0,5 bara, przy czym:

 w przypadku páynów z grupy 1, zbiorniki o pojemnoĞci wiĊkszej niĪ 1 L i
iloczynie PS  V wiĊkszym niĪ 25 bar  L, albo o ciĞnieniu PS wyĪszym niĪ
200 bar (zaáącznik II, tablica 1),

a)

dla páynów zaliczonych do grupy 1, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 1
- dotyczy zbiorników o pojemnoĞci wiĊkszej niĪ 1 litr i iloczynie PS x V
wiĊkszym niĪ 25 bar x litr lub o ciĞnieniu PS wyĪszym niĪ 200 barów,

 w przypadku páynów z grupy 2, zbiorniki o pojemnoĞci wiĊkszej niĪ 1 L i
o iloczynie PS  V wiĊkszym niĪ 50 bar  L, albo o ciĞnieniu PS wyĪszym
niĪ 1 000 bar, a takĪe wszystkie gaĞnice przenoĞne i butle do aparatury

b)

dla páynów zaliczonych do grupy 2, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 2
- dotyczy zbiorników o pojemnoĞci wiĊkszej niĪ 1 litr i iloczynie PS x V
wiĊkszym niĪ 50 bar x litr lub o ciĞnieniu PS wyĪszym niĪ 1.000
barów, a takĪe gaĞnic przenoĞnych i przewoĨnych oraz butli
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oddechowej (zaáącznik II, tablica 2);

przeznaczonych do aparatury oddechowej;

Art. 3 ust. 1.1.

§ 9. 1.

b) cieczy o ciĞnieniu pary w najwyĪszej dopuszczalnej temperaturze nie 2)
wyĪszym od normalnego ciĞnienia atmosferycznego (1 013 mbar) o wiĊcej
niĪ 0,5 bara, w nastĊpującym zakresie:

cieczy o ciĞnieniu pary w najwyĪszej dopuszczalnej temperaturze nie
wyĪszym od normalnego ciĞnienia atmosferycznego wynoszącego 1.013
milibarów, o wiĊcej niĪ 0,5 bara, przy czym:

 w przypadku páynów z grupy 1, zbiorniki o pojemnoĞci wiĊkszej niĪ 1 L i
iloczynie PS  V wiĊkszym niĪ 200 bar  L albo ciĞnieniu PS wyĪszym niĪ
500 bar (zaáącznik II, tablica 3);

a)

dla páynów zaliczonych do grupy 1, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 1
 dotyczy zbiorników o pojemnoĞci wiĊkszej niĪ 1 litr i iloczynie PS x V
wiĊkszym niĪ 200 bar x litr lub o ciĞnieniu PS wyĪszym niĪ 500 barów,

 w przypadku páynów z grupy 2, zbiorniki o ciĞnieniu PS wyĪszym niĪ 10
bar i iloczynie PS  V wiĊkszym niĪ 10 000 bar  L albo ciĞnieniu PS
wyĪszym niĪ 1 000 bar (zaáącznik II, tablica 4);

b)

dla páynów zaliczonych do grupy 2, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 2
 dotyczy zbiorników o ciĞnieniu PS wyĪszym niĪ 10 barów i iloczynie
PS x V wiĊkszym niĪ 10.000 bar x litr lub o ciĞnieniu PS wyĪszym niĪ
1.000 barów.

Art. 3 ust. 1.2. Urządzenia ciĞnieniowe opalane páomieniem lub ogrzewane w
inny sposób, stwarzające ryzyko przegrzania, przeznaczone do wytwarzania
pary lub wody przegrzanej w temperaturach wyĪszych niĪ [1]o 110qC m[1], o
pojemnoĞci wiĊkszej niĪ 2 L oraz wszelkie szybkowary ciĞnieniowe (zaáącznik II,
tablica 5);

§ 9. 2. Urządzenia ciĞnieniowe opalane páomieniem lub ogrzewane w inny
sposób, stwarzające ryzyko przegrzania, przeznaczone do wytwarzania pary lub
wody przegrzanej o temperaturze wyĪszej niĪ 110°C, o pojemnoĞci wiĊkszej niĪ
2 litry, oraz szybkowary ciĞnieniowe powinny speániaü zasadnicze wymagania
okreĞlone w rozdziale 3.

§ 9. 3. Rurociągi

Art. 3 ust. 1.3. Rurociągi przeznaczone do:

powinny

speániaü

zasadnicze

wymagania

okreĞlone w rozdziale 3, w szczególnoĞci zasadnicze wymagania
okreĞlone w § 53, jeĪeli są przeznaczone do:
a) gazów, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod ciĞnieniem, par oraz 1)
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cieczy o ciĞnieniu pary w najwyĪszej dopuszczalnej temperaturze wyĪszym
od normalnego ciĞnienia atmosferycznego (1 013 mbar) o wiĊcej niĪ
0,5 bara, w nastĊpującym zakresie:

oraz cieczy o ciĞnieniu pary w najwyĪszej dopuszczalnej temperaturze
wyĪszym od normalnego ciĞnienia atmosferycznego, wynoszącego 1.013
milibarów, o wiĊcej niĪ 0,5 bara, przy czym:

 w przypadku páynów z grupy 1, rurociągi o wymiarze nominalnym DN
wiĊkszym niĪ 25 (zaáącznik II, tablica 6);

a)

dla páynów zaliczonych do grupy 1, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 1
– dotyczy rurociągów o wymiarze nominalnym DN wiĊkszym niĪ 25,

 w przypadku páynów z grupy 2, rurociągi o wymiarze nominalnym DN
wiĊkszym niĪ 32 i iloczynie PS  DN wiĊkszym niĪ 1 000 bar (zaáącznik II,
tablica 7);

b)

dla páynów zaliczonych do grupy 2, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 2
– dotyczy rurociągów o wymiarze nominalnym DN wiĊkszym niĪ 32 i
iloczynie PS x DN wiĊkszym niĪ 1.000 barów;

Art. 3 ust. 1.3.

§ 9. 3.

b) cieczy o ciĞnieniu pary w najwyĪszej dopuszczalnej temperaturze wyĪszym 2)
od normalnego ciĞnienia atmosferycznego (1 013 mbar) o nie wiĊcej niĪ 0,5
bara, w nastĊpującym zakresie:

cieczy o ciĞnieniu pary w najwyĪszej dopuszczalnej temperaturze wyĪszym
od normalnego ciĞnienia atmosferycznego, wynoszącego 1.013 milibarów,
o nie wiĊcej niĪ 0,5 bara, przy czym:

 w przypadku páynów z grupy 1, rurociągi o wymiarze nominalnym DN
wiĊkszym niĪ 25 i iloczynie PS  DN wiĊkszym niĪ 2 000 bar (zaáącznik II,
tablica 8);

a)

dla páynów zaliczonych do grupy 1, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 1
- dotyczy rurociągów o wymiarze nominalnym DN wiĊkszym niĪ 25 i
iloczynie PS x DN wiĊkszym niĪ 2.000 barów,

 w przypadku páynów z grupy 2, rurociągi o ciĞnieniu PS wyĪszym niĪ 10
bar, wymiarze nominalnym DN wiĊkszym niĪ 200 i iloczynie PS  DN
wiĊkszym niĪ 5 000 bar (zaáącznik II, tablica 9).

b)

dla páynów zaliczonych do grupy 2, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 2
- dotyczy rurociągów o ciĞnieniu PS wyĪszym niĪ 10 bar, wymiarze
nominalnym DN wiĊkszym niĪ 200 i iloczynie PS x DN wiĊkszym niĪ
5.000 barów.

Art. 3 ust. 1.4. OsprzĊt zabezpieczający i ciĞnieniowy przeznaczony do § 9. 4. OsprzĊt zabezpieczający i ciĞnieniowy przeznaczony do urządzeĔ, o
urządzeĔ objĊtych ust. 1.1, 1.2 i 1.3, takĪe jeĞli takie urządzenia wchodzą w których mowa w ust. 1-3, powinien speániaü zasadnicze wymagania okreĞlone w
skáad zespoáu.
rozdziale 3, takĪe wtedy gdy urządzenia te są wbudowane w zespóá urządzeĔ
ciĞnieniowych.
Art. 3 ust. 2. Zespoáy okreĞlone w art. 1, ust. 2.1.5, które zawierają co
najmniej jedno urządzenie ciĞnieniowe objĊte ust. 1 niniejszego artykuáu i
które są wymienione w ust. 2.1, 2.2 i 2.3 niniejszego artykuáu, powinny
speániaü wymagania zasadnicze podane w zaáączniku I.
Art. 3 ust. 2.1. Zespoáy

przeznaczone

do

wytwarzania

pary

lub

§ 10. 1. Zespoáy urządzeĔ ciĞnieniowych zawierające co najmniej jedno z
urządzeĔ ciĞnieniowych, o których mowa w § 9, które:

wody 1)
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wytwarzania
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lub

wody

przegrzanej

w

Wymagania dyrektywy 97/23/EWG

Wymagania rozporządzenia
temperaturze wyĪszej niĪ 110°C i zawierają co najmniej jedno urządzenie
ciĞnieniowe ogrzewane páomieniem lub w inny sposób stwarzający ryzyko
przegrzania,

przegrzanej w temperaturze wyĪszej niĪ [1]o 110qC m[1], zawierające co
najmniej jedno urządzenie ciĞnieniowe ogrzewane páomieniem lub w inny
sposób i stwarzające ryzyko przegrzania.

nie stanowią zespoáów urządzeĔ ciĞnieniowych okreĞlonych w pkt 1 i są
Art. 3 ust. 2.2. Zespoáy inne niĪ te, o których mowa w ust. 2.1, jeĪeli
wprowadzane do obrotu i oddawane do uĪytkowania przez producenta jako
wytwórca zamierza umieĞciü je na rynku i oddaü do uĪytkowania jako zespoáy.
kompletny zespóá urządzeĔ ciĞnieniowych
 powinny speániaü zasadnicze wymagania okreĞlone w rozdziale 3.
Art. 3 ust. 2.3. Jako odstĊpstwo od akapitu wstĊpnego do niniejszego ustĊpu,
zespoáy przeznaczone do wytwarzania ciepáej wody o temperaturze nie wiĊkszej
niĪ 110qC, które zasilane są rĊcznie paliwem staáym i w przypadku których
iloczyn PS  V jest wiĊkszy niĪ 50 bar  L, powinny speániaü zasadnicze
wymagania podane w pkt 2.10, 2.11, 3.4, 5 (a) i 5 (d) zaáącznika I.

§ 10. 2. Zespoáy urządzeĔ ciĞnieniowych zawierające co najmniej jedno z
urządzeĔ ciĞnieniowych, o których mowa w § 9, przeznaczone do wytwarzania
ciepáej wody o temperaturze nie wiĊkszej niĪ 110°C, zasilane rĊcznie paliwem
staáym, w których iloczyn PS x V jest wiĊkszy niĪ 50 bar x litr, powinny speániaü
zasadnicze wymagania okreĞlone w § 34-37, § 48 oraz w § 52 ust. 2 pkt 1 i 4.

Art. 3 ust. 3. Urządzenia ciĞnieniowe i/lub zespoáy o parametrach nie
wiĊkszych niĪ parametry graniczne podane odpowiednio w ust. 1.1, 1.2 i 1.3
oraz w ust. 2 powinny byü projektowane i wytwarzane zgodnie z uznaną
praktyką inĪynierską stosowaną w danym paĔstwie czáonkowskim w celu
zapewnienia bezpiecznego ich uĪytkowania. Do urządzeĔ ciĞnieniowych i/lub
zespoáów powinny byü doáączone odpowiednie instrukcje uĪytkowania oraz
powinny one nosiü oznaczenia umoĪliwiające identyfikacjĊ wytwórcy lub jego
upowaĪnionego przedstawiciela ustanowionego we Wspólnocie. Takie
urządzenia i/lub zespoáy nie powinny nosiü oznakowania CE, o którym mowa w
art. 15.

§ 11. 1. Urządzenia ciĞnieniowe i zespoáy urządzeĔ ciĞnieniowych o
parametrach nie wiĊkszych niĪ okreĞlone odpowiednio w § 9 ust. 13 oraz w
§ 10 w celu zapewnienia ich bezpiecznego uĪytkowania powinny byü
zaprojektowane i wytwarzane zgodnie z uznaną praktyką inĪynierską.
2. Do urządzeĔ ciĞnieniowych i zespoáów urządzeĔ ciĞnieniowych, o których
mowa w ust. 1, powinny byü doáączone instrukcje uĪytkowania, a takĪe
umieszczone na nich oznaczenia umoĪliwiające identyfikacjĊ producenta lub
jego upowaĪnionego przedstawiciela.
3. Na urządzeniach ciĞnieniowych i zespoáach urządzeĔ ciĞnieniowych o
parametrach nie wiĊkszych niĪ okreĞlone odpowiednio w § 9 ust. 13 oraz w §
10 nie umieszcza siĊ oznakowania CE.

Art. 4 ust. 1.1. PaĔstwa czáonkowskie, z tytuáu zagroĪeĔ powodowanych § 7.
ciĞnieniem, nie bĊdą zakazywaü, ograniczaü ani utrudniaü umieszczania na
1)
rynku lub oddawania do uĪytkowania na warunkach okreĞlonych przez
wytwórcĊ, urządzeĔ ciĞnieniowych i zespoáów, o których mowa w art. 1,
zgodnych z niniejszą dyrektywą i noszących oznakowanie CE wskazujące na
przeprowadzenie oceny ich zgodnoĞci wedáug art. 10.

1. Dopuszcza siĊ wprowadzanie do obrotu i oddawanie do uĪytkowania:

Art. 4 ust. 1.2. PaĔstwa czáonkowskie, z tytuáu zagroĪeĔ powodowanych 2)
ciĞnieniem, nie bĊdą zakazywaü, ograniczaü ani utrudniaü umieszczania na

urządzeĔ ciĞnieniowych i zespoáów urządzeĔ ciĞnieniowych speániających
wymagania okreĞlone w § 11.

13

urządzeĔ ciĞnieniowych i zespoáów urządzeĔ ciĞnieniowych, które speániają
wymagania okreĞlone w rozporządzeniu, na których umieszczono
oznakowanie CE i do których zastosowano tryb dokonywania oceny
zgodnoĞci okreĞlony w rozdziale 4;

Wymagania dyrektywy 97/23/EWG

Wymagania rozporządzenia

rynku lub oddawania do uĪytkowania urządzeĔ ciĞnieniowych lub zespoáów
zgodnych z art. 3 ust. 3.
Art. 4 ust. 2. PaĔstwa czáonkowskie mogą, w zakresie koniecznym do
bezpiecznego i prawidáowego uĪytkowania urządzeĔ ciĞnieniowych i zespoáów,
wymagaü podawania informacji, o których mowa w zaáączniku I pkt 3.3 i 3.4, w
jĊzyku urzĊdowym (jĊzykach urzĊdowych) Wspólnoty, który(e), zgodnie z
Traktatem, moĪe (mogą) byü okreĞlony(e) przez paĔstwo czáonkowskie, w
którym te urządzenia lub zespoáy zostaną przekazane finalnemu uĪytkownikowi.

§ 7. 2. Osoba wprowadzająca do obrotu urządzenie ciĞnieniowe lub zespóá
urządzeĔ ciĞnieniowych powinna podaü informacje, o których mowa w § 46-48,
w zakresie niezbĊdnym do ich bezpiecznego i prawidáowego uĪytkowania.
Informacje sporządza siĊ w jĊzyku polskim; mogą teĪ byü sporządzane w jĊzyku
kraju, do którego urządzenie lub zespóá urządzeĔ ciĞnieniowych są
przeznaczone.

Art. 5 ust. 1. PaĔstwa czáonkowskie przyjmą, Īe urządzenia ciĞnieniowe i § 6. Uznaje siĊ, Īe urządzenia ciĞnieniowe i zespoáy urządzeĔ ciĞnieniowych, na
zespoáy noszące oznakowanie CE przewidziane w art. 15, z doáączoną których umieszczono oznakowanie CE i doáączono deklaracjĊ zgodnoĞci WE, są
deklaracją zgodnoĞci WE przewidzianą w zaáączniku VII, są zgodne z wszystkimi zgodne z wymaganiami okreĞlonymi w rozporządzeniu.
postanowieniami niniejszej dyrektywy, áącznie z oceną zgodnoĞci przewidzianą
w art. 10.
Art. 5 ust. 2. Przyjmuje siĊ w domniemaniu, Īe urządzenia ciĞnieniowe i
zespoáy, speániające wymagania krajowych norm wprowadzających normy
zharmonizowane o numerach opublikowanych w Dzienniku UrzĊdowym
Wspólnot Europejskich, speániają zasadnicze wymagania, o których mowa w
art. 3. PaĔstwa czáonkowskie opublikują numery norm krajowych, o których
mowa powyĪej.

—

Art. 5 ust. 3. PaĔstwa czáonkowskie zapewnią podjĊcie odpowiednich dziaáaĔ
umoĪliwiających obu stronom przemysáu dostĊp na szczeblu paĔstwowym do
procesu przygotowania i monitorowania norm zharmonizowanych.

—

Art. 6. JeĞli paĔstwo czáonkowskie lub Komisja uzna, Īe normy, o których
mowa w art. 5 ust. 2 nie speániają w caáoĞci wymagaĔ zasadniczych, o których
mowa w art. 3, zainteresowane paĔstwo czáonkowskie lub Komisja powiadomi
Staáy Komitet ustanowiony zgodnie z art. 5 dyrektywy 83/189/EWG podając
jednoczeĞnie uzasadnienie. Komitet wyda opiniĊ w trybie pilnym.

—

UwzglĊdniając opiniĊ Komitetu, Komisja powiadomi paĔstwa czáonkowskie o
koniecznoĞci wycofania z publikacji tych norm, o których mowa w art. 5 ust. 2,
14
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lub o braku takiej potrzeby.
Art. 7. ust. 1. Komisja moĪe podjąü wszelkie odpowiednie Ğrodki w celu
wdroĪenia nastĊpujących postanowieĔ:

—

JeĪeli paĔstwo czáonkowskie uzna, Īe z bardzo powaĪnych wzglĊdów
dotyczących bezpieczeĔstwa:

—

 egzemplarz lub rodzina urządzeĔ ciĞnieniowych, o których mowa w art. 3
ust. 3 powinny podlegaü wymaganiom art. 3 ust. 1, lub
 zespóá lub rodzina zespoáów, o których mowa w art. 3 ust. 3 powinny
podlegaü wymaganiom art. 3 ust. 2, lub
 egzemplarz lub rodzina urządzeĔ ciĞnieniowych powinny byü, w drodze
odstĊpstwa od wymagaĔ zaáącznika II, zaklasyfikowane do innej kategorii,
przedkáada ono Komisji naleĪycie uzasadniony wniosek o podjĊcie niezbĊdnych
Ğrodków. ĝrodki te naleĪy przyjmowaü zgodnie z procedurą ustanowioną w ust.
3.
Art. 7 ust. 2. Komisja bĊdzie wspomagana przez Staáy Komitet, zwany dalej
„Komitetem”, utworzony z przedstawicieli paĔstw czáonkowskich i
przedstawiciela Komisji jako przewodniczącego. Komitet ustanowi wáasny
regulamin postĊpowania.

—

Art. 7 ust. 3. Przedstawiciel Komisji przedkáada Komitetowi projekt podjĊcia
Ğrodków zgodnie z ust. 1. Komitet wydaje opiniĊ o projekcie w terminie
okreĞlonym przez przewodniczącego stosownie do pilnoĞci sprawy, w razie
koniecznoĞci przez gáosowanie.

—

Opinia powinna byü zapisana w protokole; ponadto kaĪde paĔstwo
czáonkowskie ma prawo Īądaü zapisania w protokole swojego stanowiska.
Komisja przyáoĪy najwyĪszą wagĊ do opinii wydanej przez Komitet. Poinformuje
15
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ona Komitet o sposobie, w jaki jego opinia zostaáa uwzglĊdniona.
Art. 7 ust. 4. Ponadto, Komitet moĪe zbadaü kaĪdą inną sprawĊ dotyczącą
wdraĪania i praktycznego stosowania niniejszej dyrektywy i przedstawioną przez
przewodniczącego, zarówno z jego wáasnej inicjatywy, jak i na wniosek paĔstwa
czáonkowskiego.

—

Art. 8 ust. 1. JeĪeli paĔstwo czáonkowskie stwierdzi, Īe urządzenia ciĞnieniowe
lub zespoáy, o których mowa w art. 1, noszące oznakowanie CE i uĪytkowane
zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem, mogą zagroziü bezpieczeĔstwu osób
oraz, w odpowiednich przypadkach, zwierząt domowych lub mienia, to paĔstwo
to podejmie odpowiednie dziaáania w celu wycofania takich wyrobów z rynku,
zakazu umieszczania ich na rynku, zakazu oddawania do eksploatacji lub
uĪytkowania, albo teĪ ograniczy swobodny obrót nimi.

—

PaĔstwo czáonkowskie poinformuje niezwáocznie KomisjĊ o kaĪdym takim
dziaáaniu, wskazując powody decyzji, a w szczególnoĞci, czy niezgodnoĞü jest
wynikiem:
a) niespeánienia wymagaĔ zasadniczych, o których mowa w art. 3;
b) niewáaĞciwego zastosowania norm, o których mowa w art. 5 ust. 2;
c) wad samych norm, o których mowa w art. 5 ust. 2;
d) wad w europejskim uznaniu materiaáów przeznaczonych do wytwarzania
urządzeĔ ciĞnieniowych, o którym mowa w art. 11.

—

Art. 8 ust. 2. Komisja przystąpi niezwáocznie do konsultacji z zainteresowanymi
stronami. JeĪeli po takich konsultacjach Komisja uzna, Īe dziaáanie jest
uzasadnione, poinformuje natychmiast paĔstwo czáonkowskie, które podjĊáo
inicjatywĊ oraz pozostaáe paĔstwa czáonkowskie.

—

JeĪeli po takich konsultacjach Komisja uzna, Īe dziaáanie jest nieuzasadnione,
poinformuje natychmiast paĔstwo czáonkowskie, które podjĊáo inicjatywĊ oraz
wytwórcĊ lub jego upowaĪnionego przedstawiciela ustanowionego we

—

16
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Wspólnocie. W przypadkach, gdy decyzja o której mowa w ust. 1, zostaáa
wydana na podstawie wad norm lub wad europejskich uznaĔ materiaáów i gdy
paĔstwo czáonkowskie, które spowodowaáo wydanie takiej decyzji, podtrzymuje
swoje stanowisko, Komisja poinformuje natychmiast Komitet, o którym mowa w
art. 6 w celu zainicjowania procedury, o której mowa w pierwszym ustĊpie art.
6.
Art. 8 ust. 3. W przypadku gdy niezgodne z wymaganiami urządzenie
ciĞnieniowe lub zespóá nosi oznakowanie CE, kompetentne paĔstwo
czáonkowskie podejmie odpowiednie dziaáania przeciwko osobie (osobom), które
naniosáy oznakowanie CE i poinformuje o tym KomisjĊ oraz pozostaáe paĔstwa
czáonkowskie.
Art. 8 ust. 4. Komisja zapewni, aby paĔstwa czáonkowskie byáy informowane o
przebiegu i wyniku realizacji tej procedury.
Art. 9 ust. 1. Urządzenia ciĞnieniowe, o których mowa w art. 3 ust. 1 naleĪy § 13. 1. Dla urządzeĔ ciĞnieniowych, o których mowa w § 9, w celu
kategoryzowaü wedáug kategorii zgodnie z zaáącznikiem II, w funkcji przeprowadzenia oceny zgodnoĞci, okreĞla siĊ kategorie zgodnie z zaáącznikiem
wzrastającego poziomu zagroĪenia.
nr 2 do rozporządzenia, w funkcji wzrastającego poziomu zagroĪenia,
uwzglĊdniając grupĊ, o której mowa w ust. 2, z zastrzeĪeniem § 16.

Do celów takiej kategoryzacji páyny naleĪy podzieliü na dwie grupy zgodnie z § 13. 2. W celu okreĞlenia kategorii, o której mowa w ust. 1, ustala siĊ
ust. 2.1 i 2.2.
nastĊpujące grupy páynów:
Art. 9 ust. 2.1. Grupa 1 obejmuje páyny niebezpieczne. Páyn niebezpieczny
jest to substancja lub preparat objĊty definicjami podanymi w art. 2 ust. 2
dyrektywy Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliĪenia
ustaw, rozporządzeĔ i przepisów administracyjnych dotyczących klasyfikacji,
pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych.
Grupa 1 obejmuje páyny okreĞlone jako:

1) grupa 1  obejmuje páyny niebezpieczne:

17
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 wybuchowe,



 skrajnie áatwo zapalne,

a) skrajnie áatwopalne,

 wysoce áatwo palne,

b) wysoce áatwopalne,

 áatwo palne (w przypadkach gdy najwyĪsza dopuszczalna temperatura jest
wyĪsza niĪ temperatura zapáonu),

c) áatwopalne, gdy najwyĪsza dopuszczalna temperatura jest wyĪsza niĪ
temperatura zapáonu,

 wyjątkowo toksyczne,

d) bardzo toksyczne,

 toksyczne,

e) toksyczne,

 utleniające.

f) o wáaĞciwoĞciach utleniających
Patrz 2 zdanie art. 9 ust. 2.1.

 okreĞlone w przepisach dotyczących kryteriów i sposobu klasyfikacji
substancji i preparatów chemicznych;

Art. 9 ust. 2.2. Grupa 2 obejmuje wszystkie pozostaáe páyny nie wymienione w § 13. 2. 2) grupa 2 – obejmuje páyny niewymienione w pkt 1.
ust. 2.1.

Art. 9 ust. 3. W przypadku gdy zbiornik jest záoĪony z kilku przestrzeni, naleĪy
go zaliczyü do najwyĪszej kategorii odnoszącej siĊ do poszczególnych
przestrzeni. JeĪeli przestrzeĔ zawiera kilka páynów, kategoryzacji naleĪy
dokonaü na podstawie páynu, dla którego wymagana jest najwyĪsza kategoria.

§ 15. W przypadku gdy zbiornik jest záoĪony z kilku przestrzeni, zalicza siĊ go
do najwyĪszej kategorii spoĞród odnoszących siĊ do poszczególnych przestrzeni;
jeĪeli przestrzeĔ zawiera kilka páynów, kategoryzacji dokonuje siĊ na podstawie
páynu, dla którego jest wymagana najwyĪsza kategoria.

Art. 10. ust. 1.1. Przed umieszczeniem urządzeĔ ciĞnieniowych na rynku
wytwórca powinien przeprowadziü na kaĪdym egzemplarzu urządzenia jedną z
procedur oceny zgodnoĞci opisanych w zaáączniku III, zgodnie z warunkami
podanymi w niniejszym artykule.

§ 61. 1. Producent przed wprowadzeniem urządzenia ciĞnieniowego do obrotu
powinien poddaü kaĪdy jego egzemplarz odpowiedniej procedurze oceny
zgodnoĞci, o której mowa w zaáączniku nr 3 do rozporządzenia, z
uwzglĊdnieniem wymagaĔ okreĞlonych w niniejszym rozdziale.

Art. 10. ust. 1.2.
Procedury oceny zgodnoĞci mające zastosowanie do § 61. 2. Procedury oceny zgodnoĞci mające zastosowanie do danego
egzemplarza urządzenia ciĞnieniowego w celu naniesienia na nim oznakowania urządzenia ciĞnieniowego w celu umieszczenia na nim oznakowania CE okreĞla
CE, naleĪy okreĞliü przez kategoriĊ wedáug art. 9, do której urządzenie zostaáo siĊ poprzez kategoriĊ, do której urządzenie zostaáo zaliczone, zgodnie z
18
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wymaganiami okreĞlonymi w § 14.

Art. 10. ust. 1.3.
Procedury oceny zgodnoĞci mające zastosowanie do § 62. 1. (...  patrz korelacja do art. 10 ust. 1.4 dyrektywy poniĪej)
poszczególnych kategorii są nastĊpujące :
urządzenia ciĞnieniowe zaliczone do:
 Kategoria I
Moduá A
 Kategoria II

1) kategorii I poddaje siĊ procedurze oceny zgodnoĞci, stosując wewnĊtrzną
kontrolĊ produkcji  moduá A, o którym mowa w pkt 1 zaáącznika nr 3 do
rozporządzenia;
2) kategorii II poddaje siĊ procedurze oceny zgodnoĞci, do wyboru, stosując:

Moduá A1

a) wewnĊtrzną kontrolĊ procesu wytwarzania z nadzorowaniem oceny
koĔcowej  moduá A1, o którym mowa w pkt 2 zaáącznika nr 3 do
rozporządzenia,

Moduá D1

b) zapewnienie jakoĞci produkcji  moduá D1, o którym mowa w pkt 7
zaáącznika nr 3 do rozporządzenia,

Moduá E1

c) zapewnienie jakoĞci wyrobu  moduá E1, o którym mowa w pkt 9
zaáącznika nr 3 do rozporządzenia;

(Art. 10. ust. 1.3)

§ 62. 1.

 Kategoria III

3) urządzenia ciĞnieniowe zaliczone do kategorii III poddaje siĊ procedurze
oceny zgodnoĞci, do wyboru, stosując:

Moduá B1 + D

a) badanie projektu WE  moduá B1, áącznie z zapewnieniem jakoĞci
produkcji - moduá D, o których mowa odpowiednio w pkt 4 i 6 zaáącznika
nr 3 do rozporządzenia,

Moduá B1 + F

b) badanie projektu WE  moduá B1, áącznie z weryfikacją wyrobu  moduá
F, o których mowa odpowiednio w pkt 4 i 10 zaáącznika nr 3 do
rozporządzenia,

Moduá B + E

c) badanie typu WE – moduá B, áącznie z zapewnieniem jakoĞci wyrobu 
moduá E, o których mowa odpowiednio w pkt 3 i 8 zaáącznika nr 3 do
rozporządzenia,
19
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Moduá B + C1

d) badanie typu WE  moduá B, áącznie ze zgodnoĞcią z typem  moduá C1,
o których mowa odpowiednio w pkt 3 i 5 zaáącznika nr 3 do
rozporządzenia,

Moduá H

e) peáne zapewnienie jakoĞci  moduá H, o którym mowa w pkt 12
zaáącznika nr 3 do rozporządzenia;

 Kategoria IV

4) urządzenia ciĞnieniowe zaliczone do kategorii IV poddaje siĊ procedurze
oceny zgodnoĞci, do wyboru, stosując:

Moduá B + D

a) badanie typu WE - moduá B, áącznie z zapewnieniem jakoĞci produkcji –
moduá D, o których mowa odpowiednio w pkt 3 i 6 zaáącznika nr 3 do
rozporządzenia,

Moduá B + F

b) badanie typu WE - moduá B, áącznie z weryfikacją wyrobu - moduá F, o
których mowa odpowiednio w pkt 3 i 10 zaáącznika nr 3 do
rozporządzenia,

Moduá G

c) weryfikacjĊ jednostkową WE - moduá G, o którym mowa w pkt 11
zaáącznika nr 3 do rozporządzenia,
d) peáne zapewnienie jakoĞci z badaniem projektu i nadzorem specjalnym w
ramach oceny koĔcowej  moduá H1, o którym mowa w pkt 13
zaáącznika nr 3 do rozporządzenia.

(Art. 10. ust. 1.3  Kategoria IV )
Moduá H1
Art. 10. ust. 1.4.
Urządzenia ciĞnieniowe naleĪy poddaü jednej z procedur
oceny zgodnoĞci, która moĪe byü wybrana przez wytwórcĊ spoĞród procedur
ustalonych dla kategorii, do której dane urządzenie zostaáo zaliczone. Wytwórca
moĪe równieĪ wybraü do stosowania jedną z procedur odnoszących siĊ do
wyĪszej kategorii, jeĞli takie istnieją dla danego przypadku.

§ 62. 1. Odpowiednio do kategoryzacji urządzenia ciĞnieniowego, o której
mowa w rozdziale 2, producent powinien poddaü urządzenie ciĞnieniowe
procedurze oceny zgodnoĞci ustalonej dla danej kategorii urządzenia ... (patrz
korelacja do art. 10 ust. 1.3 dyrektywy powyĪej)
2. Producent moĪe wybraü jedną z procedur odnoszących siĊ do wyĪszej
kategorii niĪ okreĞlona zgodnie z rozdziaáem 2, jeĪeli takie kategorie istnieją dla
danego przypadku.

Art. 10. ust. 1.5. W ramach procedur zapewnienia jakoĞci dla urządzeĔ § 63. 1. W przypadku urządzeĔ ciĞnieniowych naleĪących do kategorii III i IV, o
kategorii III i IV, o których mowa w art. 3 ust. 1.1 lit. a, ust. 1.1 lit. b, pierwszy których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a oraz w § 9 ust. 2, jednostka
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myĞlnik, oraz ust. 1.2, podczas przeprowadzania niezapowiedzianych wizytacji
jednostka notyfikowana pobiera próbkĊ urządzeĔ z miejsc wytwarzania lub
skáadowania w celu przeprowadzenia lub zlecenia przeprowadzenia oceny
koĔcowej, o której mowa w zaáączniku I pkt 3.2.2. W tym celu wytwórca
powinien powiadomiü jednostkĊ notyfikowaną o planowanym harmonogramie
zamierzonej produkcji. Jednostka notyfikowana przeprowadza co najmniej dwie
wizytacje w pierwszym roku wytwarzania. CzĊstoĞü kolejnych wizytacji
jednostka notyfikowana okreĞla na podstawie kryteriów ustanowionych w pkt
4.4 rozdziaáów zaáącznika, dotyczących odnoĞnych moduáów.

notyfikowana
biorąca
udziaá
w
procedurze
zapewnienia
jakoĞci,
przeprowadzając niezapowiedziane wizytacje u producenta, pobiera próbkĊ
urządzenia ciĞnieniowego z miejsc jego wytwarzania lub skáadowania w celu
przeprowadzenia lub zlecenia przeprowadzenia oceny koĔcowej obejmującej
próbĊ wytrzymaáoĞci, o której mowa w § 45 ust. 2-4.
2. W celu umoĪliwienia przeprowadzenia oceny koĔcowej, o której mowa w
ust. 1, producent powinien powiadomiü jednostkĊ notyfikowaną o planowanym
harmonogramie zamierzonej produkcji urządzeĔ ciĞnieniowych.
3. Jednostka notyfikowana przeprowadza w pierwszym roku wytwarzania co
najmniej dwie wizytacje, o których mowa w ust. 1.
4. Jednostka notyfikowana ustala czĊstoĞü kolejnych wizytacji na podstawie
kryteriów okreĞlonych odpowiednio w pkt 6.4.4, 7.5.4, 8.4.4, 9.5.4 oraz w pkt
12.4.4 zaáącznika nr 3 do rozporządzenia.

Art. 10. ust. 1.6.
Wedáug procedury moduáu H, w przypadku produkcji
jednostkowej zbiorników i urządzeĔ kategorii III, o których mowa w art. 3
ust. 1.2, jednostka notyfikowana przeprowadza ocenĊ koĔcową kaĪdego
urządzenia lub zleca jej przeprowadzenie, zgodnie z zaáącznikiem I pkt 3.2.2. W
tym celu wytwórca powinien przekazaü jednostce notyfikowanej planowany
harmonogram zamierzonej produkcji.

§ 63. 5. W przypadku produkcji jednostkowej zbiorników i urządzeĔ, o których
mowa w § 9 ust. 2, zaliczonych do kategorii III, dla których wybrano procedurĊ
oceny zgodnoĞci z zastosowaniem procedury peánego zapewnienia jakoĞci moduá H, o którym mowa w pkt 12 zaáącznika nr 3 do rozporządzenia,
jednostka notyfikowana przeprowadza w ramach oceny koĔcowej próbĊ
wytrzymaáoĞci kaĪdego urządzenia lub zleca jej przeprowadzenie zgodnie z
wymaganiami okreĞlonymi w § 45 ust. 2-4. W tym celu producent powinien
przekazaü jednostce notyfikowanej planowany harmonogram zamierzonej ich
produkcji.

Art. 10. ust. 2. Zespoáy, o których mowa w art. 3 ust. 2, naleĪy poddaü § 64. Zespoáy urządzeĔ ciĞnieniowych, o których mowa w § 10, poddaje siĊ
procedurze kompleksowej oceny zgodnoĞci, obejmującej:
procedurze kompleksowej oceny zgodnoĞci, obejmującej ocenĊ:
a) ocenĊ kaĪdego egzemplarza urządzenia ciĞnieniowego o którym mowa w 1) kaĪdego egzemplarza urządzenia ciĞnieniowego, o którym mowa w § 9 ust.
art. 3 ust. 1, wchodzącego w skáad zespoáu, niepoddawanego uprzednio
1-4, wchodzącego w skáad zespoáu, niepoddawanego uprzednio procedurze
procedurze oceny zgodnoĞci i nieoznakowanego oddzielnie CE; procedurĊ
oceny zgodnoĞci i nieoznakowanego indywidualnie CE; procedurĊ oceny
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oceny naleĪy okreĞliü na podstawie kategorii wáaĞciwej dla kaĪdego
egzemplarza urządzenia;

zgodnoĞci okreĞla siĊ na podstawie kategorii wáaĞciwej dla kaĪdego
egzemplarza urządzenia ciĞnieniowego;

b) ocenĊ poáączenia róĪnych elementów w zespole, o której mowa w pkt 2.3, 2) poáączenia poszczególnych elementów w zespole odpowiednio do wymagaĔ
2.8, i 2.9 zaáącznika I i którą naleĪy okreĞliü na podstawie najwyĪszej
okreĞlonych w § 27, § 32 i 33, biorąc pod uwagĊ najwyĪszą kategoriĊ
kategorii stosującej siĊ do danego urządzenia, róĪnej od kategorii wáaĞciwej
mającą zastosowanie do danego urządzenia ciĞnieniowego, z pominiĊciem
dla osprzĊtu zabezpieczającego;
kategorii osprzĊtu zabezpieczającego;
c) ocenĊ zabezpieczenia zespoáu przed przekroczeniem dopuszczalnych 3) zabezpieczenia zespoáu przed przekroczeniem okreĞlonych wartoĞci
wielkoĞci parametrów roboczych, o którym mowa w pkt 2.10 i 3.2.3
roboczych parametrów dopuszczalnych, zgodnie z wymaganiami okreĞlonymi
zaáącznika I, którą naleĪy przeprowadziü na podstawie najwyĪszej kategorii
w § 34 i oceną koĔcową, o której mowa w § 45 ust. 6; ocenĊ przeprowadza
stosującej siĊ do urządzeĔ wymagających zabezpieczenia.
siĊ na podstawie najwyĪszej kategorii mającej zastosowanie do urządzeĔ
zabezpieczanych.
Art. 10. ust. 3. Jako odstĊpstwo od wymagaĔ ust. 1 i 2, kompetentne wáadze
mogą, w uzasadnionych przypadkach, zezwoliü na umieszczenie na rynku i
oddanie do uĪytkowania na obszarze danego paĔstwa czáonkowskiego,
pojedynczych egzemplarzy urządzeĔ ciĞnieniowych oraz zespoáów, o których
mowa w art. 1 ust. 2, w odniesieniu do których nie zastosowano procedur, o
których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykuáu i których uĪytkowanie ma
znaczenie dla prac eksperymentalnych.

§ 65. Dopuszcza siĊ, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu wáaĞciwej
jednostki dozoru technicznego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r.
Nr 74, poz. 676), wprowadzenie do obrotu i oddanie do uĪytkowania
pojedynczych egzemplarzy urządzeĔ ciĞnieniowych i zespoáów urządzeĔ
ciĞnieniowych, w odniesieniu do których nie zastosowano procedur, o których
mowa w § 61-64, a wykorzystywanych do prac eksperymentalnych.

Art. 10. ust. 4. Protokoáy i korespondencjĊ dotyczącą oceny zgodnoĞci naleĪy
opracowywaü w jĊzyku urzĊdowym (jĊzykach urzĊdowych) Wspólnoty, który(e),
zgodnie z Traktatem, moĪe (mogą) byü okreĞlony(e) przez paĔstwo
czáonkowskie, w którym ustanowiono jednostkĊ odpowiedzialną za realizacjĊ
tych procedur, lub w jĊzyku zaakceptowanym przez tĊ jednostkĊ.

§ 65. 2. Protokoáy i korespondencje dotyczące oceny zgodnoĞci sporządza siĊ w
jĊzyku polskim; mogą teĪ byü sporządzone w jĊzyku zaakceptowanym przez
jednostkĊ notyfikowaną odpowiedzialną za realizowanie procedur oceny
zgodnoĞci.

Art. 11. ust. 1. Europejskie uznanie materiaáów okreĞlone w ust. 2.9 art. 1
wystawia, na wniosek wytwórcy lub wytwórców materiaáów lub urządzeĔ,
jedna z jednostek notyfikowanych, o których mowa w art. 12, specjalnie
wyznaczona do tego zadania. Jednostka notyfikowana okreĞla i przeprowadza
odpowiednie kontrole i badania, lub zleca ich przeprowadzenie w celu
poĞwiadczenia zgodnoĞci rodzajów materiaáów z odpowiednimi wymaganiami
niniejszej dyrektywy; w przypadku materiaáów, których stosowanie uznano za
bezpieczne przed 29 listopada 1999 r., jednostka notyfikowana powinna

§ 67. 1. Jednostka notyfikowana wáaĞciwa do sporządzania europejskiego
uznania materiaáów wystawia na wniosek producenta lub producentów
materiaáów albo urządzeĔ ciĞnieniowych europejskie uznanie materiaáów
przeznaczonych do wytwarzania urządzeĔ ciĞnieniowych, zwane dalej
„europejskim uznaniem”.
2. Jednostka notyfikowana, o której mowa w ust. 1, okreĞla i przeprowadza
odpowiednie kontrole i badania lub zleca ich przeprowadzenie, w celu
poĞwiadczenia zgodnoĞci rodzajów materiaáów z odpowiednimi wymaganiami
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uwzglĊdniü istniejące dane podczas poĞwiadczania takiej zgodnoĞci.

okreĞlonymi w rozporządzeniu.
3. Podczas poĞwiadczania zgodnoĞci rodzajów materiaáów z odpowiednimi
wymaganiami jednostka notyfikowana, o której mowa w ust. 1, uwzglĊdnia
dane w odniesieniu do materiaáów uznanych za bezpieczne do stosowania.

Art. 11. ust. 2. Przed wystawieniem europejskiego uznania materiaáów, § 68. 1. Przed wystawieniem europejskiego uznania materiaáów jednostka
jednostka notyfikowana powiadamia paĔstwa czáonkowskie oraz KomisjĊ notyfikowana, o której mowa w § 67, przesyáa Komisji Europejskiej i paĔstwom
przesyáając im odpowiednie informacje.
czáonkowskim Unii Europejskiej informacje o planowanym ich wystawieniu.
W ciągu trzech miesiĊcy paĔstwo czáonkowskie lub Komisja mogą wnieĞü
sprawĊ wraz z uzasadnieniem przed Staáy Komitet ustanowiony na podstawie
art. 5 dyrektywy 83/189/EWG. W takim przypadku Komitet wydaje swoją opiniĊ
jako pilną.

—

Jednostka
notyfikowana
wystawia
europejskie
uznanie
materiaáów § 68. 2. Jednostka notyfikowana, wystawiając europejskie uznanie materiaáów,
uwzglĊdniając, w stosownych przypadkach, opiniĊ Komitetu oraz zgáoszone uwzglĊdnia opinie Komisji Europejskiej i uwagi paĔstw czáonkowskich Unii
uwagi.
Europejskiej.

Art. 11. ust. 3. Egzemplarz europejskiego uznania materiaáów, przeznaczonych § 68. 3. Kopie wystawionych europejskich uznaĔ materiaáów jednostka
do wytwarzania urządzeĔ ciĞnieniowych, naleĪy przesáaü do paĔstw notyfikowana przesyáa Komisji Europejskiej i paĔstwom czáonkowskim Unii
czáonkowskich, jednostek notyfikowanych oraz Komisji. Komisja opublikuje w Europejskiej oraz innym jednostkom notyfikowanym.
Dzienniku UrzĊdowym Wspólnot Europejskich wykaz europejskich uznaĔ
materiaáów i zapewni jego aktualizacjĊ.
Art. 11. ust. 4. Materiaáy stosowane do wytwarzania urządzeĔ ciĞnieniowych,
zgodne z europejskimi uznaniami materiaáów, których dane opublikowano w
Dzienniku UrzĊdowym Wspólnot Europejskich, naleĪy w domniemaniu uznaü za
zgodne z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi podanymi w zaáączniku I.

§ 68. 4. Materiaáy stosowane do wytwarzania urządzeĔ ciĞnieniowych, zgodne z
wykazem europejskich uznaĔ materiaáów opublikowanym w Dzienniku
UrzĊdowym Wspólnot Europejskich, uznaje siĊ za zgodne z odpowiednimi
zasadniczymi wymaganiami okreĞlonymi w rozdziale 3.

Art. 11. ust. 5. Jednostka notyfikowana, która wystawiáa europejskie uznanie
materiaáów przeznaczonych do wytwarzania urządzeĔ ciĞnieniowych, cofa takie
uznanie, jeĞli stwierdzi, Īe nie powinno byü ono wydane [1]o lub m[1] gdy
ten rodzaj materiaáów objĊty jest normą zharmonizowaną. Jednostka
notyfikowana niezwáocznie informuje pozostaáe paĔstwa czáonkowskie, jednostki

§ 69. 1. Jednostka notyfikowana, która wystawiáa europejskie uznanie
materiaáów przeznaczonych do wytwarzania urządzeĔ ciĞnieniowych, cofa
uznanie, jeĪeli stwierdzi, Īe nie powinno byü wydane lub gdy stosowany rodzaj
materiaáów zostanie objĊty normą zharmonizowaną.
2. Jednostka notyfikowana niezwáocznie informuje KomisjĊ Europejską, paĔstwa
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notyfikowane oraz KomisjĊ o wszelkich wycofaniach uznania.

czáonkowskie Unii Europejskiej, organ sprawujący nadzór nad wyrobami
wprowadzonymi do obrotu oraz inne jednostki notyfikowane o wycofaniach
europejskich uznaĔ materiaáów.

Art. 12. ust. 1. PaĔstwa czáonkowskie powiadomią KomisjĊ i pozostaáe
paĔstwa czáonkowskie o jednostkach wyznaczonych do przeprowadzania
procedur, o których mowa w art. 10 i art. 11, áącznie z okreĞlonymi zadaniami,
do których wykonywania jednostki te zostaáy wyznaczone i numerami
identyfikacyjnymi nadanymi im uprzednio przez KomisjĊ.

—

Komisja opublikuje w Dzienniku UrzĊdowym Wspólnot Europejskich wykaz
jednostek notyfikowanych i ich numery identyfikacyjne oraz zadania, do których
wykonywania zostaáy notyfikowane. Komisja zapewni aktualizacjĊ tego wykazu.

—

Art. 12. ust. 2. Do wyznaczania jednostek paĔstwa czáonkowskie powinny
stosowaü kryteria podane w zaáączniku IV. NaleĪy przyjąü w domniemaniu, Īe
jednostki speániające kryteria, ustanowione w odpowiednich normach
zharmonizowanych, speániają odpowiednie kryteria podane w zaáączniku IV.

—

Art. 12. ust. 3. PaĔstwo czáonkowskie, które notyfikowaáo jednostkĊ, wycofuje
tĊ notyfikacjĊ, jeĞli stwierdzi, Īe jednostka nie speánia juĪ kryteriów, o których
mowa w ust. 2.

—

O kaĪdym wycofaniu notyfikacji paĔstwo czáonkowskie niezwáocznie powiadamia
pozostaáe paĔstwa czáonkowskie oraz KomisjĊ.
Art. 13 ust. 1. PaĔstwa czáonkowskie powiadomią KomisjĊ i pozostaáe paĔstwa
czáonkowskie o organizacjach strony trzeciej uznanych przez te paĔstwa do
wykonywania zadaĔ, o których mowa w zaáączniku I, pkt 3.2.2 i 3.1.3.
Komisja opublikuje w Dzienniku UrzĊdowym Wspólnot Europejskich wykaz
uznanych organizacji wraz z zadaniami, do których wykonywania zostaáy
uznane. Komisja zapewni aktualizacjĊ tego wykazu.
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Art. 13 ust. 2. Do uznawania organizacji paĔstwa czáonkowskie zastosują
kryteria podane w zaáączniku IV. NaleĪy przyjąü w domniemaniu, Īe organizacje
speániające kryteria, ustanowione w odpowiednich normach zharmonizowanych,
speániają odpowiednie kryteria podane w zaáączniku IV.

—

Art. 13 ust. 3. PaĔstwo czáonkowskie, które uznaáo daną organizacjĊ, wycofuje
uznanie, jeĞli stwierdzi, Īe organizacja ta nie speánia juĪ wymagaĔ, o których
mowa w ust. 2.

—

O kaĪdym wycofaniu uznania paĔstwo czáonkowskie niezwáocznie powiadamia
pozostaáe paĔstwa czáonkowskie i KomisjĊ.

Art. 14 ust. 1. W drodze odstĊpstwa od postanowieĔ dotyczących zadaĔ
wykonywanych przez jednostki notyfikowane, paĔstwa czáonkowskie mogą na
swoich obszarach zezwoliü uĪytkownikom urządzeĔ ciĞnieniowych lub zespoáów
urządzeĔ ciĞnieniowych, o których mowa w art. 1, na umieszczanie tych
urządzeĔ lub zespoáów na rynku oraz oddawanie ich do uĪytkowania, jeĪeli ich
zgodnoĞü z wymaganiami zasadniczymi zostaáa oceniona przez jednostki
kontrolujące uĪytkownika, wyznaczone zgodnie z kryteriami, o których mowa w
ust. 8.

—

Art. 14 ust. 2. JeĞli paĔstwo czáonkowskie wyznaczyáo jednostki kontrolujące
uĪytkownika zgodnie z kryteriami ustalonymi w niniejszym artykule, nie moĪe
ono, na podstawie zagroĪeĔ spowodowanych ciĞnieniem, zakazywaü, ograniczaü
lub utrudniaü umieszczania na rynku lub oddawania do uĪytkowania na
warunkach okreĞlonych w niniejszym artykule, urządzeĔ ciĞnieniowych lub ich
zespoáów, których zgodnoĞü zostaáa oceniona przez jednostkĊ kontrolującą
uĪytkownika wyznaczoną przez inne paĔstwo czáonkowskie zgodnie z kryteriami
podanymi w niniejszym artykule.

—

Art. 14 ust. 3. Na urządzeniach ciĞnieniowych i zespoáach, których zgodnoĞü
zostaáa oceniona przez jednostkĊ kontrolującą uĪytkownika, nie naleĪy
umieszczaü oznakowania CE.

—
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Art. 14 ust. 4. Urządzenia ciĞnieniowe i ich zespoáy, o których mowa, mogą
byü uĪytkowane wyáącznie w zakáadach funkcjonujących w ramach
przedsiĊbiorstwa, w którego skáad wchodzi jednostka kontrolująca uĪytkownika.
PrzedsiĊbiorstwo takie powinno stosowaü wspólną politykĊ bezpieczeĔstwa w
odniesieniu do specyfikacji technicznych dotyczących projektowania,
wytwarzania, kontroli, konserwacji i uĪytkowania urządzeĔ ciĞnieniowych i ich
zespoáów.

—

Art. 14 ust. 5. Jednostki kontrolujące uĪytkownika powinny dziaáaü wyáącznie
dla przedsiĊbiorstwa, do którego przynaleĪą.

—

Art. 14 ust. 6. Procedurami oceny zgodnoĞci stosowanymi przez jednostki
kontrolujące uĪytkownika powinny byü moduáy A1, C1, F i G opisane w
zaáączniku III.

—

Art. 14 ust. 7. PaĔstwa czáonkowskie powiadomią pozostaáe paĔstwa
czáonkowskie oraz KomisjĊ o notyfikowanych jednostkach kontrolujących
uĪytkownika, zadaniach do których zostaáy one wyznaczone oraz, dla kaĪdej
jednostki kontrolującej, podadzą wykaz zakáadów speániających postanowienia
ust. 4.

—

Art. 14 ust. 8. Przy wyznaczaniu jednostek kontrolujących uĪytkownika
paĔstwa czáonkowskie bĊdą stosowaü kryteria podane w zaáączniku V oraz
zapewnią, Īe przedsiĊbiorstwa, w których skáad wchodzą te jednostki, bĊdą
stosowaü kryteria, o których mowa w drugim zdaniu ust. 4.

—

Art. 14 ust. 9. PaĔstwo
czáonkowskie,
które
notyfikowaáo
jednostkĊ
kontrolującą uĪytkownika, wycofa notyfikacjĊ, jeĞli stwierdzi Īe jednostka
kontrolująca uĪytkownika nie speánia juĪ kryteriów, o których mowa w ust. 8, i
powiadamia o tym pozostaáe paĔstwa czáonkowskie oraz KomisjĊ.

—

Art. 14 ust. 10. Komisja bĊdzie monitorowaáa wyniki stosowania niniejszego
artykuáu i oceni je po trzech latach od daty okreĞlonej w art. 20 ust. 3. W tym
celu paĔstwa czáonkowskie przeĞlą do Komisji wszelkie uĪyteczne informacje
dotyczące wdraĪania niniejszego artykuáu. JeĪeli okaĪe siĊ to niezbĊdne, do

—
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oceny naleĪy doáączyü propozycje zmian do dyrektywy.
Art. 15 ust. 1. Oznakowanie CE skáada siĊ z liter „CE”, zgodnie z wzorem
podanym w zaáączniku VI.

§ 12. 5. Wzór oznakowania CE okreĞla zaáącznik nr 1 do rozporządzenia.

Do oznakowania CE naleĪy doáączyü numer identyfikacyjny, o którym mowa w § 12. 2. Po prawej stronie oznakowania CE umieszcza siĊ numer
art. 12 ust. 1, jednostki notyfikowanej uczestniczącej w kontroli wytwarzania.
identyfikacyjny jednostki notyfikowanej uczestniczącej odpowiednio w kontroli
wytwarzania urządzenia ciĞnieniowego lub zespoáu urządzenia ciĞnieniowego.
Art. 15 ust. 2. Oznakowanie CE naleĪy nanieĞü w widocznej, áatwo czytelnej i § 12. 1. Na kaĪdym egzemplarzu urządzeĔ ciĞnieniowych, o których mowa w §
nieĞcieralnej postaci na kaĪdym:
9, oraz na zespoáach urządzeĔ ciĞnieniowych, o których mowa w § 10, których
budowĊ zakoĔczono lub których stan umoĪliwia ocenĊ koĔcową, o której mowa
 egzemplarzu urządzeĔ ciĞnieniowych, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub
w § 44, umieszcza siĊ oznakowanie CE w sposób widoczny, czytelny i trwaáy.
 zespole, o którym mowa w art. 3 ust. 2,
którego budowa zostaáa zakoĔczona lub którego stan umoĪliwia ocenĊ koĔcową
opisaną w pkt 3.2 zaáącznika I.

j.w.

Art. 15 ust. 3. Nanoszenie oznakowania CE na poszczególnych egzemplarzach
urządzeĔ ciĞnieniowych tworzących zespóá, o którym mowa w art. 3 ust. 2, nie
jest konieczne. Przy budowie zespoáu z poszczególnych egzemplarzy urządzeĔ
ciĞnieniowych z naniesionym juĪ oznakowaniem CE, oznakowanie to naleĪy
zachowaü.

§ 12. 3. Nie jest wymagane umieszczanie oznakowania CE na poszczególnych
egzemplarzach urządzeĔ ciĞnieniowych tworzących zespóá, o którym mowa w §
10. W przypadku gdy na poszczególnych egzemplarzach urządzeĔ ciĞnieniowych
przeznaczonych do budowy zespoáu urządzeĔ ciĞnieniowych umieszczono juĪ
oznakowanie CE, oznakowanie to naleĪy zachowaü.

Art. 15 ust. 4. W przypadkach, gdy urządzenia ciĞnieniowe lub ich zespoáy
podlegają innym dyrektywom dotyczącym innych zagadnieĔ, które takĪe
przewidują naniesienie oznakowania CE, to oznakowanie to wskazuje, Īe
urządzenia ciĞnieniowe lub ich zespoáy są równieĪ przyjĊte w domniemaniu za
zgodne z postanowieniami tych pozostaáych dyrektyw.

§ 8. 1. JeĪeli do urządzeĔ ciĞnieniowych i zespoáów urządzeĔ ciĞnieniowych
mają zastosowanie takĪe odrĊbne przepisy, które przewidują naniesienie
oznakowania CE, oznakowanie moĪe byü naniesione pod warunkiem, Īe
urządzenie ciĞnieniowe i zespóá urządzeĔ ciĞnieniowych speániają równieĪ
wymagania okreĞlone w tych przepisach.

JednakĪe, jeĞli co najmniej jedna z tych dyrektyw zezwala wytwórcy, w okresie
przejĞciowym, na wybór przyjĊtych ustaleĔ, oznakowanie CE wskazuje
zgodnoĞü wyáącznie z dyrektywami zastosowanymi przez wytwórcĊ. W takich
przypadkach naleĪy podaü w dokumentach, ostrzeĪeniach lub instrukcjach,
wymaganych przez te dyrektywy i towarzyszących urządzeniom ciĞnieniowym
lub ich zespoáom, szczegóáowe informacje o zastosowanych dyrektywach,
zgodnie z ich publikacją w Dzienniku UrzĊdowym Wspólnot Europejskich.

§ 8. 2. JeĪeli co najmniej jeden z przepisów, o których mowa w ust. 1, pozwala
producentowi, w okresie przejĞciowym okreĞlonym w tych przepisach, na wybór
innych przepisów, oznakowanie CE powinno wskazywaü zgodnoĞü tylko z tymi
przepisami, które zastosowaá producent. W takim przypadku producent
powinien podaü szczegóáowe dane o zastosowanych przepisach w doáączanych
do urządzeĔ ciĞnieniowych i zespoáów urządzeĔ ciĞnieniowych dokumentach,
ostrzeĪeniach lub instrukcjach, wymaganych przez te przepisy.
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Art. 15 ust. 5. Zabrania siĊ nanoszenia na urządzenia ciĞnieniowe lub zespoáy
oznakowaĔ, które mogáyby wprowadziü w báąd strony trzecie co do znaczenia
lub formy oznakowania CE. Na urządzeniach ciĞnieniowych lub zespoáach moĪe
byü umieszczane kaĪde inne oznaczenie, pod warunkiem Īe widocznoĞü i
czytelnoĞü oznakowania CE nie zostanie w ten sposób ograniczona.

§ 12. 4. Nie umieszcza siĊ na urządzeniach ciĞnieniowych i zespoáach urządzeĔ
ciĞnieniowych oznakowaĔ, które mogáyby wprowadziü w báąd strony trzecie co
do znaczenia lub formy oznakowania CE. Na urządzeniach ciĞnieniowych i
zespoáach urządzeĔ ciĞnieniowych moĪe byü umieszczane kaĪde inne
oznaczenie pod warunkiem, Īe widocznoĞü i czytelnoĞü oznakowania CE nie
zostanie ograniczona.

Art. 16. Nie naruszając postanowieĔ art. 8:

—

a) jeĪeli paĔstwo czáonkowskie stwierdzi, Īe oznakowanie CE zostaáo naniesione
bezpodstawnie, wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony
we Wspólnocie jest zobowiązany do doprowadzenia wyrobu do zgodnoĞci z
postanowieniami dotyczącymi oznakowania CE i do zaprzestania naruszania
prawa na warunkach okreĞlonych przez paĔstwo czáonkowskie;
b) jeĪeli niezgodnoĞü bĊdzie siĊ utrzymywaáa, paĔstwo czáonkowskie podejmie
wáaĞciwe kroki w celu ograniczenia lub zakazu umieszczania na rynku
kwestionowanego wyrobu lub zapewni, Īe bĊdzie on wycofany z rynku
zgodnie z procedurami ustanowionymi w art. 8.
Art. 17. PaĔstwa czáonkowskie podejmą odpowiednie kroki w celu popierania
wzajemnej wspóápracy miĊdzy wáadzami odpowiedzialnymi za wdraĪanie
niniejszej dyrektywy oraz wzajemnego przekazywania informacji i informowania
Komisji w celu wspomagania funkcjonowania niniejszej dyrektywy.

—

Art. 18. KaĪda decyzja podjĊta na podstawie niniejszej dyrektywy, która
ogranicza umieszczanie na rynku i oddawanie do uĪytkowania lub narzuca
wycofanie z rynku urządzeĔ ciĞnieniowych lub ich zespoáów, powinna podawaü
dokáadne podstawy jej podjĊcia. DecyzjĊ taką naleĪy niezwáocznie podaü do
wiadomoĞci stronie zainteresowanej z jednoczesnym poinformowaniem jej o
odwoáawczych Ğrodkach prawnych przysáugujących jej zgodnie z prawami
obowiązujących w danym paĔstwie czáonkowskim oraz o terminach, jakie
obowiązują przy korzystaniu z tych Ğrodków.

—
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Art. 19. Od dnia 29 listopada 1999 r. przestaje obowiązywaü art. 22 dyrektywy
76/767/EWG w odniesieniu do urządzeĔ ciĞnieniowych i ich zespoáów objĊtych
niniejszą dyrektywą.
Art. 20. ust. 1. Do dnia 29 maja 1999 r. paĔstwa czáonkowskie przyjmą i
opublikują ustawy, rozporządzenia i przepisy administracyjne konieczne do
wdroĪenia niniejszej dyrektywy i niezwáocznie poinformują o tym KomisjĊ.

—

—

(Art. 20. ust. 1.) PrzyjĊte przez paĔstwo czáonkowskie Ğrodki, o których mowa
w pierwszym akapicie, powinny zawieraü odniesienie do niniejszej dyrektywy
lub odniesienie takie powinno byü zamieszczone w ich urzĊdowej publikacji.
Metody dokonywania takiego odniesienia bĊdą ustalone przez paĔstwa
czáonkowskie.

—

PaĔstwa czáonkowskie wdroĪą takie postanowienia z dniem 29 listopada 1999 r.
Art. 20. ust. 2. PaĔstwa czáonkowskie przekaĪą Komisji teksty postanowieĔ
prawa krajowego przyjĊte w dziedzinie objĊtej niniejszą dyrektywą.

—

Art. 20. ust. 3. PaĔstwa czáonkowskie zezwolą do dnia 29 maja 2002 r. na
umieszczanie na rynku urządzeĔ ciĞnieniowych i ich zespoáów, zgodnych z
przepisami obowiązującymi na ich terytorium w dniu wejĞcia w Īycie niniejszej
dyrektywy oraz zezwolą na oddawanie takich urządzeĔ i zespoáów do
uĪytkowania po 29 maja 2002 r.

—

Art. 21. Niniejsza dyrektywa jest skierowana do paĔstw czáonkowskich.

—

ZI. UW.1. Zobowiązania wynikające z zasadniczych wymagaĔ dotyczących § 60. Przepisy niniejszego rozdziaáu stosuje siĊ odpowiednio do zespoáów
urządzeĔ ciĞnieniowych wymienionych w niniejszym zaáączniku odnoszą siĊ urządzeĔ ciĞnieniowych.
równieĪ do ich zespoáów, jeĪeli wystĊpują tam odpowiednie zagroĪenia.
ZI. UW.2. Wymagania zasadnicze podane w dyrektywie są obowiązkowe.

Patrz § 7. ust. 1.

Zobowiązania naáoĪone w niniejszych wymaganiach zasadniczych mają § 17. 1. Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia
zastosowanie tylko wtedy, gdy w rozpatrywanych urządzeniach ciĞnieniowych mają zastosowanie tylko wówczas, gdy urządzenie ciĞnieniowe stwarza
istnieje odpowiednie zagroĪenie, gdy są one uĪytkowane w warunkach dających odpowiednie zagroĪenie związane z jego uĪytkowaniem w warunkach dających
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siĊ w uzasadniony sposób przewidzieü przez wytwórcĊ.

siĊ w sposób uzasadniony przewidzieü przez producenta.

ZI. UW.3. Wytwórca jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy zagroĪeĔ w
celu zidentyfikowania tych, które odnoszą siĊ do wytwarzanych przez niego
urządzeĔ ze wzglĊdu na ciĞnienie; projektując i wytwarzając je, wytwórca
powinien uwzglĊdniü wyniki tej analizy.

§ 17. 2. Producent powinien przeprowadziü analizĊ zagroĪeĔ, w celu
zidentyfikowania zagroĪeĔ odnoszących siĊ do danego urządzenia ze wzglĊdu
na panujące w nim ciĞnienie. Producent powinien zaprojektowaü i wykonaü
urządzenie, biorąc pod uwagĊ wyniki dokonanej analizy.

ZI. UW.4. Wymagania zasadnicze naleĪy interpretowaü i stosowaü w taki
sposób, aby uwzglĊdniaü stan techniki i aktualną praktykĊ postĊpowania
podczas projektowania i wytwarzania, jak teĪ aspekty techniczne i ekonomiczne
spójne z wysokim stopniem ochrony zdrowia i bezpieczeĔstwa.

—

ZI. 1.1. Urządzenia ciĞnieniowe naleĪy projektowaü, wytwarzaü, kontrolowaü
oraz, jeĞli ma to zastosowanie, wyposaĪaü i instalowaü w sposób zapewniający
ich bezpieczeĔstwo po oddaniu do uĪytku zgodnie z instrukcjami wytwórcy lub
w warunkach dających siĊ przewidzieü w sposób uzasadniony.

§ 18. 1. Urządzenia ciĞnieniowe powinny byü zaprojektowane, wytworzone,
kontrolowane oraz, jeĪeli ma to zastosowanie, wyposaĪone i zainstalowane w
taki sposób, aby po oddaniu do uĪytkowania zgodnego z instrukcjami
producenta lub w warunkach, które w sposób uzasadniony moĪna przewidzieü,
byáy bezpieczne.

ZI. 1.2. Wybierając najbardziej odpowiednie rozwiązania, wytwórca powinien § 18. 2. Producent, w celu speánienia wymagania, o którym mowa w ust. 1,
stosowaü poniĪsze zasady w nastĊpującej kolejnoĞci:
powinien zastosowaü odpowiednie rozwiązania, uwzglĊdniając zasady
dotyczące:
 usunąü zagroĪenia lub je zmniejszyü tak dalece, jak to jest praktycznie 1) wyeliminowania lub zminimalizowania zagroĪeĔ;
moĪliwe i uzasadnione,
 zastosowaü odpowiednie Ğrodki chroniące przed zagroĪeniami, których nie 2) zastosowania koniecznych Ğrodków ochronnych w stosunku do zagroĪeĔ,
których nie moĪna wyeliminowaü;
moĪna wyeliminowaü,
 w odpowiednich przypadkach, informowaü uĪytkowników o zagroĪeniach 3) informowania uĪytkowników o zagroĪeniach, które nie zostaáy
wyeliminowane, i wskazania, czy jest konieczne zastosowanie odpowiednich
szczątkowych i wskazaü czy konieczne jest podjĊcie odpowiednich Ğrodków
Ğrodków specjalnych w celu zmniejszenia ryzyka podczas instalowania i
specjalnych w celu zmniejszenia ryzyka podczas instalowania i / lub
uĪytkowania urządzeĔ.
uĪytkowania.
ZI. 1.3. JeĪeli znana jest moĪliwoĞü niewáaĞciwego uĪytkowania urządzeĔ § 19. W przypadku gdy moĪna przewidzieü niewáaĞciwe uĪytkowanie urządzeĔ
ciĞnieniowych lub moĪna ją jednoznacznie przewidzieü, wówczas naleĪy je ciĞnieniowych, powinny byü one zaprojektowane w sposób zapobiegający
projektowaü w sposób zapobiegający niebezpieczeĔstwu spowodowanemu niebezpieczeĔstwu
spowodowanemu
takim
uĪytkowaniem.
JeĪeli
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takim uĪytkowaniem lub, jeĪeli jest to niemoĪliwe, naleĪy doáączyü do zaprojektowanie urządzenia w taki sposób nie jest moĪliwe, powinny byü
urządzenia odpowiednie ostrzeĪenie zabraniające jego uĪytkowania w taki doáączone do niego ostrzeĪenia zabraniające uĪytkowania w niewáaĞciwy
sposób.
sposób.
ZI. 2.1. Urządzenia ciĞnieniowe powinny byü prawidáowo zaprojektowane, z § 20. 1. Urządzenia ciĞnieniowe powinny byü zaprojektowane z uwzglĊdnieniem
uwzglĊdnieniem wszelkich odpowiednich czynników w celu zapewnienia istotnych czynników w taki sposób, aby zapewnione byáo bezpieczeĔstwo przez
bezpieczeĔstwa tych urządzeĔ przez ich caáy przewidywany czas Īycia.
caáy przewidywany czas Īycia tych urządzeĔ.
(ZI. 2.1.) W projekcie naleĪy zastosowaü odpowiednie wspóáczynniki
bezpieczeĔstwa, stosując wszechstronne znane metody uwzglĊdniające w
sposób spójny odpowiednie zapasy bezpieczeĔstwa w stosunku do wszystkich
rodzajów uszkodzeĔ związanych z urządzeniem.

§ 20. 2. Podczas projektowania urządzeĔ ciĞnieniowych naleĪy uwzglĊdniü
odpowiednie wspóáczynniki bezpieczeĔstwa, stosując kompleksowe metody, o
których wiadomo, Īe w sposób spójny zapewniają odpowiednie zapasy
bezpieczeĔstwa w odniesieniu do wszystkich rodzajów uszkodzeĔ urządzeĔ.

ZI. 2.2.1. Urządzenia ciĞnieniowe naleĪy projektowaü z uwzglĊdnieniem
obciąĪeĔ odpowiadających ich przewidywanemu uĪytkowaniu oraz innym
dającym siĊ przewidzieü w sposób uzasadniony warunkom pracy. W
szczególnoĞci naleĪy uwzglĊdniü nastĊpujące czynniki:

§ 21. 1. Podczas projektowania urządzeĔ ciĞnieniowych powinny zostaü
uwzglĊdnione obciąĪenia odpowiadające ich przewidywanemu uĪytkowaniu oraz
dające siĊ w sposób racjonalny przewidzieü warunki pracy urządzeĔ; w
szczególnoĞci uwzglĊdnia siĊ takie czynniki, jak:

 ciĞnienie wewnĊtrzne/zewnĊtrzne,

1) ciĞnienie wewnĊtrzne i zewnĊtrzne;

 temperatury otoczenia i temperatury robocze,

2) temperatury otoczenia i temperatury robocze;

 ciĞnienie statyczne oraz masa zawartoĞci w warunkach pracy i w warunkach 3) ciĞnienie statyczne oraz masĊ zawartej substancji w warunkach pracy i
badaĔ;
badaĔ,
 obciąĪenia wystĊpujące podczas transportu, spowodowane wiatrem lub 4) obciąĪenia ruchem, wiatrem, trzĊsieniem ziemi;
trzĊsieniem ziemi,
 siáy reakcji i momenty pochodzące od podpór, zamocowaĔ, rurociągów, itp.,

5) siáy reakcji i momenty pochodzące od takich konstrukcji jak: podpory,
zamocowania oraz rurociągi;

 korozjĊ, erozjĊ, zmĊczenie, itp.

6) korozjĊ, erozjĊ, zmĊczenie i inne;

 rozkáad páynów nietrwaáych.

7) rozkáad páynów nietrwaáych.
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NaleĪy uwzglĊdniü róĪne obciąĪenia mogące pojawiü siĊ jednoczeĞnie, biorąc
§ 21. 2. Podczas projektowania urządzeĔ ciĞnieniowych naleĪy uwzglĊdniü
pod uwagĊ prawdopodobieĔstwo ich jednoczesnego wystąpienia.
moĪliwoĞü jednoczesnego wystąpienia róĪnych obciąĪeĔ, o których mowa w ust.
1.

ZI. 2.2.2. Projektowanie zapewniające odpowiednią wytrzymaáoĞü powinno byü § 22. W celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymaáoĞci urządzeĔ ciĞnieniowych,
oparte:
podczas ich projektowania, naleĪy zastosowaü metody:
 zasadniczo na metodzie obliczeniowej opisanej w pkt 2.2.3, w razie potrzeby 1) obliczeniową, o której mowa w § 2325; metodĊ tĊ moĪna uzupeániü
uzupeánionej metodą doĞwiadczalną opisaną w pkt 2.2.4, lub
metodą doĞwiadczalną, o której mowa w § 26, lub
 na doĞwiadczalnej metodzie projektowania bez obliczeĔ, opisanej w 2) doĞwiadczalną, bez obliczeĔ, o której mowa w § 26, w przypadku gdy
iloczyn najwyĪszego dopuszczalnego ciĞnienia PS i pojemnoĞci V jest
pkt 2.2.4, jeĪeli iloczyn najwyĪszego dopuszczalnego ciĞnienia PS i
mniejszy niĪ 6.000 bar x litr lub iloczyn najwyĪszego dopuszczalnego
pojemnoĞci V jest mniejszy niĪ 6 000 bar  L, lub iloczyn PS  DN jest
ciĞnienia PS i wymiaru nominalnego DN jest mniejszy niĪ 3.000 barów.
mniejszy niĪ 3 000 bar.
ZI. 2.2.3. Metoda obliczeniowa
(a) O b c ią Īe ni e c iĞ ni e n i e m o ra z i nn e a s pe kt y o bc ią Ī enia

§ 23. Podczas projektowania urządzeĔ ciĞnieniowych z zastosowaniem metody
obliczeniowej naleĪy uwzglĊdniaü w szczególnoĞci obciąĪenie ciĞnieniem oraz
inne aspekty obciąĪenia, przy czym:

Dopuszczalne naprĊĪenia w urządzeniach ciĞnieniowych powinny byü 1) w urządzeniach ciĞnieniowych i zespoáach urządzeĔ ciĞnieniowych wartoĞü
ograniczone, uwzglĊdniając dające siĊ przewidzieü w sposób uzasadniony
dopuszczalnych naprĊĪeĔ powinna byü ograniczona, uwzglĊdniając, moĪliwe
rodzaje uszkodzeĔ w warunkach pracy. W tym celu naleĪy zastosowaü
do przewidzenia w sposób uzasadniony, rodzaje uszkodzeĔ w warunkach
wspóáczynniki bezpieczeĔstwa caákowicie eliminujące niepewnoĞü wynikającą z
pracy; w tym celu naleĪy stosowaü w obliczeniach takie wspóáczynniki
wytwarzania, rzeczywistych warunków pracy, naprĊĪeĔ, modeli obliczeniowych
bezpieczeĔstwa, które pozwalają na caákowite wyeliminowanie niepewnoĞci
oraz wáasnoĞci i zachowania siĊ materiaáu.
wynikającej z procesu wytwarzania, rzeczywistych warunków pracy,
naprĊĪeĔ, modeli obliczeniowych oraz wáaĞciwoĞci i zachowania siĊ
materiaáu;
Metody obliczeniowe powinny zapewniaü wystarczający zapas bezpieczeĔstwa, 2) metody obliczeniowe powinny zapewniaü odpowiedni zapas bezpieczeĔstwa,
spójny, tam gdzie ma to zastosowanie, z wymaganiami rozdziaáu 7.
o którym mowa w § 20, oraz, o ile ma to zastosowanie, uwzglĊdniaü
wymagania okreĞlone w § 5460;
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Wymagania okreĞlone powyĪej mogą zostaü speánione przez odpowiednie 3) wymagania, o których mowa w pkt 1 i 2, moĪna speániü, stosując
zastosowanie jednej z podanych niĪej metod, stosując ją, jeĞli to niezbĊdne,
odpowiednio jedną z metod projektowania na podstawie: wzorów, analizy
jako uzupeánienie innej metody lub w kombinacji z inną metodą:
oraz mechaniki pĊkania; metody te mogą byü stosowane áącznie.
 projektowanie na podstawie wzorów,
 projektowanie na podstawie analizy,
 projektowanie na podstawie mechaniki pĊkania;
(ZI. 2.2.3. Metoda obliczeniowa)
(b) W y t r z y m a á o Ğ ü
W celu okreĞlenia wytrzymaáoĞci danego urządzenia ciĞnieniowego, naleĪy § 24. 1. Podczas projektowania urządzeĔ ciĞnieniowych z zastosowaniem
zastosowaü wáaĞciwe obliczenia projektowe.
metody obliczeniowej naleĪy wykonaü wáaĞciwe obliczenia projektowe w celu
okreĞlenia wytrzymaáoĞci danych urządzeĔ ciĞnieniowych, w szczególnoĞci
mając na wzglĊdzie, Īe:
W szczególnoĞci :
—

ciĞnienia obliczeniowe nie mogą byü niĪsze niĪ najwyĪsze ciĞnienia
1) ciĞnienie obliczeniowe nie moĪe byü niĪsze niĪ najwyĪsze ciĞnienie
dopuszczalne, przy czym naleĪy uwzglĊdniü statyczne i dynamiczne
dopuszczalne, przy czym naleĪy uwzglĊdniü statyczne i dynamiczne ciĞnienie
ciĞnienie páynu oraz rozkáad páynów nietrwaáych. W przypadku zbiornika
páynu oraz rozkáad páynów nietrwaáych; w przypadku zbiornika podzielonego
podzielonego na oddzielne przestrzenie ciĞnieniowe, przegrodĊ naleĪy
na oddzielne przestrzenie ciĞnieniowe, przegrodĊ naleĪy zaprojektowaü na
zaprojektowaü na podstawie najwyĪszego moĪliwego ciĞnienia w danej
podstawie najwyĪszego moĪliwego ciĞnienia w danej przestrzeni i
przestrzeni i najniĪszego moĪliwego ciĞnienia w przestrzeni sąsiadującej,
najniĪszego moĪliwego ciĞnienia w przestrzeni sąsiadującej;

—

temperatury obliczeniowe naleĪy przyjmowaü z odpowiednimi zapasami 2) temperatury
obliczeniowe
bezpieczeĔstwa,
bezpieczeĔstwa;

—

w projekcie naleĪy odpowiednio uwzglĊdniü wszystkie moĪliwe kombinacje 3) w projekcie naleĪy uwzglĊdniü wszystkie moĪliwe kombinacje temperatury i
temperatury i ciĞnienia, które mogáyby zaistnieü w danym urządzeniu w
ciĞnienia, które mogáyby wystąpiü w danym urządzeniu ciĞnieniowym w
warunkach pracy dających siĊ przewidzieü w sposób uzasadniony,
warunkach pracy dających siĊ w sposób uzasadniony przewidzieü;

—

naprĊĪenia maksymalne i wartoĞci szczytowe spiĊtrzeĔ naprĊĪeĔ naleĪy 4) naprĊĪenia maksymalne i wartoĞci szczytowe spiĊtrzeĔ naprĊĪeĔ naleĪy
utrzymywaü w bezpiecznych granicach,
utrzymywaü w bezpiecznych granicach;
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w obliczeniach obciąĪenia ciĞnieniem naleĪy przyjmowaü wartoĞci wáaĞciwe 5) w obliczeniach obciąĪenia ciĞnieniem naleĪy przyjmowaü wartoĞci wáaĞciwe
dla wáasnoĞci materiaáu oparte o udokumentowane dane, z
dla materiaáu, na podstawie udokumentowanych danych, uwzglĊdniających
uwzglĊdnieniem postanowieĔ podanych w rozdziale 4 wraz z odpowiednimi
wymagania okreĞlone w § 4951 wraz z odpowiednimi wspóáczynnikami
wspóáczynnikami bezpieczeĔstwa. NaleĪy uwzglĊdniaü nastĊpujące
bezpieczeĔstwa.
wáasnoĞci materiaáu, jeĞli mają one zastosowanie:
§ 24. 2. WáaĞciwoĞci materiaáu, o których mowa w ust. 1 pkt 5,
przeznaczonego do wykonania urządzenia ciĞnieniowego ocenia siĊ, o ile ma to
zastosowanie, z uwzglĊdnieniem:
 odpowiednio, granicĊ plastycznoĞci lub umowną granicĊ plastycznoĞci 1) odpowiednio, granicy plastycznoĞci lub umownej granicy plastycznoĞci przy
wydáuĪeniu 0,2% lub 1,0% w temperaturze obliczeniowej;
przy wydáuĪeniu 0,2% lub 1,0% w temperaturze obliczeniowej,

—

 wytrzymaáoĞü na rozciąganie,

2) wytrzymaáoĞci na rozciąganie;

 wytrzymaáoĞü zaleĪną od czasu, tj. wytrzymaáoĞü na peázanie,

3) wytrzymaáoĞci na peázanie;

 dane zmĊczeniowe,

4) danych zmĊczeniowych;

 moduá Younga (moduá sprĊĪystoĞci),

5) moduáu sprĊĪystoĞci Younga;

 odpowiedni stopieĔ odksztaácenia plastycznego,

6) odpowiedniego stopnia odksztaácenia plastycznego;

 udarnoĞü,

7) udarnoĞci;

 odpornoĞü na pĊkanie;

8) odpornoĞci na pĊkanie.

do wáasnoĞci materiaáu naleĪy stosowaü odpowiednie wspóáczynniki
wytrzymaáoĞciowe záączy, zaleĪne na przykáad od rodzaju badaĔ
nieniszczących, od áączonych materiaáów oraz od przewidywanych
warunków pracy;

§ 24. 3. OkreĞlając wáaĞciwoĞci materiaáu, naleĪy zastosowaü odpowiednie
wspóáczynniki wytrzymaáoĞciowe záączy zaleĪne od takich czynników jak: rodzaj
badaĔ nieniszczących, rodzaj áączonych materiaáów oraz przewidywane warunki
pracy.
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w projekcie naleĪy odpowiednio uwzglĊdniü wszystkie mechanizmy
degradacji dające siĊ przewidzieü w sposób uzasadniony (np. korozjĊ,
peázanie, zmĊczenie) wspóámiernie do przewidywanego zastosowania
urządzenia. W instrukcji, o której mowa w pkt 3.4 naleĪy zwróciü uwagĊ na
szczególne dane projektowe, mające wpáyw na czas Īycia urządzeĔ, na
przykáad:

§ 24. 4. W projekcie urządzenia ciĞnieniowego naleĪy odpowiednio uwzglĊdniü
wszystkie mechanizmy degradacji, dające siĊ przewidzieü w sposób
uzasadniony i wspóámierny do przewidywanego zastosowania urządzenia, takie
jak: korozja, peázanie oraz zmĊczenie. W instrukcjach, o których mowa w § 48,
naleĪy zamieĞciü szczególne dane projektowe, związane z czasem Īycia
urządzenia, w szczególnoĞci w przypadku:

 w przypadku peázania: projektowaną liczbĊ godzin pracy w okreĞlonych 1) peázania  projektowaną liczbĊ godzin pracy urządzenia w okreĞlonych
temperaturach,
temperaturach;
 w przypadku zmĊczenia: projektowaną liczbĊ cykli przy okreĞlonych 2) zmĊczenia  projektowaną liczbĊ cykli przy okreĞlonych poziomach
poziomach naprĊĪeĔ,
naprĊĪeĔ;
 w przypadku korozji: projektowany naddatek na korozjĊ;

3) korozji – projektowany naddatek na korozjĊ.

(ZI. 2.2.3. Metoda obliczeniowa)
(c) As pe kt y st ate c znoĞc i
W przypadkach gdy obliczona gruboĞü nie zapewnia odpowiedniej statecznoĞci § 25. Podczas projektowania urządzenia ciĞnieniowego z zastosowaniem
konstrukcji, naleĪy podjąü odpowiednie Ğrodki zaradcze, uwzglĊdniając ryzyko metody obliczeniowej naleĪy uwzglĊdniaü statecznoĞü konstrukcji. JeĪeli
wystĊpujące podczas transportu i przemieszczania.
obliczona gruboĞü Ğcianki nie zapewnia odpowiedniej statecznoĞci konstrukcji,
naleĪy podjąü odpowiednie Ğrodki zaradcze, uwzglĊdniając ryzyko wystĊpujące
podczas transportu i przemieszczania urządzenia ciĞnieniowego.
ZI. 2.2.4. DoĞwiadczalna metoda projektowania
MoĪna dokonaü walidacji projektu urządzenia w caáoĞci lub czĊĞciowo przez § 26. 1. Podczas projektowania urządzenia ciĞnieniowego z zastosowaniem
zastosowanie odpowiedniego programu badaĔ przeprowadzonych na metody doĞwiadczalnej moĪna dokonaü walidacji projektu w caáoĞci lub
czĊĞciowo za pomocą odpowiedniego programu badaĔ przeprowadzonego na
reprezentatywnej próbce urządzeĔ lub kategorii urządzeĔ.
reprezentatywnej próbce urządzeĔ lub kategorii urządzeĔ.
Program badaĔ powinien byü jednoznacznie ustalony przed ich rozpoczĊciem i § 26. 2. Program badaĔ, o którym mowa w ust. 1, powinien byü ustalony przed
zaakceptowany przez jednostkĊ notyfikowaną odpowiedzialną za realizacjĊ rozpoczĊciem badaĔ oraz zaakceptowany przez jednostkĊ notyfikowaną
odpowiedzialną za realizacjĊ procedury oceny zgodnoĞci wedáug moduáu
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moduáu oceny zgodnoĞci projektu, jeĞli moduá taki jest stosowany.

badania projektu WE, o którym mowa w pkt 4 zaáącznika nr 3 do
rozporządzenia, jeĪeli moduá taki zostaá zastosowany.

W programie naleĪy ustaliü warunki badaĔ oraz kryteria przyjĊcia lub § 26. 3. W programie badaĔ naleĪy okreĞliü warunki badaĔ oraz kryteria
odrzucenia. Przed rozpoczĊciem badaĔ naleĪy zmierzyü rzeczywiste wartoĞci przyjĊcia lub odrzucenia urządzenia ciĞnieniowego.
podstawowych wymiarów i wáasnoĞci materiaáów, z których wykonano
§ 26. 4. Przed rozpoczĊciem badaĔ powinny byü zmierzone rzeczywiste
przeznaczone do badaĔ urządzenie.
wartoĞci podstawowych wymiarów i wáaĞciwoĞci materiaáów, z których
wykonano urządzenie przeznaczone do badaĔ.
JeĪeli jest to wáaĞciwe, w trakcie przeprowadzania badaĔ naleĪy umoĪliwiü
obserwacjĊ krytycznych stref urządzenia ciĞnieniowego przy uĪyciu
odpowiednich przyrządów umoĪliwiających rejestrowanie odksztaáceĔ i
naprĊĪeĔ z wystarczającą dokáadnoĞcią.

§ 26. 5. Podczas przeprowadzania badaĔ, o ile ma to zastosowanie, powinna
byü umoĪliwiona obserwacja krytycznych stref urządzenia ciĞnieniowego przy
uĪyciu odpowiednich przyrządów, umoĪliwiających rejestrowanie odksztaáceĔ i
naprĊĪeĔ z wystarczającą dokáadnoĞcią.

Program badaĔ powinien obejmowaü:

§ 26. 6. Program badaĔ, o którym mowa w ust. 1, powinien obejmowaü w
szczególnoĞci:

a) wytrzymaáoĞciową próbĊ ciĞnieniową, której celem jest sprawdzenie, czy pod 1)
ciĞnieniem zawierającym okreĞlony zapas bezpieczeĔstwa w stosunku do
najwyĪszego dopuszczalnego ciĞnienia, urządzenie nie wykazuje znaczących
nieszczelnoĞci ani odksztaáceĔ przekraczających okreĞlone wartoĞci progowe.
CiĞnienie próbne naleĪy wyznaczyü na podstawie róĪnic miĊdzy wartoĞciami
geometrycznymi i wáasnoĞciami materiaáu zmierzonymi w warunkach próby
a wartoĞciami zastosowanymi do celów projektowych; naleĪy równieĪ
uwzglĊdniü róĪnicĊ miĊdzy temperaturą próby i temperaturą obliczeniową;

wytrzymaáoĞciową próbĊ ciĞnieniową, której celem jest sprawdzenie, czy
pod ciĞnieniem okreĞlonym z zapasem bezpieczeĔstwa w stosunku do
najwyĪszego dopuszczalnego ciĞnienia urządzenie nie wykazuje znaczących
nieszczelnoĞci ani odksztaáceĔ przekraczających wartoĞci okreĞlone przez
producenta; ciĞnienie próby wyznacza siĊ, uwzglĊdniając róĪnice miĊdzy
wartoĞciami geometrycznymi i wáaĞciwoĞciami materiaáu zmierzonymi w
warunkach przeprowadzanej próby a wartoĞciami zastosowanymi do celów
projektowych; uwzglĊdnia siĊ równieĪ róĪnicĊ miĊdzy temperaturą próby i
temperaturą „t”, przyjĊtą do obliczeĔ;

b) w przypadkach, gdy wystĊpuje ryzyko peázania lub zmĊczenia materiaáu, 2)
naleĪy przeprowadziü odpowiednie badania okreĞlone na podstawie
warunków eksploatacyjnych ustalonych dla urządzenia, takich jak
wytrzymaáoĞü temperaturowa w okreĞlonych temperaturach, liczba cykli przy
okreĞlonych poziomach naprĊĪeĔ, itp;

odpowiednie badania, okreĞlone na podstawie warunków eksploatacyjnych
ustalonych dla urządzenia, takich jak: wytrzymaáoĞü w czasie w
okreĞlonych temperaturach oraz liczba cykli przy okreĞlonych poziomach
naprĊĪeĔ, przeprowadzane, gdy wystĊpuje ryzyko peázania lub zmĊczenia
materiaáu;

c) w niezbĊdnych przypadkach, naleĪy przeprowadziü dodatkowe badania, 3)
obejmujące inne czynniki o których mowa w pkt 2.2.1, takie jak korozja,
uszkodzenia zewnĊtrzne, itp.

badania dodatkowe obejmujące inne czynniki wymienione w § 21, takie
jak: korozja oraz uszkodzenia zewnĊtrzne.
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ZI. 2.3. Zapewnienie bezpiecznej obsáugi i eksploatacji
Sposób eksploatacji okreĞlony dla urządzenia ciĞnieniowego powinien wykluczaü
wszelkie ryzyko dające siĊ przewidzieü w sposób uzasadniony w trakcie
dziaáania urządzenia. W odpowiednich przypadkach naleĪy zwracaü szczególną
uwagĊ na:

§ 27. 1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsáugi i eksploatacji urządzeĔ
ciĞnieniowych powinna byü okreĞlona metoda ich eksploatacji eliminująca
wszelkie ryzyko dające siĊ w sposób racjonalny przewidzieü podczas dziaáania
urządzenia. OkreĞlając metodĊ eksploatacji urządzeĔ ciĞnieniowych, szczególną
uwagĊ, o ile ma to zastosowanie, naleĪy zwracaü na:

 zamkniĊcia i otwory,

1)

zamkniĊcia i otwory;

 niebezpieczne zrzuty z urządzeĔ zabezpieczających przed wzrostem 2)
ciĞnienia,

niebezpieczne zrzuty z urządzeĔ zabezpieczających przed wzrostem
ciĞnienia;

 urządzenia zapobiegające fizycznemu dostĊpowi, w przypadku dziaáania 3)
ciĞnienia lub istnienia próĪni,

urządzenia zapobiegające dostĊpowi osób, w warunkach pracy do
urządzeĔ ciĞnieniowych pozostających pod ciĞnieniem lub w warunkach
próĪni;

 temperaturĊ powierzchni, z uwzglĊdnieniem przewidywanego uĪytkowania,

4)

temperaturĊ powierzchni, biorąc pod uwagĊ przewidywane uĪytkowanie;

 rozkáad páynów nietrwaáych.

5)

rozkáad páynów nietrwaáych.

W szczególnoĞci urządzenia ciĞnieniowe wyposaĪone w pokrywy wáazowe
muszą byü wyposaĪone w automatyczne lub rĊczne urządzenie umoĪliwiające
uĪytkownikowi áatwe upewnienie siĊ, czy ich otwarcie nie spowoduje Īadnego
zagroĪenia. Ponadto, jeĪeli otwieranie przebiega szybko, urządzenie ciĞnieniowe
powinno byü wyposaĪone w urządzenie zapobiegające otwarciu w kaĪdym
przypadku, gdy ciĞnienie lub temperatura páynu stwarzają zagroĪenie.

§ 27. 2. Urządzenie
ciĞnieniowe
posiadające
pokrywy
na
otworach
inspekcyjnych powinno byü wyposaĪone w automatyczne lub rĊczne urządzenie
umoĪliwiające uĪytkownikowi upewnienie siĊ, Īe otwarcie pokrywy nie stwarza
zagroĪenia. W przypadku gdy pokrywa moĪe zostaü szybko otwarta, urządzenie
ciĞnieniowe powinno byü wyposaĪone w urządzenie zapobiegające otwarciu, w
przypadku gdy ciĞnienie lub temperatura páynu stwarzają zagroĪenie.

ZI. 2.4. ĝrodki umoĪliwiające badanie
a) Urządzenia ciĞnieniowe powinny byü tak zaprojektowane i wykonane, aby § 28. 1. Urządzenie ciĞnieniowe powinno byü zaprojektowane i wykonane w
moĪliwe byáo przeprowadzenie wszelkich niezbĊdnych badaĔ zapewniających sposób umoĪliwiający przeprowadzenie niezbĊdnych badaĔ mających na celu
zapewnienie bezpieczeĔstwa.
ich bezpieczeĔstwo;
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b) W przypadku, gdy konieczne jest ciągáe zapewnienie bezpieczeĔstwa
urządzenia, naleĪy przewidzieü Ğrodki do okreĞlenia stanu wnĊtrza tego
urządzenia, takie jak otwory inspekcyjne zapewniające fizyczny dostĊp do
wnĊtrza urządzenia ciĞnieniowego i umoĪliwiające bezpieczne i
ergonomiczne przeprowadzenie odpowiednich badaĔ;

§ 28. 2. W przypadku gdy jest niezbĊdne zapewnienie ciągáej bezpiecznej
eksploatacji urządzenia ciĞnieniowego, powinny byü przewidziane Ğrodki
umoĪliwiające okreĞlenie stanu jego wnĊtrza, w szczególnoĞci otwory
inspekcyjne zapewniające bezpoĞredni dostĊp do wnĊtrza urządzenia oraz
bezpieczne i ergonomiczne przeprowadzenie odpowiednich badaĔ.

c) Inne niĪ powyĪej podane Ğrodki zapewniające bezpieczny stan urządzenia § 28. 3. Inne Ğrodki niĪ okreĞlone w ust. 1 i 2, zapewniające bezpieczny stan
ciĞnieniowego moĪna zastosowaü w przypadkach, gdy:
urządzenia ciĞnieniowego, mogą byü stosowane, w przypadku gdy:
1)

urządzenie jest zbyt maáe, aby zapewniü bezpoĞredni dostĊp do jego
wnĊtrza, lub

 otwieranie urządzenia ciĞnieniowego miaáoby ujemny wpáyw na stan jego 2)
wnĊtrza, lub

otwieranie urządzenia ciĞnieniowego wpáywaáoby ujemnie na stan jego
wnĊtrza, lub

 wykazano, Īe substancja zawarta w urządzeniu ciĞnieniowym nie dziaáa 3)
szkodliwie na jego materiaá i nie wystĊpują inne mechanizmy degradacji
wewnĊtrznej dające siĊ przewidzieü w sposób uzasadniony.

wykazano, Īe substancja znajdująca siĊ w urządzeniu ciĞnieniowym nie
dziaáa szkodliwie na jego materiaá i nie wystĊpują inne mechanizmy
degradacji wewnĊtrznej, dające siĊ przewidzieü w sposób uzasadniony.

 urządzenie jest zbyt maáe, aby zapewniü fizyczny dostĊp do wnĊtrza, lub

ZI. 2.5. Urządzenia odwadniające i odpowietrzające
§ 29. Urządzenie ciĞnieniowe naleĪy wyposaĪyü w odpowiednie urządzenia
Urządzenia ciĞnieniowe powinny byü wyposaĪone w odpowiednie urządzenia
odwadniające i odpowietrzające, jeĪeli jest to niezbĊdne w celu:
odwadniające i odpowietrzające, jeĪeli jest to niezbĊdne, w celu:
 unikniĊcia szkodliwych efektów, takich jak uderzenia wodne, zaklĊĞniĊcia 1)
pod wpáywem próĪni, korozja i niekontrolowane reakcje chemiczne. NaleĪy
uwzglĊdniü wszystkie fazy eksploatacji i badaĔ, w szczególnoĞci próbĊ
ciĞnieniową,
 umoĪliwienia
konserwacji.

bezpiecznego

czyszczenia,

przeprowadzania

kontroli

i 2)
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Korozja lub inne zagroĪenia chemiczne

§ 30. W celu ochrony przed korozją lub innym szkodliwym dziaáaniem
W niezbĊdnych przypadkach naleĪy zastosowaü odpowiedni naddatek lub
ochronĊ przed korozją lub innym szkodliwym dziaáaniem chemicznym, z chemicznym powinien byü zastosowany, jeĪeli jest to niezbĊdne, odpowiedni
naleĪytym uwzglĊdnieniem zamierzonego i dającego siĊ przewidzieü w sposób naddatek, z uwzglĊdnieniem zamierzonego lub dającego siĊ w sposób
uzasadniony uĪytkowania.
racjonalny przewidzieü uĪytkowania.
ZI. 2.7.

ZuĪycie

§ 31. W przypadku moĪliwoĞci wystąpienia niekorzystnych warunków w
W warunkach moĪliwego wystąpienia niekorzystnej erozji lub Ğcierania, naleĪy
podjąü odpowiednie dziaáania w celu:
zakresie erozji lub Ğcierania powinny byü zastosowane odpowiednie Ğrodki w
celu:
 zminimalizowania skutków przez odpowiednie rozwiązania projektowe, np. 1)
naddatek gruboĞci materiaáu lub zastosowanie wykáadzin lub materiaáów
platerowanych,
2)

 umoĪliwienia wymiany najbardziej naraĪonych elementów,

 zwrócenia uwagi w instrukcji, o której mowa w pkt 3.4 na Ğrodki niezbĊdne 3)
do ciągáego bezpiecznego uĪytkowania.

zminimalizowania skutków erozji lub Ğcierania, stosując odpowiednie
rozwiązania projektowe, takie jak: naddatek gruboĞci materiaáu,
zastosowanie wykáadzin lub materiaáów platerowanych;
umoĪliwienia wymiany najbardziej naraĪonych elementów;
zwrócenia uwagi w instrukcjach, o których mowa w § 48, na stosowanie
Ğrodków niezbĊdnych do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia.

ZI. 2.8. Zespoáy
Zespoáy powinny byü tak zaprojektowane, aby:

§ 32. Zespóá urządzeĔ ciĞnieniowych powinien byü zaprojektowany w taki
sposób, aby elementy skáadowe zespoáu speániaáy swoje funkcje i byáy
niezawodne w wykonywaniu przeznaczonych dla nich zadaĔ oraz wáaĞciwie
dobrane i poprawnie zamontowane.

 elementy przeznaczone do zmontowania nadawaáy siĊ do swych funkcji i
byáy niezawodne,
 wszystkie elementy skáadowe byáy wáaĞciwie poáączone i poprawnie
zmontowane.

ZI. 2.9. Postanowienia dotyczące napeániania i opróĪniania
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JeĪeli ma to zastosowanie, urządzenia ciĞnieniowe powinny byü odpowiednio
zaprojektowane i wyposaĪone w osprzĊt, lub umoĪliwiaü poáączenie osprzĊtu
tak, aby zapewniü bezpieczne napeánianie i opróĪnianie, w szczególnoĞci z
uwzglĊdnieniem takich zagroĪeĔ jak:

§ 33. W celu bezpiecznego napeániania i opróĪniania urządzenia ciĞnieniowe
powinny byü odpowiednio zaprojektowane i wyposaĪone w osprzĊt lub powinna
byü zapewniona moĪliwoĞü podáączenia tego osprzĊtu, z uwzglĊdnieniem w
szczególnoĞci zagroĪeĔ wystĊpujących podczas:

a) podczas napeániania:

1)

napeániania, przepeánienia lub przekroczenia ciĞnienia, mając na wzglĊdzie
w szczególnoĞci stopieĔ napeánienia i ciĞnienie par w temperaturze
odniesienia, a takĪe utraty statecznoĞci urządzenia ciĞnieniowego;

2)

opróĪniania - niekontrolowanego uwolnienia páynu pod ciĞnieniem;

 przepeánienie lub przekroczenie ciĞnienia, w szczególnoĞci z uwagi na
stopieĔ napeánienia i ciĞnienie par w temperaturze odniesienia,
 brak statecznoĞci urządzeĔ ciĞnieniowych;
b) podczas opróĪniania: niekontrolowane uwolnienie páynu pod ciĞnieniem;
c) podczas
odáączanie.

napeániania

lub

opróĪniania:

niebezpieczne

przyáączanie

i 3)

napeániania i opróĪniania - niebezpiecznego przyáączania i odáączania.

ZI. 2.10. Ochrona przed przekroczeniem dopuszczalnych parametrów
granicznych urządzenia ciĞnieniowego
JeĞli w warunkach dających siĊ przewidzieü w sposób uzasadniony dopuszczalne
parametry graniczne mogáyby zostaü przekroczone, urządzenie ciĞnieniowe
powinno byü wyposaĪone w odpowiednie urządzenia ochronne lub umoĪliwiaü
ich podáączenie, o ile nie jest przewidziane do ochrony przez inne urządzenia
ochronne wchodzące w skáad zespoáu.

§ 34. 1. W przypadku gdy w warunkach, które moĪna przewidzieü, parametry
dopuszczalne mogą zostaü przekroczone, urządzenie ciĞnieniowe powinno byü
wyposaĪone w odpowiednie urządzenia zabezpieczające lub powinna byü
zapewniona moĪliwoĞü ich podáączenia tak, aby byáy chronione przed
przekroczeniem parametrów dopuszczalnych, jeĪeli nie przewidziano ochrony
urządzenia ciĞnieniowego przez inne urządzenia zabezpieczające, wchodzące w
skáad zespoáu urządzeĔ ciĞnieniowych.

Odpowiednie urządzenie ochronne lub kombinacja takich urządzeĔ powinny byü § 34. 2. Odpowiednie urządzenie zabezpieczające lub ich kombinacja powinny
byü dobrane na podstawie szczegóáowych charakterystyk urządzenia
dobrane na podstawie szczegóáowych charakterystyk urządzenia lub zespoáu.
ciĞnieniowego lub zespoáu urządzeĔ ciĞnieniowych.

Odpowiednie urządzenia ochronne lub ich kombinacje zawierają:

§ 34. 3. Urządzenia zabezpieczające lub ich kombinacje obejmują:
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a) osprzĊt zabezpieczający okreĞlony w art. 1, ust. 2.1.3;

1)

b) w stosownych przypadkach, odpowiednie urządzenia do monitorowania, 2)
takie jak wskaĨniki i/lub ukáady alarmowe, umoĪliwiające podjĊcie
odpowiedniego dziaáania automatycznie lub rĊcznie w celu utrzymania
urządzenia ciĞnieniowego w dopuszczalnych granicach parametrów.

osprzĊt zabezpieczający;
o ile mają zastosowanie, odpowiednie urządzenia do monitorowania, takie
jak: wskaĨniki lub ukáady alarmowe, umoĪliwiające podjĊcie
odpowiedniego dziaáania automatycznie lub rĊcznie, w celu utrzymania w
dopuszczalnym zakresie parametrów urządzenia ciĞnieniowego.

ZI. 2.11. OsprzĊt zabezpieczający
2.11.1. OsprzĊt zabezpieczający:
 powinien byü tak zaprojektowany i wykonany, aby byá niezawodny i § 35. 1. OsprzĊt zabezpieczający powinien byü tak zaprojektowany i wykonany,
nadający siĊ do przewidywanych zadaĔ oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, aby dziaáaá w sposób niezawodny i wáaĞciwy dla przewidywanych zadaĔ oraz, o
ile ma to zastosowanie, byá zaprojektowany i wykonany z uwzglĊdnieniem
uwzglĊdniaü wymaganie dotyczące konserwacji i badaĔ urządzeĔ,
wymagaĔ dotyczących konserwacji i badaĔ urządzeĔ ciĞnieniowych.
 nie powinien speániaü innych funkcji, chyba Īe te i inne nie mają wpáywu na § 35. 2. OsprzĊt zabezpieczający nie powinien speániaü innych funkcji, chyba Īe
nie mają one wpáywu na funkcje zabezpieczające.
funkcje zabezpieczające,
 powinien byü zgodny z odpowiednimi zasadami projektowania w celu
uzyskania wáaĞciwej i niezawodnej ochrony. Zasady te obejmują w
szczególnoĞci bezpieczeĔstwo w razie uszkodzenia, redundancjĊ,
niejednoczesnoĞü dziaáania i autodiagnozĊ.

§ 35. 3. OsprzĊt zabezpieczający powinien byü projektowany zgodnie z
zasadami mającymi na celu uzyskanie wáaĞciwej i niezawodnej ochrony. Zasady
te powinny obejmowaü w szczególnoĞci bezpieczeĔstwo w warunkach
uszkodzenia, redundancjĊ, niejednoczesnoĞü dziaáania oraz autodiagnozĊ.

2.11.2. Urządzenia ograniczające ciĞnienie
Urządzenia te powinny byü tak zaprojektowane, aby nie zachodziáo staáe
przekraczanie najwyĪszego dopuszczalnego ciĞnienia PS; jednakĪe, w
odpowiednich przypadkach dopuszcza siĊ krótkotrwaáy wzrost ciĞnienia
utrzymywany w granicach podanych w 7.3.

§ 36. Urządzenia ograniczające ciĞnienie powinny byü tak zaprojektowane, aby
nie wystąpiáo staáe przekroczenie najwyĪszego dopuszczalnego ciĞnienia PS. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza siĊ chwilowy wzrost ciĞnienia,
utrzymywany w granicach okreĞlonych w § 57.

2.11.3. Urządzenia monitorujące temperaturĊ
Urządzenia takie, ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa, powinny mieü odpowiedni czas § 37. Urządzenia monitorujące temperaturĊ powinny mieü, ze wzglĊdów
odpowiedzi, dostosowany do funkcji pomiarowej.
bezpieczeĔstwa, odpowiednią szybkoĞü dziaáania dostosowaną do funkcji
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pomiarowej.

ZI. 2.12. ZewnĊtrzne zagroĪenie poĪarowe
JeĪeli jest to niezbĊdne, urządzenie ciĞnieniowe naleĪy tak zaprojektowaü oraz,
tam gdzie ma to zastosowanie, wyposaĪyü w odpowiedni osprzĊt lub umoĪliwiü
podáączenie tego osprzĊtu, aby speániü wymagania dotyczące ograniczenia
uszkodzeĔ w przypadku poĪaru zewnĊtrznego, ze szczególnym uwzglĊdnieniem
przewidywanego zastosowania urządzenia.

§ 38. JeĪeli, przy uwzglĊdnieniu przewidywanego zastosowania urządzenia
ciĞnieniowego, istnieje moĪliwoĞü wystąpienia poĪaru w jego otoczeniu,
powinno byü ono zaprojektowane i wyposaĪone w odpowiedni osprzĊt lub
powinna byü zapewniona moĪliwoĞü jego podáączenia, tak aby speánione byáy
wymagania dotyczące ograniczenia szkód.

ZI. 3.1. Procedury dotyczące wytwarzania
Wytwórca powinien zapewniü kompetentną realizacjĊ postanowieĔ okreĞlonych § 39. 1. Producent, w procesie wytwarzania, powinien stosowaü technologie i
w fazie projektowania przez zastosowanie odpowiednich technologii i procedur, procedury zapewniające realizacjĊ wymagaĔ ustalonych w fazie projektowania
w sposób kompetentny, w szczególnoĞci uwzglĊdniając wymagania okreĞlone w
w szczególnoĞci uwzglĊdniając niĪej podane aspekty.
ust. 2 i § 40-48.
3.1.1. Przygotowanie elementów skáadowych
Przygotowanie elementów skáadowych (np. formowanie i ukosowanie brzegów)
nie moĪe powodowaü uszkodzeĔ, pĊkniĊü lub zmian wáasnoĞci
wytrzymaáoĞciowych, które mogáyby ujemnie wpáywaü na bezpieczeĔstwo
urządzeĔ ciĞnieniowych.

§ 39. 2. Przygotowanie elementów skáadowych, takie jak: formowanie i
ukosowanie brzegów, nie moĪe powodowaü uszkodzeĔ, pĊkniĊü lub zmian
wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowych, które mogáyby pogorszyü bezpieczeĔstwo
urządzenia ciĞnieniowego.

3.1.2. Poáączenia nierozáączne
Záącza nierozáączne i przylegáe do nich strefy powinny byü wolne od wszelkich § 40. 1. Poáączenia nierozáączne i przylegáe do nich strefy powinny byü
niezgodnoĞci powierzchniowych lub wewnĊtrznych, wpáywających ujemnie na pozbawione jakichkolwiek niezgodnoĞci powierzchniowych i wewnĊtrznych,
pogarszających bezpieczeĔstwo urządzenia.
bezpieczeĔstwo urządzenia.
Poáączenia nierozáączne powinny mieü wáasnoĞci co najmniej równowaĪne
minimalnym wáasnoĞciom okreĞlonym dla materiaáów áączonych, o ile w
obliczeniach projektowych nie uwzglĊdniono odrĊbnie innych istotnych
wáasnoĞci.

§ 40. 2. WáaĞciwoĞci poáączeĔ nierozáącznych powinny byü co najmniej
równowaĪne wáaĞciwoĞciom okreĞlonym dla materiaáów áączonych, o ile w
obliczeniach projektowych nie uwzglĊdniono odrĊbnie innych odpowiednich
wáaĞciwoĞci.

W przypadku urządzeĔ ciĞnieniowych, poáączenia staáe elementów mających § 40. 3. W przypadku urządzeĔ ciĞnieniowych, poáączenia nierozáączne
wpáyw na wytrzymaáoĞü ciĞnieniową urządzenia i elementów bezpoĞrednio do elementów mających wpáyw na wytrzymaáoĞü ciĞnieniową urządzenia i
niego przymocowanych, powinny byü wykonywane przez odpowiednio elementów bezpoĞrednio do niego przymocowanych powinny byü wykonywane
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przeszkolony personel zgodnie z odpowiednimi instrukcjami technologicznymi.

przez odpowiednio wykwalifikowany
instrukcjach technologicznych.

personel,

w

sposób

okreĞlony

w

W przypadku urządzeĔ ciĞnieniowych kategorii II, III i IV, instrukcje § 40. 4. W przypadku urządzeĔ ciĞnieniowych zaliczonych do kategorii II, III i
technologiczne jak i personel powinny byü uznane przez kompetentną stronĊ IV, jednostka notyfikowana lub jednostka upowaĪniona wybrana przez
trzecią, którą zgodnie z wyborem wytwórcy moĪe byü:
producenta zatwierdza instrukcje technologiczne oraz uprawnia personel do
wykonywania czynnoĞci, o których mowa w ust. 3.
 jednostka notyfikowana,
 organizacja strony trzeciej uznana przez paĔstwo czáonkowskie w sposób
wedáug art. 13.
W celu przeprowadzenia uznania i uprawnienia, strona trzecia powinna
przeprowadziü badania i próby podane w odpowiednich normach
zharmonizowanych lub badania i próby równowaĪne, albo powinna zleciü ich
przeprowadzenie.

§ 40. 5. W celu zatwierdzenia instrukcji technologicznych i uprawnienia
personelu do czynnoĞci, o których mowa w ust. 3, jednostka notyfikowana lub
jednostka upowaĪniona przeprowadza badania i próby okreĞlone w
odpowiednich normach zharmonizowanych lub równowaĪne badania i próby
albo zleca ich przeprowadzenie.

3.1.3. Badania nieniszczące
Badania nieniszczące záączy urządzeĔ ciĞnieniowych powinny byü
przeprowadzone przez odpowiednio wykwalifikowany personel. W przypadku
urządzeĔ ciĞnieniowych kategorii III i IV personel powinien byü uprawniony
przez jednostkĊ strony trzeciej, uznaną przez paĔstwo czáonkowskie zgodnie z
art. 13.

§ 41. Badania nieniszczące poáączeĔ nierozáącznych urządzeĔ ciĞnieniowych
powinny byü przeprowadzone przez odpowiednio wykwalifikowany personel. W
przypadku urządzeĔ ciĞnieniowych zaliczonych do kategorii III i IV, personel
powinien byü uprawniony przez jednostkĊ upowaĪnioną.

3.1.4. Obróbka cieplna
W przypadku wystĊpowania ryzyka, Īe proces wytwarzania zmieni wáasnoĞci
materiaáu w stopniu mogącym pogorszyü bezpieczeĔstwo urządzenia
ciĞnieniowego, naleĪy na odpowiednim etapie wytwarzania zastosowaü
wáaĞciwą obróbkĊ cieplną.

§ 42. W przypadku wystĊpowania ryzyka, Īe proces wytwarzania zmieni
wáaĞciwoĞci materiaáu w stopniu mogącym pogorszyü bezpieczeĔstwo
urządzenia ciĞnieniowego, producent powinien, na odpowiednim etapie jego
wytwarzania, zastosowaü wáaĞciwą obróbkĊ cieplną.

3.1.5. IdentyfikowalnoĞü
NaleĪy ustanowiü i utrzymywaü odpowiednie procedury w celu identyfikacji § 43. Producent powinien ustanowiü i utrzymywaü odpowiednie procedury
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materiaáów przeznaczonych do wytwarzania elementów urządzenia, które mają
wpáyw na wytrzymaáoĞü ciĞnieniową, za pomocą odpowiednich Ğrodków podczas
odbioru materiaáów, wytwarzania i badaĔ koĔcowych wytworzonego urządzenia
ciĞnieniowego.

podczas odbioru materiaáów, wytwarzania i badaĔ koĔcowych wytworzonego
urządzenia ciĞnieniowego, w celu identyfikacji materiaáów przeznaczonych do
wytwarzania elementów urządzenia, które mają wpáyw na wytrzymaáoĞü
ciĞnieniową.

3.2. Ocena koĔcowa
Urządzenia ciĞnieniowe naleĪy poddawaü ocenie koĔcowej opisanej poniĪej.

§ 44. Urządzenie ciĞnieniowe poddaje siĊ ocenie
zasadniczymi wymaganiami okreĞlonymi w § 45.

koĔcowej

zgodnie

z

3.2.1. Kontrola koĔcowa
W celu oceny zgodnoĞci z wymaganiami dyrektywy urządzenia ciĞnieniowe
naleĪy poddawaü kontroli koĔcowej poprzez ocenĊ wzrokową i badanie
dokumentacji towarzyszącej. Badania przeprowadzone podczas wytwarzania
mogą byü uwzglĊdnione. W zakresie niezbĊdnym ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa,
kontrolĊ koĔcową naleĪy przeprowadzaü jako badanie wewnĊtrzne i zewnĊtrzne
kaĪdej czĊĞci urządzenia, w odpowiednich przypadkach w trakcie wytwarzania
(np. jeĪeli badanie podczas kontroli koĔcowej nie bĊdzie moĪliwe).

§ 45. 1. W celu dokonania oceny zgodnoĞci z wymaganiami okreĞlonymi w
rozporządzeniu urządzenie ciĞnieniowe naleĪy, w ramach oceny koĔcowej,
poddawaü kontroli koĔcowej poprzez ocenĊ wizualną i sprawdzenie doáączonej
do urządzenia dokumentacji. MoĪna takĪe uwzglĊdniü wyniki badaĔ
przeprowadzonych podczas wytwarzania urządzenia ciĞnieniowego.
§ 45. 2. Podczas wytwarzania urządzenia ciĞnieniowego, w zakresie
niezbĊdnym ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa, powinna byü przeprowadzona
kontrola koĔcowa jako badanie wewnĊtrzne i zewnĊtrzne kaĪdej czĊĞci
urządzenia, w szczególnoĞci jeĪeli badanie urządzenia ciĞnieniowego podczas
kontroli koĔcowej nie bĊdzie moĪliwe.

3.2.2. Próba wytrzymaáoĞci
Ocena koĔcowa urządzeĔ ciĞnieniowych powinna obejmowaü badanie
wytrzymaáoĞci ciĞnieniowej, zazwyczaj wykonywanej w postaci próby
ciĞnieniowej hydraulicznej przy ciĞnieniu próby co najmniej równym
odpowiedniej wartoĞci okreĞlonej w pkt 7.4.

§ 45. 3. Ocena koĔcowa urządzenia ciĞnieniowego powinna obejmowaü
badanie wytrzymaáoĞci ciĞnieniowej, zazwyczaj wykonywane w postaci próby
ciĞnieniowej hydraulicznej przy ciĞnieniu próby, o ile ma to zastosowanie, co
najmniej równym odpowiedniej wartoĞci okreĞlonej w § 58.

W przypadku urządzeĔ ciĞnieniowych kategorii I produkowanych seryjnie, próbĊ § 45. 4. W przypadku urządzenia ciĞnieniowego zaliczonego do kategorii I,
produkowanego seryjnie, próbĊ hydrauliczną, o której mowa w ust. 2, moĪna
taką moĪna przeprowadzaü z wykorzystaniem metod statystycznych.
przeprowadzaü z wykorzystaniem metod statystycznych.
JeĪeli przeprowadzenie próby hydraulicznej jest szkodliwe lub nieuzasadnione § 45. 5. W przypadku gdy przeprowadzenie próby hydraulicznej, o której mowa
ze wzglĊdów praktycznych, moĪna przeprowadzaü inne próby o uznanej w ust. 3, jest szkodliwe lub nieuzasadnione ze wzglĊdów praktycznych, mogą
wiarygodnoĞci. Przed przeprowadzeniem prób innych niĪ próba ciĞnieniowa byü przeprowadzane inne próby o uznanej wiarygodnoĞci. Przed
44

Wymagania dyrektywy 97/23/EWG

Wymagania rozporządzenia

hydrauliczna, naleĪy zastosowaü dodatkowe Ğrodki, takie jak badania przeprowadzeniem prób innych niĪ próba hydrauliczna naleĪy zastosowaü
nieniszczące lub inne metody o równowaĪnym znaczeniu.
dodatkowe badania, takie jak: badania nieniszczące lub badania metodami
innymi o równowaĪnym znaczeniu.
3.2.3. Kontrola urządzeĔ ochronnych
W przypadku zespoáów, ocena koĔcowa powinna równieĪ obejmowaü § 45. 6. W przypadku zespoáów urządzeĔ ciĞnieniowych, ocena koĔcowa
sprawdzenie urządzeĔ zabezpieczających w celu stwierdzenia peánej zgodnoĞci z powinna obejmowaü takĪe sprawdzenie urządzeĔ zabezpieczających, w celu
stwierdzenia peánej zgodnoĞci z wymaganiami okreĞlonymi w § 34.
wymaganiami, o których mowa w pkt 2.10.
3.3. Oznakowanie i etykietowanie
Oprócz oznakowania CE, o którym mowa w art. 15, naleĪy podaü nastĊpujące
informacje:

§ 46. 1. Na urządzeniach ciĞnieniowych oprócz oznakowania CE umieszcza siĊ
informacje zawierające:

a) na wszystkich urządzeniach ciĞnieniowych:
 nazwĊ i adres lub inne Ğrodki identyfikacji wytwórcy, oraz w 1) nazwĊ i adres lub dane identyfikacyjne producenta oraz, jeĪeli ma to
zastosowanie, jego upowaĪnionego przedstawiciela;
odpowiednich przypadkach, jego upowaĪnionego przedstawiciela
ustanowionego we Wspólnocie,
 rok budowy,

2) rok produkcji urządzenia ciĞnieniowego;

 identyfikacjĊ urządzenia ciĞnieniowego stosownie do jego rodzaju, taką 3) oznaczenie serii lub partii urządzenia ciĞnieniowego;
jak typ, oznaczenie serii lub partii oraz numer fabryczny,
4) numer fabryczny, jeĪeli stosuje siĊ numery fabryczne;
 zasadnicze najwyĪsze/najniĪsze parametry dopuszczalne;

5) zasadnicze najwyĪsze i najniĪsze parametry dopuszczalne.

b) w zaleĪnoĞci od typu urządzeĔ ciĞnieniowych, dalsze informacje niezbĊdne § 46. 2. W zaleĪnoĞci od rodzaju urządzenia ciĞnieniowego oprócz informacji, o
do bezpiecznego instalowania, obsáugi lub uĪytkowania, a takĪe tam gdzie których mowa w ust. 1, umieszcza siĊ na nim informacje niezbĊdne do
bezpiecznego instalowania, obsáugi lub uĪytkowania oraz, jeĪeli mają
ma to zastosowanie, do konserwacji i badaĔ okresowych, takie jak:
zastosowanie, informacje niezbĊdne do konserwacji i przeprowadzania badaĔ
okresowych, w szczególnoĞci:
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pojemnoĞü V urządzenia ciĞnieniowego w L,

1) pojemnoĞü V urządzenia ciĞnieniowego (w litrach);



wymiar nominalny rurociągu DN,

2) wymiar nominalny DN rurociągu;



stosowane ciĞnienie próbne PT w barach i data próby ciĞnieniowej,

3) stosowane ciĞnienie próbne PT (w barach) i datĊ próby ciĞnieniowej;



ciĞnienie nastawione urządzenia zabezpieczającego w barach,

4) ciĞnienie nastawione urządzenia zabezpieczającego (w barach);



moc urządzenia ciĞnieniowego w kW,

5) moc urządzenia ciĞnieniowego (w kilowatach);



napiĊcie zasilania w V (woltach),

6) napiĊcie zasilania (w woltach);



przewidywane zastosowanie,

7) przewidywane zastosowanie;



stopieĔ napeánienia w kg/L,

8) stopieĔ napeánienia (kilogram/litr);



najwiĊksza masa napeánienia w kg,

9) najwiĊkszą masĊ napeánienia (w kilogramach);



tara w kg,

10) tarĊ (w kilogramach);

 grupa wyrobów;

11) grupĊ páynów.

c) tam, gdzie to niezbĊdne, ostrzeĪenia przytwierdzone do urządzenia § 46. 3. W przypadkach niezbĊdnych, na urządzeniu ciĞnieniowym umieszcza
ciĞnieniowego, zwracające uwagĊ na moĪliwoĞci niewáaĞciwego uĪytkowania, siĊ ostrzeĪenia przed nieprawidáowym ich uĪyciem, które moĪe mieü miejsce.
wynikające z dotychczasowego doĞwiadczenia.

Oznakowanie CE oraz wymagane informacje naleĪy podaü na urządzeniu § 47. Oznakowanie CE oraz wymagane informacje, o których mowa w § 46 ust.
ciĞnieniowym lub na tabliczce znamionowej pewnie do niego przymocowanej, z 2, umieszcza siĊ na urządzeniu ciĞnieniowym lub na tabliczce znamionowej
nastĊpującymi wyjątkami:
trwale do niego przymocowanej, z wyjątkiem gdy:
 jeĪeli ma to zastosowanie, moĪna wykorzystaü odpowiednią dokumentacjĊ w 1) moĪna wykorzystaü odpowiednią dokumentacjĊ w celu unikniĊcia
powtarzającego siĊ oznakowania pojedynczych elementów, w szczególnoĞci
celu unikniĊcia powtarzającego siĊ oznakowania pojedynczych elementów,
elementów
rurowych, przeznaczonych dla tego samego zespoáu urządzeĔ
takich jak elementy rurowe, przeznaczonych dla tego samego zespoáu.
ciĞnieniowych; wymaganie to dotyczy oznakowania CE oraz pozostaáych
Odnosi siĊ to do oznakowania CE oraz pozostaáych oznakowaĔ i etykiet, o
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których mowa w niniejszym zaáączniku;

oznakowaĔ i etykiet, o których mowa w rozporządzeniu;

 w przypadku, gdy urządzenie ciĞnieniowe np. osprzĊt jest zbyt maáe, 2) urządzenie ciĞnieniowe, w szczególnoĞci osprzĊt, jest zbyt maáe; w takim
przypadku informacje mogą byü zamieszczone na etykiecie przymocowanej
informacje, o których mowa w lit. b) mogą byü podane na etykiecie
do urządzenia;
przymocowanej do tego urządzenia;
 w odniesieniu do masy wypeániającej oraz ostrzeĪeĔ, o których mowa w lit. 3) w odniesieniu do masy napeánienia oraz ostrzeĪeĔ, o których mowa w § 46
ust. 3, moĪna stosowaü etykietowanie lub inne równowaĪne Ğrodki, pod
c) moĪna stosowaü etykietowanie lub inne równowaĪne Ğrodki pod
warunkiem Īe pozostaną one czytelne przez odpowiedni czas.
warunkiem, Īe pozostaną one czytelne w odpowiednim czasie.
3.4. Instrukcje obsáugi
a) Urządzenia ciĞnieniowe umieszczane na rynku powinny byü dostarczane, na § 48. 1. Do urządzenia ciĞnieniowego wprowadzanego do obrotu powinny byü
ile to konieczne, wraz z instrukcjami dla uĪytkownika, zawierającymi wszelkie doáączane instrukcje przeznaczone dla uĪytkownika, zawierające niezbĊdne
informacje w zakresie bezpieczeĔstwa, dotyczące:
niezbĊdne informacje na temat bezpieczeĔstwa, dotyczące:
 montaĪu obejmującego
ciĞnieniowego,

áączenie

róĪnych

elementów

urządzenia 1) montaĪu – obejmującego
ciĞnieniowego;

áączenie

róĪnych

elementów

urządzenia

 uruchamiania,

2) uruchamiania;

 uĪytkowania,

3) uĪytkowania;

 konserwacji obejmującej sprawdzenia wykonywane przez uĪytkownika;

4) konserwacji – obejmującej sprawdzenia wykonywane przez uĪytkownika.

b) Instrukcje powinny zawieraü informacje naniesione na urządzenie
ciĞnieniowe zgodnie z pkt 3.3, z wyáączeniem numeru fabrycznego, a w
stosownych przypadkach naleĪy do nich doáączyü dokumenty techniczne,
rysunki i wykresy konieczne do peánego zrozumienia tych instrukcji;

§ 48. 2. Instrukcje powinny zawieraü informacje, o których mowa w § 46, z
wyáączeniem numeru fabrycznego. Do instrukcji, o ile ma to zastosowanie,
naleĪy doáączyü dokumenty techniczne, rysunki i wykresy niezbĊdne do ich
zrozumienia.

c) W stosownych przypadkach, instrukcje te powinny równieĪ opisywaü § 48. 3. W instrukcjach, o których mowa w ust. 1, powinny byü opisane
zagroĪenia wynikające z niewáaĞciwego uĪytkowania, zgodnie z pkt 1.3 oraz zagroĪenia wynikające z niewáaĞciwego uĪytkowania urządzenia ciĞnieniowego,
szczególne cechy konstrukcji zgodnie z pkt 2.2.3.
zgodnie z § 19, oraz szczególne cechy konstrukcji, o których mowa w § 23-25.
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ZI. 4. MATERIAàY
Materiaáy uĪywane do wytwarzania urządzeĔ ciĞnieniowych powinny byü § 49. 1. Materiaáy uĪywane do wytwarzania urządzenia ciĞnieniowego powinny
odpowiednie do tego zastosowania przez zaplanowany czas Īycia, o ile nie byü odpowiednie do zaplanowanego czasu Īycia urządzenia, o ile nie przewiduje
przewiduje siĊ ich wymiany.
siĊ ich wymiany.
W stosunku do materiaáów dodatkowych do spawania oraz innych materiaáów
áączących wymagane jest speánienie we wáaĞciwy sposób tylko odpowiednich
wymagaĔ pkt 4.1, 4.2 lit. a) oraz pierwszego akapitu pkt 4.3, zarówno
oddzielnie jak i w konstrukcji poáączonej.

§ 49. 2. W stosunku do materiaáów dodatkowych do spawania oraz innych
materiaáów áączących powinny byü speánione odpowiednio tylko te wymagania,
o których mowa w § 50 ust. 1 i 2 oraz w § 51 ust. 1, zarówno oddzielnie, jak i
w konstrukcji poáączonej.

ZI. 4.1. Materiaáy na elementy ciĞnieniowe powinny:

§ 50. 1. Materiaáy przeznaczone na elementy ciĞnieniowe powinny:

a) mieü wáasnoĞci odpowiednie do wszystkich warunków pracy dających siĊ 1) mieü wáaĞciwoĞci odpowiednie do warunków pracy urządzenia
przewidzieü w sposób uzasadniony oraz wszelkich warunków badaĔ, a w
ciĞnieniowego, dających siĊ w sposób uzasadniony przewidzieü, oraz
szczególnoĞci powinny byü wystarczająco plastyczne i odporne na obciąĪenia
warunków badaĔ urządzenia, w szczególnoĞci powinny byü wystarczająco
udarowe. JeĪeli jest to wáaĞciwe, wáasnoĞci materiaáów powinny speániaü
plastyczne i odporne na obciąĪenia udarowe; wáaĞciwoĞci materiaáów, o ile
wymagania pkt 7.5. Ponadto, przy doborze materiaáów naleĪy, jeĪeli jest to
ma to zastosowanie, powinny speániaü wymagania, okreĞlone w § 59, w
niezbĊdne, w szczególnoĞci naleĪy wykazaü naleĪytą starannoĞü w celu
szczególnoĞci, w niezbĊdnych przypadkach, powinna byü wykazana naleĪyta
zapobiegania kruchemu pĊkaniu; jeĞli z przyczyn szczególnych powinien byü
starannoĞü przy doborze materiaáów, w celu zapobiegania kruchemu
zastosowany materiaá kruchy, naleĪy podjąü odpowiednie Ğrodki;
pĊkaniu, a jeĪeli z okreĞlonych przyczyn zastosowany bĊdzie materiaá
kruchy, naleĪy podjąü odpowiednie dziaáania;

b) byü wystarczająco odporne chemicznie na páyny zawarte w urządzeniach 2) byü wystarczająco odporne chemicznie na páyny znajdujące siĊ w urządzeniu
ciĞnieniowym; chemiczne i fizyczne wáaĞciwoĞci materiaáu niezbĊdne do
ciĞnieniowych; chemiczne i fizyczne wáasnoĞci materiaáu niezbĊdne do
zachowania bezpieczeĔstwa eksploatacyjnego nie mogą wyraĨnie siĊ
zachowania bezpieczeĔstwa eksploatacyjnego nie mogą wyraĨnie siĊ
pogarszaü podczas zaplanowanego czasu Īycia urządzenia;
pogarszaü podczas zaplanowanego czasu Īycia urządzenia;
c) nie pogarszaü wyraĨnie swych wáasnoĞci wskutek starzenia;

3) nie podlegaü znacząco procesom starzenia;

d) byü odpowiednie do przewidywanych procesów przetwarzania;

4) byü odpowiednie do procesów przetwarzania, jakie przewidziano stosowaü;

e) byü tak dobierane, aby uniknąü niepoĪądanych skutków przy áączeniu 5) byü tak dobierane, aby uniknąü niepoĪądanych skutków przy áączeniu
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róĪnych materiaáów.

róĪnorodnych materiaáów.

ZI. 4.2.
a) Wytwórca urządzeĔ ciĞnieniowych powinien okreĞliü w sposób odpowiedni
wartoĞci niezbĊdne do obliczeĔ projektowych, o których mowa w pkt 2.2.3,
oraz zasadnicze wáasnoĞci materiaáów i rodzaje ich obróbki, o których mowa
w pkt 4.1;

§ 50. 2. Producent urządzenia ciĞnieniowego powinien okreĞliü wartoĞci
niezbĊdne do obliczeĔ projektowych, odpowiednio do wymagaĔ okreĞlonych w
§ 23-25, oraz zasadnicze wáaĞciwoĞci materiaáów i rodzaje ich obróbki, o
których mowa w ust. 1.

b) W dokumentacji technicznej wytwórca powinien umieĞciü elementy § 50. 3. Producent powinien okreĞliü w dokumentacji technicznej urządzenia
dotyczące zgodnoĞci ze specyfikacjami materiaáowymi niniejszej dyrektywy w ciĞnieniowego elementy, zgodnie ze specyfikacjami materiaáowymi okreĞlonymi
w rozporządzeniu, podając wykaz materiaáów:
jednej z poniĪszych postaci:
 przez zastosowanie materiaáów zgodnych z normami zharmonizowanymi, 1) zgodnych z normami zharmonizowanymi;
 przez zastosowanie materiaáów objĊtych europejskim uznaniem 2) objĊtych europejskim uznaniem materiaáów, o którym mowa w rozdziale 5,
przeznaczonych do wytwarzania urządzeĔ ciĞnieniowych;
materiaáów, przeznaczonych do wytwarzania urządzeĔ ciĞnieniowych,
zgodnie z art. 11,
3) dopuszczonych jednorazowo.

 przez zastosowanie materiaáu dopuszczonego jednorazowo;

c) w przypadku urządzeĔ ciĞnieniowych kategorii III i IV, dopuszczenie
jednorazowe, o którym mowa w trzecim myĞlniku lit. b), powinno byü
udzielone przez jednostkĊ notyfikowaną odpowiedzialną za procedury oceny
zgodnoĞci urządzeĔ ciĞnieniowych.

§ 50. 4. W przypadku urządzeĔ ciĞnieniowych naleĪących do kategorii III i IV,
dopuszczenie jednorazowe materiaáu jest dokonywane przez jednostkĊ
notyfikowaną odpowiedzialną za procedury oceny zgodnoĞci urządzeĔ
ciĞnieniowych.

ZI. 4.3. Wytwórca urządzeĔ powinien podjąü odpowiednie dziaáania w celu
zapewnienia, Īe zastosowany materiaá odpowiada wymaganym specyfikacjom.
W szczególnoĞci, dla wszystkich materiaáów powinna byü dostarczona
dokumentacja sporządzona przez wytwórcĊ materiaáu, stwierdzająca zgodnoĞü
ze specyfikacją.

§ 51. 1. Producent urządzenia ciĞnieniowego powinien podjąü odpowiednie
dziaáania w celu zapewnienia, Īe zastosowany materiaá odpowiada wymaganej
specyfikacji. W szczególnoĞci dla materiaáów powinna byü dostarczona
dokumentacja sporządzona przez producenta materiaáu, potwierdzająca jego
zgodnoĞü ze specyfikacją.
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W przypadku gáównych elementów ciĞnieniowych urządzeĔ kategorii II, III i IV § 51. 2. W przypadku gáównych elementów ciĞnieniowych urządzeĔ
ciĞnieniowych naleĪących do kategorii II, III i IV, potwierdzenie zgodnoĞci
stwierdzenie to powinno mieü formĊ Ğwiadectwa kontroli okreĞlonego wyrobu.
materiaáu ze specyfikacją sporządza producent materiaáu jako dokument
kontroli dla okreĞlonego wyrobu.
JeĪeli wytwórca materiaáów posiada odpowiedni system zapewnienia jakoĞci,
certyfikowany przez kompetentną jednostkĊ ustanowioną we Wspólnocie i
oceniony szczególnie pod wzglĊdem materiaáów, to naleĪy przyjąü w
domniemaniu, Īe Ğwiadectwa wystawione przez wytwórcĊ poĞwiadczają
zgodnoĞü z odpowiednimi wymaganiami niniejszego rozdziaáu.

§ 51. 3. W przypadku gdy producent materiaáów posiada odpowiedni system
zapewnienia jakoĞci certyfikowany przez kompetentną jednostkĊ certyfikującą i
poddany ocenie pod wzglĊdem wytwarzanych materiaáów, przyjmuje siĊ, Īe
dokument kontroli, o którym mowa w ust. 2, poĞwiadcza zgodnoĞü z
odpowiednimi wymaganiami okreĞlonymi w ust. 1 i 2.

ZI. 5. URZĄDZENIA CIĝNIENIOWE OGRZEWANE PàOMIENIEM LUB W
INNY SPOSÓB, W KTÓRYM WYSTĉPUJE RYZYKO PRZEGRZANIA,
O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 1
Urządzenia ciĞnieniowe tego rodzaju obejmują :
 wytwornice pary i wody gorącej, o których mowa w art. 3 ust. 1.2, takie
jak paleniskowe kotáy parowe i kotáy wodne, przegrzewacze pierwotne i
wtórne, kotáy odzysknicowe, kotáy w spalarniach odpadów, kotáy
elektryczne elektrodowe lub typu zanurzeniowego, szybkowary
ciĞnieniowe, wraz z ich osprzĊtem oraz, jeĞli są zastosowane, z ich
ukáadami uzdatniania wody zasilającej i podawania paliwa,
a takĪe

§ 52. 1. Do urządzeĔ ciĞnieniowych, w których wystĊpuje ryzyko przegrzania, o
których mowa w § 9, obejmujących:
1) wytwornice pary i wody gorącej, takie jak: paleniskowe kotáy parowe i kotáy
wodne, przegrzewacze pierwotne i wtórne, kotáy rekuperacyjne, kotáy w
spalarniach odpadów, kotáy elektryczne elektrodowe lub typu
zanurzeniowego, szybkowary ciĞnieniowe wraz z ich osprzĊtem oraz z
ukáadami uzdatniania wody zasilającej i podawania paliwa, jeĪeli są one
zastosowane,

 urządzenia grzewcze w liniach technologicznych, nie sáuĪące do wytwarzania 2) urządzenia grzewcze w liniach technologicznych, w których uĪywa siĊ innych
mediów do podgrzewania niĪ para i woda gorąca, takich jak: podgrzewacze
pary ani wody gorącej, objĊte art. 3 ust. 1.1, takie jak podgrzewacze w
w procesach chemicznych i podobnych oraz urządzenia do przetwarzania
procesach chemicznych i innych podobnych oraz urządzenia do
produktów ĪywnoĞciowych pod ciĞnieniem
przetwarzania produktów ĪywnoĞciowych pod ciĞnieniem.
 stosuje siĊ dodatkowe wymagania okreĞlone w ust. 2.
Tego rodzaju urządzenia ciĞnieniowe powinny byü tak obliczane, projektowane i § 52. 2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny byü tak obliczane,
budowane, aby uniknąü ryzyka znaczącego rozszczelnienia siĊ powáoki na projektowane i budowane, aby wyeliminowaü lub zminimalizowaü ryzyko
skutek przegrzania lub je zminimalizowaü. W szczególnoĞci, jeĞli ma to znaczącego rozszczelnienia siĊ powáoki na skutek przegrzania. W szczególnoĞci,
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o ile ma to zastosowanie, producent powinien:

a) przewidziano odpowiednie Ğrodki ochronne ograniczające parametry pracy, 1) przewidzieü odpowiednie Ğrodki ochronne w celu ograniczenia parametrów
takie jak doprowadzenie ciepáa, odprowadzenie ciepáa, oraz, jeĞli ma to
pracy, takich jak: odprowadzenie i doprowadzenie ciepáa oraz, jeĪeli ma to
zastosowanie, poziomu páynu tak, aby uniknąü ryzyka miejscowego i
zastosowanie, poziom páynu, w celu unikniĊcia ryzyka miejscowego i
ogólnego przegrzania,
ogólnego przegrzania;
b) przewidziano punkty pobierania próbek, umoĪliwiające ocenĊ wáasnoĞci 2) przewidzieü punkty pobierania próbek umoĪliwiające ocenĊ wáasnoĞci páynu,
páynu w celu unikniĊcia ryzyka związanego z osadami i/lub korozją, jeĞli są
w celu unikniĊcia ryzyka związanego z tworzeniem osadów i korozją, jeĪeli
punkty takie są wymagane;
one wymagane,
c) podjĊto odpowiednie Ğrodki w celu wyeliminowania ryzyka uszkodzenia przez 3) podjąü odpowiednie dziaáania w celu wyeliminowania ryzyka uszkodzenia
osady,
przez osady;
d) przewidziano Ğrodki bezpiecznego odprowadzania ciepáa szczątkowego po 4) przewidzieü Ğrodki bezpiecznego odprowadzania ciepáa szczątkowego po
wyáączeniu,
wyáączeniu;
e) podjĊto kroki w celu unikniĊcia niebezpiecznego nagromadzenia zapalnych 5) podjąü dziaáania mające na celu unikniĊcie niebezpiecznego nagromadzenia
mieszanin substancji palnych i powietrza, lub powrotu páomienia.
zapalnych mieszanin substancji palnych i powietrza lub cofniĊcia siĊ
páomienia.

ZI. 6. RUROCIĄGI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3, UST. 1.3
Projekt i konstrukcja powinny zapewniü, aby:

§ 53. Do rurociągów, o których mowa w § 9 ust. 3, mają zastosowanie
dodatkowe wymagania dotyczące ich projektu i konstrukcji, które powinny
zawieraü takie rozwiązania, aby:

a) ryzyko powstania nadmiernie wysokich naprĊĪeĔ spowodowanych 1) ryzyko powstania nadmiernie wysokich naprĊĪeĔ spowodowanych
niedopuszczalnymi swobodnymi przemieszczeniami lub nadmiernymi siáami,
niedopuszczalnymi przemieszczeniami lub nadmiernymi siáami, powstającymi
powstającymi np. na koánierzach, záączach, kompensatorach lub przewodach
na elementach, takich jak: koánierze, záącza, kompensatory lub przewody
giĊtkich, jest wáaĞciwie kontrolowane przez zastosowanie Ğrodków takich jak
giĊtkie, byáo wáaĞciwie kontrolowane za pomocą Ğrodków, takich jak:
podpory, ograniczenia, kotwy, osiowanie i naciąg wstĊpny;
podpory, ograniczenia, kotwy, osiowanie i naciąg wstĊpny;
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b) jeĪeli moĪliwe jest wystĊpowanie kondensacji wewnątrz rur przeznaczonych 2) w przypadku gdy jest moĪliwe wystĊpowanie kondensacji wewnątrz rur
przeznaczonych na media gazowe, byáy stosowane Ğrodki umoĪliwiające
na media gazowe, zastosowano Ğrodki umoĪliwiające odprowadzanie cieczy i
odprowadzanie cieczy i usuwanie osadów z niĪej poáoĪonych obszarów, w
usuwanie osadów z niĪej poáoĪonych obszarów, w celu wyeliminowania
uszkodzeĔ od uderzeĔ wodnych lub korozji;
celu wyeliminowania uszkodzeĔ spowodowanych uderzeniami wodnymi lub
korozją;
c) naleĪycie
uwzglĊdniono
potencjalne
uszkodzenia
spowodowane 3) w sposób naleĪyty uwzglĊdnione zostaáy moĪliwoĞci uszkodzenia
turbulencjami i tworzeniem siĊ zawirowaĔ; mają tu zastosowanie
powodowane turbulencjami i tworzeniem siĊ zawirowaĔ, biorąc pod uwagĊ
odpowiednie wymagania okreĞlone w § 31;
odpowiednie czĊĞci pkt 2.7;
d) naleĪycie uwzglĊdniono ryzyko zmĊczenia na skutek drgaĔ rur;

4) w sposób naleĪyty uwzglĊdnione zostaáo ryzyko zmĊczenia materiaáu
powodowane drganiami rur;

e) w przypadku rurociągów zawierających páyny grupy 1 podjĊto odpowiednie 5) w przypadku rurociągów zawierających páyny zaliczane do grupy 1,
zastosowano odpowiednie Ğrodki w celu rozáączenia przewodów
Ğrodki w celu odizolowania przewodów rozruchowych, których rozmiar
podáączalnych i odáączalnych, które ze wzglĊdu na swój rozmiar powodują
przedstawia znaczące ryzyko;
znaczące ryzyko;
f) zostaáo zminimalizowane ryzyko nieumyĞlnego zrzutu zawartoĞci; punkty 6) zostaáo zminimalizowane ryzyko niezamierzonego zrzutu zawartoĞci; punkty
odbioru powinny byü wyraĨnie zaznaczone na czĊĞci staáej z podaniem
odbioru powinny byü wyraĨnie zaznaczone na czĊĞci staáej rurociągu wraz z
nazwy zawartego páynu;
podaniem nazwy zawartego páynu;

g) poáoĪenie i przebieg sieci rurociągów podziemnych są zapisane co najmniej 7) poáoĪenie i przebieg sieci rurociągów podziemnych byáy zarejestrowane co
najmniej w dokumentacji technicznej w celu uáatwienia bezpiecznego
w
dokumentacji
technicznej
w
celu
uáatwienia
bezpiecznego
przeprowadzania konserwacji, kontroli i napraw.
przeprowadzania konserwacji, kontroli i napraw.
§ 54. 1. Do urządzeĔ ciĞnieniowych mają zastosowanie zasadnicze wymagania,
o których mowa w § 55-59.

ZI. 7. SZCZEGÓLNE WYMAGANIA ILOĝCIOWE DOTYCZĄCE
NIEKTÓRYCH URZĄDZEē CIĝNIENIOWYCH
Postanowienia podane poniĪej stosuje siĊ jako zasady ogólne. JeĪeli jednak nie
są one stosowane, wáączając w to przypadek braku konkretnego okreĞlenia
materiaáów oraz niezastosowania norm zharmonizowanych, wytwórca powinien
wykazaü, Īe podjĊto odpowiednie Ğrodki w celu uzyskania równowaĪnego
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ogólnego poziomu bezpieczeĔstwa.

podjąá odpowiednie dziaáania w celu uzyskania ogólnego poziomu
bezpieczeĔstwa

urządzenia

ciĞnieniowego

równowaĪnego

z

poziomem zapewnianym przez stosowanie tych wymagaĔ.
§ 54. 3. Przepis ust. 2 stosuje siĊ takĪe, gdy nie okreĞlono szczegóáowo
zastosowanych materiaáów i nie stosuje siĊ norm zharmonizowanych.
Niniejszy rozdziaá stanowi integralną czĊĞü zaáącznika I. Postanowienia podane § 54. 1. Do urządzeĔ ciĞnieniowych mają zastosowanie zasadnicze wymagania,
poniĪej uzupeániają wymagania zasadnicze podane w rozdziaáach 1 do 6 w o których mowa w § 55-59.
odniesieniu do urządzeĔ ciĞnieniowych, których dotyczą.
ZI. 7.1.

NaprĊĪenia dopuszczalne

7.1.1. Oznaczenia
Granica plastycznoĞci Re/t
wartoĞü:

§ 3.
oznacza przyjĊtą w temperaturze obliczeniowej 12) „granica plastycznoĞci”, oznaczona
temperaturze „t” przyjĊtej do obliczeĔ:

symbolem

Re/t



wartoĞü

w

 górnej granicy plastycznoĞci dla materiaáów wykazujących górną i dolną a) górnej granicy plastycznoĞci w przypadku materiaáów wykazujących górną i
dolną granicĊ plastycznoĞci,
granicĊ plastycznoĞci,
stali b) umownej granicy plastycznoĞci przy wydáuĪeniu wynoszącym 1,0% dla stali
austenitycznych i niestopowego aluminium oraz 0,2% dla pozostaáych
materiaáów;
 umowną granicĊ plastycznoĞci przy wydáuĪeniu 0,2% w pozostaáych
przypadkach.
 umowną granicĊ plastycznoĞci przy wydáuĪeniu
austenitycznych i niestopowego aluminium,

1,0%

dla

§ 3.
Rm/20 oznacza najniĪszą wartoĞü wytrzymaáoĞci na rozciąganie w temperaturze 13) „wytrzymaáoĞü na rozciąganie”, oznaczona symbolem Rm/t  wytrzymaáoĞü
20oC.
na rozciąganie w temperaturze „t”, przyjĊtej do obliczeĔ; w przypadku
oznaczenia symbolem Rm/20  jest to najniĪsza wartoĞü wytrzymaáoĞci na
Rm/t oznacza wytrzymaáoĞü na rozciąganie w temperaturze obliczeniowej.
rozciąganie w temperaturze 20°C;
ZI. 7.1.2. Dopuszczalne zredukowane naprĊĪenie báonowe w przypadku § 55. Dopuszczalne zredukowane naprĊĪenie báonowe, w przypadku obciąĪeĔ o
przewagi obciąĪeĔ statycznych i temperatur poza zakresem znaczącego przewaĪająco statycznym charakterze i temperatur poza zakresem znaczącego
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peázania nie mogą, w zaleĪnoĞci od zastosowanego materiaáu, przekroczyü peázania, nie moĪe przekroczyü niĪszej z podanych wartoĞci:
niĪszej z podanych wartoĞci:
—

w przypadku stali ferrytycznych, áącznie ze stalami normalizowanymi 1) 2/3 Re/t i 5/12 Rm/20  w przypadku zastosowania stali ferrytycznych, áącznie
(normalizowanymi
walcowanymi),
ale
z
wyáączeniem
stali
ze stalami normalizowanymi, a w szczególnoĞci normalizowanymi
drobnoziarnistych i stali poddanych specjalnej obróbce cieplnej, 2/3 Re/t i
walcowanymi, ale z wyáączeniem stali drobnoziarnistych i stali poddanych
5/12 Rm/20;
specjalnej obróbce cieplnej;

—

w przypadku stali austenitycznych:

—

2) w przypadku zastosowania stali austenitycznych:

 jeĞli wydáuĪenie po zerwaniu przekracza 30%, 2/3 Re/t,

a) 2/3 Re/t – jeĪeli wydáuĪenie po zerwaniu przekracza 30%, lub

 lub, alternatywnie, jeĞli wydáuĪenie po zerwaniu przekracza 35%, 5/6
Re/t i 1/3 Rm/t;

b) 5/6 Re/t i 1/3 Rm/t  jeĪeli wydáuĪenie po zerwaniu przekracza 35%;

w przypadku staliwa niestopowego i niskostopowego, 10/19 Re/t i 1/3 R 3) 10/19 Re/t i 1/3 Rm/20  w przypadku zastosowania staliwa niestopowego i
niskostopowego;

m/20;

—

w przypadku aluminium, 2/3 Re/t;

—

w przypadku stopów aluminium, z wyjątkiem stopów utwardzanych 5) 2/3 Re/t i 5/12 Rm/20  w przypadku zastosowania stopów aluminium, z
wydzieleniowo, 2/3 Re/t i 5/12 Rm/20.
wyjątkiem stopów utwardzanych wydzieleniowo.

4) 2/3 Re/t  w przypadku zastosowania aluminium;

ZI. 7.2. Wspóáczynniki záączy
W przypadku záączy spawanych, wspóáczynnik wytrzymaáoĞci záącza spawanego § 56. 1. Wspóáczynnik wytrzymaáoĞci záącza spawanego nie moĪe przekraczaü
nie moĪe przekraczaü wartoĞci podanych poniĪej:
wartoĞci:
 w przypadku urządzeĔ poddanych badaniom niszczącym i nieniszczącym, 1) 1  dla urządzeĔ, których záącza poddano badaniom niszczącym i
nieniszczącym potwierdzającym, Īe caáa seria záączy nie wykazuje
które potwierdzają, Īe caáa seria záączy nie wykazuje znaczących wad: 1;
znaczących wad;
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 w przypadku urządzeĔ poddawanych losowym badaniom nieniszczącym: 2) 0,85  dla urządzeĔ poddawanych losowym badaniom nieniszczącym;
0,85;
 w przypadku urządzeĔ nie poddawanych innym badaniom nieniszczącym, niĪ 3) 0,7  dla urządzeĔ niepoddawanych innym badaniom nieniszczącym, niĪ
badania wzrokowe: 0,7.
badania wizualne.
JeĪeli jest to niezbĊdne, naleĪy uwzglĊdniü rodzaj naprĊĪeĔ i wáasnoĞci § 56. 2. W przypadkach niezbĊdnych, podczas dobierania wspóáczynnika
wytrzymaáoĞciowe i technologiczne záącza.
wytrzymaáoĞci záącza spawanego naleĪy uwzglĊdniü rodzaj naprĊĪeĔ i
wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowe i technologiczne záącza.
ZI. 7.3.
Urządzenia
ograniczające
wzrost
szczególnoĞci w zbiornikach ciĞnieniowych

ciĞnienia,

w

Chwilowy wzrost ciĞnienia, o którym mowa w pkt 2.11.2, naleĪy utrzymywaü w § 57. Urządzenia ograniczające wzrost ciĞnienia, w szczególnoĞci w zbiornikach
granicach do 10% najwyĪszego dopuszczalnego ciĞnienia.
ciĞnieniowych, powinny tak dziaáaü, aby chwilowy wzrost ciĞnienia, o którym
mowa w § 36, nie przekroczyá 10% najwyĪszego dopuszczalnego ciĞnienia.
ZI. 7.4. CiĞnienie próby hydraulicznej
W przypadku zbiorników ciĞnieniowych, ciĞnienie próby hydraulicznej, o której § 58. W przypadku zbiorników ciĞnieniowych, ciĞnienie próby hydraulicznej, o
mowa w pkt 3.2.2, nie moĪe byü niĪsze niĪ wiĊksza z wartoĞci:
której mowa w § 45 ust. 2-4, powinno byü co najmniej równe wiĊkszej z
wartoĞci:
 ciĞnienia odpowiadającego najwyĪszemu obciąĪeniu, któremu urządzenie 1) ciĞnienia odpowiadającego najwyĪszemu obciąĪeniu, któremu urządzenie
moĪe byü poddane podczas eksploatacji, z uwzglĊdnieniem najwyĪszego
moĪe byü poddane w czasie eksploatacji, z uwzglĊdnieniem najwyĪszego
dopuszczalnego ciĞnienia oraz najwyĪszej dopuszczalnej temperatury,
dopuszczalnego ciĞnienia oraz najwyĪszej dopuszczalnej temperatury,
pomnoĪonego przez wspóáczynnik 1,25, albo
pomnoĪonego przez wspóáczynnik 1,25, albo
 najwyĪszego dopuszczalnego ciĞnienia pomnoĪonego przez wspóáczynnik 2) najwyĪszego dopuszczalnego ciĞnienia pomnoĪonego przez wspóáczynnik
1,43.
1,43.
7.5. WáasnoĞci materiaáu
JeĪeli nie są wymagane inne wartoĞci zgodne z innymi kryteriami, które naleĪy § 59. W przypadku gdy nie są wymagane inne wartoĞci, które naleĪy
uwzglĊdniü, przyjmuje siĊ, Īe stal jest wystarczająco plastyczna, aby speániaáa uwzglĊdniü na podstawie odrĊbnych kryteriów, przyjmuje siĊ, Īe stal jest
wymagania pkt 4.1 lit. a), jeĪeli podczas próby rozciągania przeprowadzanej w wystarczająco plastyczna i speánia wymagania, okreĞlone w § 50 ust.1 pkt 1,
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sposób znormalizowany, jej wydáuĪenie po zerwaniu jest nie mniejsze niĪ 14%
a jej udarnoĞü zmierzona na próbce ISO V w temperaturze nie wyĪszej niĪ 20oC,
ale nie wyĪszej niĪ najniĪsza planowana temperatura pracy, wynosi nie mniej
niĪ 27 J.

jeĪeli podczas próby rozciągania przeprowadzanej wedáug procedury
znormalizowanej jej wydáuĪenie po zerwaniu jest nie mniejsze niĪ 14%, a jej
praca áamania zmierzona na próbce ISO V w temperaturze nie wyĪszej niĪ
20°C, ale nie wyĪszej niĪ najniĪsza przewidywana temperatura pracy, wynosi
nie mniej niĪ 27 J.
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ZII. 1. W tablicach stosowane są nastĊpujące odniesienia do kategorii moduáów:

§ 62. 1. Odpowiednio do kategoryzacji urządzenia ciĞnieniowego, o której mowa w
rozdziale 2, producent powinien poddaü urządzenie ciĞnieniowe procedurze oceny
zgodnoĞci ustalonej dla danej kategorii urządzenia, zgodnie z zaáącznikiem nr 3 do
rozporządzenia, przy czym urządzenia ciĞnieniowe zaliczone do:

I = Moduá A

1) kategorii I poddaje siĊ procedurze oceny zgodnoĞci, stosując wewnĊtrzną kontrolĊ
produkcji  moduá A, o którym mowa w pkt 1 zaáącznika nr 3 do rozporządzenia;

II = Moduá A1, D1, E1

2) kategorii II poddaje siĊ procedurze oceny zgodnoĞci, do wyboru, stosując:
a)
wewnĊtrzną kontrolĊ procesu wytwarzania z nadzorowaniem oceny koĔcowej 
moduá A1, o którym mowa w pkt 2 zaáącznika nr 3 do rozporządzenia,
b)
zapewnienie jakoĞci produkcji  moduá D1, o którym mowa w pkt 7 zaáącznika
nr 3 do rozporządzenia,
c)
zapewnienie jakoĞci wyrobu  moduá E1, o którym mowa w pkt 9 zaáącznika nr
3 do rozporządzenia;

III

=

Moduáy B1 + D, B1 + F, B + E, B + C1, H

3) urządzenia ciĞnieniowe zaliczone do kategorii III poddaje siĊ procedurze oceny
zgodnoĞci, do wyboru, stosując:
a)
badanie projektu WE  moduá B1, áącznie z zapewnieniem jakoĞci produkcji 
moduá D, o których mowa odpowiednio w pkt 4 i 6 zaáącznika nr 3 do rozporządzenia,
b)
badanie projektu WE  moduá B1, áącznie z weryfikacją wyrobu  moduá F, o
których mowa odpowiednio w pkt 4 i 10 zaáącznika nr 3 do rozporządzenia,
c)
badanie typu WE  moduá B, áącznie z zapewnieniem jakoĞci wyrobu  moduá E,
o których mowa odpowiednio w pkt 3 i 8 zaáącznika nr 3 do rozporządzenia,
d)
badanie typu WE  moduá B, áącznie ze zgodnoĞcią z typem  moduá C1, o
których mowa odpowiednio w pkt 3 i 5 zaáącznika nr 3 do rozporządzenia,
e)
peáne zapewnienie jakoĞci  moduá H, o którym mowa w pkt 12 zaáącznika nr 3
do rozporządzenia;
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IV

=

Wymagania rozporządzenia
4) urządzenia ciĞnieniowe zaliczone do kategorii IV poddaje siĊ procedurze oceny
zgodnoĞci, do wyboru, stosując:

Moduáy B + D, B + F, G, H1

a)
badanie typu WE  moduá B, áącznie z zapewnieniem jakoĞci produkcji  moduá
D, o których mowa odpowiednio w pkt 3 i 6 zaáącznika nr 3 do rozporządzenia,
b)
badanie typu WE  moduá B, áącznie z weryfikacją wyrobu  moduá F, o których
mowa odpowiednio w pkt 3 i 10 zaáącznika nr 3 do rozporządzenia,
c)
weryfikacjĊ jednostkową WE  moduá G, o którym mowa w pkt 11 zaáącznika nr
3 do rozporządzenia,
d)
peáne zapewnienie jakoĞci z badaniem projektu i nadzorem specjalnym w
ramach oceny koĔcowej  moduá H1, o którym mowa w pkt 13 zaáącznika nr 3 do
rozporządzenia.
ZII. 2. OsprzĊt zabezpieczający okreĞlony w art. 1, ust. 2.1.3, o którym mowa w
art. 3, ust. 1.4, jest zaliczony do kategorii IV. Jednak, w drodze wyjątku, osprzĊt
zabezpieczający wytwarzany z przeznaczeniem do urządzeĔ szczególnych moĪe byü
zaliczony do tej samej kategorii, co urządzenie zabezpieczane.

§ 16. 1. OsprzĊt zabezpieczający, o którym mowa w § 9 ust. 4, zalicza siĊ do kategorii
IV. Dopuszcza siĊ, aby osprzĊt zabezpieczający wytwarzany z przeznaczeniem do
okreĞlonych urządzeĔ byá zaliczony do tej samej kategorii co urządzenie zabezpieczane.

ZII. 3. OsprzĊt ciĞnieniowy okreĞlony w art. 1, ust. 2.1.4, o którym mowa w art. 3,
ust. 1.4 jest kategoryzowany na podstawie:

§ 16. 2. OsprzĊt ciĞnieniowy, o którym mowa w § 9 ust. 4, zalicza siĊ do kategorii
dotyczącej urządzeĔ ciĞnieniowych na podstawie: najwyĪszego dopuszczalnego
ciĞnienia PS i odpowiednio pojemnoĞci V lub wymiaru nominalnego DN oraz grupy
páynów, na jakie jest on przeznaczony  odpowiednio wedáug tablic 19 okreĞlonych w
zaáączniku nr 2 do rozporządzenia.

 najwyĪszego dopuszczalnego ciĞnienia PS, i
 odpowiednio, pojemnoĞci V lub wymiaru nominalnego DN, oraz
 grupy páynów, na które jest przeznaczony,
a do okreĞlenia kategorii oceny zgodnoĞci sáuĪy odpowiednia tablica dla zbiorników
ciĞnieniowych lub rurociągów.
W przypadkach, gdy uznane za odpowiednie mogą byü w drugim myĞlniku zarówno
pojemnoĞü jak i wymiar nominalny, osprzĊt ciĞnieniowy naleĪy zaliczyü do najwyĪszej
kategorii.
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§ 16. 3. OsprzĊt ciĞnieniowy przeznaczony zarówno do zbiorników, jak i rurociągów
zalicza siĊ do wyĪszej z moĪliwych kategorii, gdy podstawĊ kategoryzacji moĪe
stanowiü i pojemnoĞü V i wymiar nominalny DN.
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Wymagania rozporządzenia

ZII. 4. W podanych poniĪej tablicach oceny zgodnoĞci, linie rozgraniczające wskazują
górną granicĊ dla kaĪdej kategorii.



ZII. Tablica 1

Z2. Tablica 1 w cz. A i wykres 1 w cz. B
§ 14. 1. KategoriĊ urządzeĔ ciĞnieniowych i zespoáów urządzeĔ ciĞnieniowych okreĞla
siĊ odpowiednio dla:
1)
zbiorników przeznaczonych na páyny zaliczane do grupy 1, o których mowa w §
9 ust. 1 pkt 1 lit. a  wedáug tablicy 1 okreĞlonej w zaáączniku nr 2 do rozporządzenia;

PS
(bar)

10 000

IV

PS = 1 000

1 000

Z2. Tablica 1 w cz. A

III

PS = 200

200

Kategoria
PS

V = 1L

100

V
=
1

PS

0
00

V
=

PS

0
20

V
=

50

V

25

1

I

II

III

IV

0,5

PS ! 0,5 bar i V ! 1,0 litr i 25 bar u litr  PS u V d 50 bar u litr

II

PS ! 0,5 bar i V ! 1,0 litr i 50 bar u litr  PS u V d 200 bar u litr

III

PS = 0,5

IV
1

0,5 bar  PS d 200 bar i V d 1,0 litr lub PS ! 0,5 bar i V ! 1,0 litr
i PS u V d 25 bar u litr

I

art. 3 ust. 3

0,1

§

=

PS

10

wedáug
11

Zakres parametrów

10

100

1 000

10 000

PS ! 0,5 bar i V ! 1,0 litr i 200 bar u litr  PS u V d 1000 bar u litr
lub
200 bar  PS d 1000 bar i V d 1,0 litr
0,5 bar  PS d 1000 bar i PS u V ! 1000 bar u litr lub PS ! 1000
bar

V (L)

Zbiorniki, o których mowa w art. 3, ust. 1.1 lit. a), pierwszy myĞlnik
W drodze wyjątku, zbiorniki przeznaczone na gazy nietrwaáe, naleĪące wedáug tablicy 1
do kategorii I lub II, naleĪy zaliczyü do kategorii III.
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Zbiorniki, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia.
Zbiorniki przeznaczone na gazy nietrwaáe, które moĪna klasyfikowaü wedáug wykresu 1
do kategorii I lub II, zalicza siĊ do kategorii III.
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ZII. Tablica 2

Z2. Tablica 2 w cz. A i wykres 2 w cz. B
§ 14. 1. (KategoriĊ urządzeĔ ciĞnieniowych i zespoáów urządzeĔ ciĞnieniowych okreĞla
siĊ odpowiednio dla:)
2)
zbiorników przeznaczonych na páyny zaliczane do grupy 2, o których mowa w §
9 ust. 1 pkt 1 lit. b  wedáug tablicy 2 okreĞlonej w zaáączniku nr 2 do rozporządzenia;

PS
(bar)

10 000

IV

PS = 3 000
III

1 000

PS = 1 000

Kategoria

PS

V = 1L

Z2. Tablica 2 w cz. A

=
0
00

=
1

0
00

V
=

PS

wedáug
11
I
II

3

V
PS

0
20

V
=
50

10

IV

PS = 4

III

art. 3 ust. 3
1

I

II

III

0,5

0,1

1

10

Zakres parametrów

V

PS

100

100

1 000

IV

PS = 0,5

10 000

§

0,5 bar  PS d 1000 bar i V d 1,0 litr
lub PS ! 0,5 bar i V ! 1,0 litr i PS u V d 50 bar u litr
PS ! 0,5 bar i V ! 1,0 litr i 50 bar u litr  PS u V d 200 bar u litr
PS ! 0,5 bar i V ! 1,0 litr i 200 bar u litr  PS u V d 1000 bar u litr
PS ! 0,5 bar i V ! 1,0 litr i 1000 bar u litr  PS u V d 3000 bar u
litr
lub 1000 bar  PS d 3000 bar i V d 1,0 litr
lub 0,5 bar  PS d 4 bar i PS u V ! 3000 bar u litr
4 bar  PS d 3000 bar i PS u V ! 3000 bar u litr lub PS ! 3000 bar

V (L)

Zbiorniki, o których mowa w art. 3, ust. 1.1 lit. a), drugi myĞlnik

Zbiorniki, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia

W drodze wyjątku, gaĞnice przenoĞne i butle przeznaczone do aparatury oddechowej
naleĪy zaliczyü co najmniej do kategorii III.

GaĞnice przenoĞne i przewoĨne oraz butle przeznaczone do aparatury oddechowej
zalicza siĊ co najmniej do kategorii III.
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Wymagania rozporządzenia

ZII. Tablica 3

Z2. Tablica 3 w cz. A i wykres 3 w cz. B
§ 14. 1. (KategoriĊ urządzeĔ ciĞnieniowych i zespoáów urządzeĔ ciĞnieniowych okreĞla
siĊ odpowiednio dla:)
3)
zbiorników przeznaczonych na páyny zaliczane do grupy 1, o których mowa w §
9 ust. 1 pkt 2 lit. a  wedáug tablicy 3 okreĞlonej w zaáączniku nr 2 do rozporządzenia;

10 000

II

V = 1L

PS
(bar)

III

1 000

PS = 500

500

Z2. Tablica 3 w cz. A
100

Kategoria

PS

II

V
=

wedáug
11

0
20

PS = 10

10

I
II

I

art. 3 ust. 3

III

1

Zakres parametrów
§

0,5 bar  PS d 500 bar i V d 1,0 litr
lub PS ! 0,5 bar i V ! 1,0 litr i PS u V d 200 bar u litr
0,5 bar  PS d 10 bar i PS u V ! 200 bar u litr
10 bar  PS d 500 bar i V ! 1,0 litr i PS u V ! 200 bar u litr
lub PS ! 500 bar i V d 1,0 litr
PS ! 500 bar i V ! 1,0 litr

PS = 0,5

0,5

0,1

1

10

100

1 000

10 000

V (L)

Zbiorniki, o których mowa w art. 3, ust. 1.1 lit. b), pierwszy myĞlnik

Zbiorniki, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia
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ZII. Tablica 4

Z2. Tablica 4 w cz. A i wykres 4 w cz. B
§ 14. 1. (KategoriĊ urządzeĔ ciĞnieniowych i zespoáów urządzeĔ ciĞnieniowych okreĞla
siĊ odpowiednio dla:)
4)
zbiorników przeznaczonych na páyny zaliczane do grupy 2, o których mowa w §
9 ust. 1 pkt 2 lit. b  wedáug tablicy 4 okreĞlonej w zaáączniku nr 2 do rozporządzenia;

10 000

V = 10

PS
(bar)

I

II

PS = 1 000

1 000

PS = 500

500

Z2. Tablica 4 w cz. A
PS

Kategoria

V
=

100

Zakres parametrów

10

I

00
0

wedáug
11

PS = 10

10

§

0,5 bar  PS d 1000 bar i PS u V d 10000 bar u litr
lub 0,5 bar  PS d 10 bar i PS u V ! 10000 bar u litr

10 bar  PS d 500 bar i PS u V ! 10000 bar u litr
lub PS ! 1000 bar i V d 10 litr
PS ! 500 bar i V ! 10 litr i PS u V ! 10000 bar u litr
II
Uwaga: W procedurze oceny zgodnoĞci naleĪy uwzglĊdniü wymagania okreĞlone w
§ 63 ust. 3 rozporządzenia. (Powinno byü „§ 62 ust. 3” – uwaga autora).
I

art. 3 ust. 3
1

PS = 0,5

0,5

0,1

1

10

100

1 000

10 000

100 000

V (L)

Zbiorniki, o których mowa w art. 3, ust. 1.1 lit. b), drugi myĞlnik

Zbiorniki, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia

W drodze wyjątku, zespoáy przeznaczone do wytwarzania ciepáej wody, o których
mowa w art. 3, ust. 2.3, powinny byü poddane albo badaniu projektu WE (moduá B1)
w odniesieniu do ich zgodnoĞci z zasadniczymi wymaganiami, o których mowa w
pkt 2.10, 2.11, 3.4, 5 a) i 5 d) zaáącznika I, albo peánemu zapewnieniu jakoĞci (moduá
H).

§ 62. 3. Zespoáy urządzeĔ ciĞnieniowych przeznaczone do wytwarzania ciepáej wody, o
których mowa w § 9 ust. 2 (powinno byü „§ 10 ust. 2”), w celu oceny wymagaĔ,
wymienionych w § 34 i 35 (powinno byü „§ 34–37”), w § 48, w § 52 ust. 2 pkt 1 i
4, poddaje siĊ procedurze oceny zgodnoĞci, stosując badanie projektu WE – moduá B1,
albo peáne zapewnienie jakoĞci – moduá H, o których mowa odpowiednio w pkt 4 i 12
zaáącznika nr 3 do rozporządzenia.
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ZII. Tablica 5

Z2. Tablica 5 w cz. A i wykres 5 w cz. B
§ 14. 1. (KategoriĊ urządzeĔ ciĞnieniowych i zespoáów urządzeĔ ciĞnieniowych okreĞla
siĊ odpowiednio dla:)
5)
urządzeĔ ciĞnieniowych, o których mowa w § 9 ust. 2  wedáug tablicy 5
okreĞlonej w zaáączniku nr 2 do rozporządzenia;

PS
(bar)

100

Z2. Tablica 5 w cz. A
V=2

art. 3 ust. 3

1 000

Kategoria
PS = 32

32

wedáug
11
I
II

IV

PS
V
=
3

PS

0
00

V
=

V

0
20

PS
=

III

50

1

I

II

III

V = 1 000

10

0,5

0,1

1

2

10

100

1 000

IV

PS = 0,5

10 000

Zakres parametrów
§

PS ! 0,5 bar i V d 2 litr
PS ! 0,5 bar i V ! 2 litr i PS u V d 50 bar u litr
0,5 bar  PS d 32 bar i 50 bar u litr  PS u V d 200 bar u litr
0,5 bar  PS d 32 bar i V d 1000 litr
i 200 bar u litr  PS u V d 3000 bar u litr
PS ! 0,5 bar i V ! 1000 litr lub PS ! 32 bar i 2 litr  V d 1000 litr
lub PS d 32 bar i V d 1000 litr i PS u V ! 3000 bar u litr

V (L)

Urządzenia ciĞnieniowe, o których mowa w art. 3, ust. 1.2
W drodze wyjątku, konstrukcjĊ szybkowarów ciĞnieniowych naleĪy poddaü procedurze
oceny zgodnoĞci równowaĪnej co najmniej jednemu z moduáów kategorii III.
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Urządzenia ciĞnieniowe, o których mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia
KonstrukcjĊ szybkowarów ciĞnieniowych poddaje siĊ procedurze oceny zgodnoĞci
wáaĞciwej co najmniej dla kategorii III.
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ZII. Tablica 6

Z2. Tablica 6 w cz. A i wykres 6 w cz. B
§ 14. 1. (KategoriĊ urządzeĔ ciĞnieniowych i zespoáów urządzeĔ ciĞnieniowych okreĞla
siĊ odpowiednio dla:)
6)
rurociągów przeznaczonych na páyny zaliczane do grupy 1, o których mowa w §
9 ust. 3 pkt 1 lit. a  wedáug tablicy 6 okreĞlonej w zaáączniku nr 2 do rozporządzenia;

DN = 25

DN = 100

PS
(bar)

art. 3 ust. 3

1 000

II

Kategoria
wedáug
11
I

=

=

1

3
0
50

0
00

DN = 100

N

N

D

D

PS

PS

10

II

I

1

1

10

25

III

PS = 0,5

0,5

0,1

Z2. Tablica 6 w cz. A

III

DN = 350

100

100

350

1 000

Zakres parametrów
§

PS > 0,5 bar i DN d 25
PS > 0,5 bar i 25 < DN d 100 i PS u DN d 1000 bar
PS > 0,5 bar i 100 < DN d 350 i PS u DN d 3500 bar
lub 25 < DN d 100 i PS u DN > 1000 bar
PS > 0,5 bar i DN > 350 lub 100 < DN d 350 i PS u DN > 3500
bar

DN

Rurociągi, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia
Rurociągi przeznaczone na gazy nietrwaáe, które moĪna klasyfikowaü wedáug
wykresu 6 do kategorii I lub II, zalicza siĊ do kategorii III.
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Rurociągi, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia
Rurociągi przeznaczone na gazy nietrwaáe, które moĪna klasyfikowaü wedáug
wykresu 6 do kategorii I lub II, zalicza siĊ do kategorii III.
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ZII. Tablica 7

Z2. Tablica 7 w cz. A i wykres 7 w cz. B
§ 14. 1. (KategoriĊ urządzeĔ ciĞnieniowych i zespoáów urządzeĔ ciĞnieniowych okreĞla
siĊ odpowiednio dla:)
7)
rurociągów przeznaczonych na páyny zaliczane do grupy 2, o których mowa w §
9 ust. 3 pkt 1 lit. b  wedáug tablicy 7 okreĞlonej w zaáączniku nr 2 do rozporządzenia;

PS
(bar)

I

II

100

DN = 250

DN = 32

DN = 100

1 000

Z2. Tablica 7 w cz. A
Kategoria

III

art. 3 ust. 3

wedáug
11

Zakres parametrów
§

PS > 0,5 bar i DN d 32
lub PS > 0,5 bar i DN > 32 i PS u DN d 1000 bar

PS
=

N
D

N
D

PS

10

5
3

0
50

N
D

0
00

=

PS

I

=
1
0
00

II

1

PS = 0,5

0,5

0,1

1

10

32

100

250

1 000

10 000

III

PS > 0,5 bar i DN > 32 i 1000 bar  PS u DN d 3500 bar
lub 32  DN d 100 i PS u DN > 3500 bar
PS > 0,5 bar i DN > 100 i 3500 bar  PS u DN d 5000 bar
lub 100  DN d 250 i PS u DN > 5000 bar
PS > 0,5 bar i DN > 250 i PS u DN > 5000 bar

DN

Rurociągi, o których mowa w art. 3, ustĊp 1.3, lit. a), myĞlnik drugi
W drodze wyjątku, wszystkie rurociągi zawierające páyny o temperaturze wyĪszej niĪ
350oC, kategoryzowane wedáug tablicy 7 do kategorii II, naleĪy zaliczyü do
kategorii III.
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Rurociągi, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia
Rurociągi zawierające páyny o temperaturze wyĪszej niĪ 350°C, które moĪna
klasyfikowaü wedáug wykresu 7 do kategorii II, zalicza siĊ do kategorii III.
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ZII. Tablica 8

Z2. Tablica 8 w cz. A i wykres 8 w cz. B
§ 14. 1. (KategoriĊ urządzeĔ ciĞnieniowych i zespoáów urządzeĔ ciĞnieniowych okreĞla
siĊ odpowiednio dla:)
8)
rurociągów przeznaczonych na páyny zaliczane do grupy 1, o których mowa w §
9 ust. 3 pkt 2 lit. a  wedáug tablicy 8 okreĞlonej w zaáączniku nr 2 do rozporządzenia;

PS
(bar)

DN = 25

III

1 000

art. 3 ust. 3

PS = 500

500

Z2. Tablica 8 w cz. A
Kategoria

100

Zakres parametrów

PS

II

D

wedáug
11
I
II
III

N
=
2
0
00

PS = 10

10
I

1

§

PS > 0,5 bar i DN d 25
lub PS > 0,5 bar i DN > 25 i PS u DN d 2000 bar
0,5 bar < PS d 10 bar i PS u DN > 2000 bar
10 bar < PS d 500 bar i DN > 25 i PS u DN > 2000 bar
PS > 500 bar i DN > 25

PS = 0,5

0,5

0,1

1

10

25

100

1 000

10 000

DN

Rurociągi, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia

Rurociągi, o których mowa w art. 3, ust. 1.3, lit. b), pierwszy myĞlnik
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ZII. Tablica 9

Z2. Tablica 9 w cz. A i wykres 8 w cz. B
§ 14. 1. (KategoriĊ urządzeĔ ciĞnieniowych i zespoáów urządzeĔ ciĞnieniowych okreĞla
siĊ odpowiednio dla:)
9)
rurociągów przeznaczonych na páyny zaliczane do grupy 2, o których mowa w §
9 ust. 3 pkt 2 lit. b - wedáug tablicy 9 okreĞlonej w zaáączniku nr 2 do rozporządzenia.
DN = 200

PS
(bar)

1 000

II

PS = 500

500

100

Z2. Tablica 9 w cz. A

I

art. 3 ust. 3

Kategoria
=
N
 D 00
PS 5 0

10

1

wedáug
11
I
II

PS = 10

Zakres parametrów
§

PS > 0,5 bar i DN d 200 lub 0,5 bar < PS d 10 bar i DN > 200
lub PS > 10 bar i DN > 200 i PS u DN d 5 000 bar
10 bar < PS d 500 bar i DN > 200 i PS u DN > 5000 bar
PS > 500 bar i DN > 200

PS = 0,5

0,5

0,1

1

10

100

1 000

10 000

DN

Ru rociągi, o których mowa w art. 3, ust. 1.3, lit. b), drugi myĞlnik

Rurociągi, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia
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ZIII. Podane w niniejszym zaáączniku wymagania dotyczące urządzeĔ ciĞnieniowych
dotyczą równieĪ zespoáów urządzeĔ ciĞnieniowych.
ZIII. (Moduá A) 1. Moduá ten przedstawia procedurĊ, poprzez którą wytwórca lub
jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie, realizujący zobowiązania
podane w pkt 2 zapewnia i oĞwiadcza, Īe urządzenie ciĞnieniowe speánia wymagania
dyrektywy, które go dotyczą.
Wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie nanosi
oznakowanie CE na kaĪdym egzemplarzu urządzeĔ ciĞnieniowych

i wystawia pisemną deklaracjĊ zgodnoĞci.

ZIII. (Moduá A) 2. Wytwórca sporządza dokumentacjĊ techniczną opisaną w pkt 3,
przy czym wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie
przechowuje tĊ dokumentacjĊ do kontroli przez odpowiednie wáadze paĔstwowe przez
okres dziesiĊciu lat po wytworzeniu ostatniego egzemplarza urządzenia ciĞnieniowego.
JeĪeli we Wspólnocie nie ustanowiono ani wytwórcy ani jego upowaĪnionego
przedstawiciela, wówczas zobowiązanie do przechowywania i udostĊpniania
dokumentacji technicznej powinno byü realizowane przez osobĊ, która umieĞciáa dane
urządzenie ciĞnieniowe na rynku Wspólnoty.
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Z3. Uwaga wstĊpna: Wymagania dotyczące urządzeĔ ciĞnieniowych okreĞlone w
niniejszym zaáączniku stosuje siĊ odpowiednio do zespoáów urządzeĔ ciĞnieniowych
Z3. 1.1. WewnĊtrzna kontrola produkcji jest procedurą, poprzez którą producent lub
jego upowaĪniony przedstawiciel, wypeániając zobowiązania, o których mowa w pkt 1.2
i 1.2.1, zapewnia i deklaruje, Īe urządzenie ciĞnieniowe speánia wymagania okreĞlone
w rozporządzeniu, które dotyczą tego urządzenia.
§ 12. 1. Na kaĪdym egzemplarzu urządzeĔ ciĞnieniowych, o których mowa w § 9, oraz
na zespoáach urządzeĔ ciĞnieniowych, o których mowa w § 10, których budowĊ
zakoĔczono lub których stan umoĪliwia ocenĊ koĔcową, o której mowa w § 44,
umieszcza siĊ oznakowanie CE w sposób widoczny, czytelny i trwaáy.
§ 66. 1. zd. 1. Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel powinien sporządziü,
odpowiednio dla urządzenia ciĞnieniowego i zespoáu urządzeĔ ciĞnieniowych,
deklaracjĊ zgodnoĞci WE w celu potwierdzenia ich zgodnoĞci z wymaganiami
okreĞlonymi w rozporządzeniu.
Z3. 1.2. Producent sporządza dokumentacjĊ techniczną, o której mowa w pkt 1.3.
Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel przechowuje dokumentacjĊ techniczną
do celów kontroli przez okres 10 lat od dnia wytworzenia ostatniego egzemplarza
urządzenia ciĞnieniowego.
Z3. 1.2.1. W przypadku gdy ani producent urządzeĔ ciĞnieniowych, ani jego
upowaĪniony przedstawiciel nie mają siedziby na obszarze paĔstw czáonkowskich Unii
Europejskiej, dokumentacjĊ techniczną udostĊpnia osoba, która wprowadziáa
urządzenia ciĞnieniowe do obrotu.
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ZIII. (Moduá A) 3. Dokumentacja techniczna powinna umoĪliwiaü przeprowadzenie
oceny zgodnoĞci urządzenia ciĞnieniowego z wymaganiami dyrektywy, które go
dotyczą. W kaĪdym niezbĊdnym dla takiej oceny przypadku dokumentacja techniczna
powinna dotyczyü projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzenia ciĞnieniowego i
powinna zawieraü:


opis ogólny urządzenia ciĞnieniowego,

1)


rysunki koncepcyjne dotyczące konstrukcji i wytwarzania oraz schematy
elementów, podzespoáów, obwodów, itp.,

opisy i wyjaĞnienia niezbĊdne do zrozumienia wyĪej wspomnianych rysunków i
schematów oraz dziaáania urządzenia ciĞnieniowego,

wykaz norm, o których mowa w art. 5, zastosowanych w caáoĞci lub czĊĞciowo,
oraz opis rozwiązaĔ przyjĊtych w celu speánienia wymagaĔ zasadniczych dyrektywy w
przypadkach gdy normy, o których mowa art. 5, nie zostaáy zastosowane,


wyniki wykonanych obliczeĔ projektowych, przeprowadzonych badaĔ, itp.,



protokoáy badaĔ.

Z3. 1.3. Dokumentacja techniczna powinna umoĪliwiaü ocenĊ zgodnoĞci urządzenia
ciĞnieniowego z wymaganiami okreĞlonymi w rozporządzeniu, które dotyczą tego
urządzenia. W zakresie istotnym dla tej oceny dokumentacja techniczna powinna
dotyczyü projektu, wytwarzania oraz dziaáania urządzenia ciĞnieniowego oraz powinna
zawieraü:

ZIII. (Moduá A) 4. Wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we
Wspólnocie przechowuje kopiĊ deklaracji zgodnoĞci wraz z dokumentacją techniczną.
ZIII. (Moduá A) 5. Wytwórca podejmie wszelkie dziaáania niezbĊdne w celu
zapewnienia, Īe proces wytwarzania urządzeĔ ciĞnieniowych zapewnia zgodnoĞü z
dokumentacją, o której mowa w pkt 2 oraz z wymaganiami dyrektywy, które go
dotyczą.
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opis ogólny urządzenia ciĞnieniowego;

2)
rysunek zestawieniowy konstrukcji oraz rysunki i schematy, w szczególnoĞci
elementów, podzespoáów oraz obwodów;
3)
opisy i wyjaĞnienia niezbĊdne do zrozumienia rysunków i schematów, o których
mowa w ppkt 2, oraz dziaáania urządzenia ciĞnieniowego;
4)
wykaz norm zharmonizowanych zastosowanych w caáoĞci lub czĊĞciowo oraz, w
przypadku niezastosowania tych norm, opis rozwiązaĔ przyjĊtych w celu speánienia
zasadniczych wymagaĔ okreĞlonych w rozporządzeniu;
5)

wyniki, w szczególnoĞci obliczeĔ projektowych lub przeprowadzonych badaĔ;

6)

protokoáy badaĔ.

Z3. 1.4. Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel przechowuje kopiĊ deklaracji
zgodnoĞci WE wraz z dokumentacją techniczną.
Z3. 1.5. Producent powinien podjąü niezbĊdne dziaáania w celu zapewnienia, aby w
procesie wytwarzania urządzenia ciĞnieniowego zostaáa zachowana zgodnoĞü z
dokumentacją techniczną oraz z wymaganiami okreĞlonymi w rozporządzeniu, które
dotyczą tego urządzenia.
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ZIII. Moduá A1 (wewnĊtrzne kontrole procesu wytwarzania z monitorowaniem oceny
koĔcowej)
Oprócz wymagaĔ moduáu A, obowiązują nastĊpujące wymagania:

Z3. 2.1. W procedurze wewnĊtrznej kontroli procesu wytwarzania z nadzorowaniem
oceny koĔcowej mają zastosowanie, oprócz wymagaĔ, o których mowa w pkt 1,
wymagania okreĞlone w pkt 2.2 i 2.3.

OcenĊ koĔcową przeprowadza wytwórca i powinna byü ona monitorowana przez
jednostkĊ notyfikowaną wybraną przez wytwórcĊ, w formie niezapowiedzianych
wizytacji.

Podczas takich wizytacji, jednostka notyfikowana:

Z3. 2.2. Ocena koĔcowa powinna byü przeprowadzana przez producenta i
nadzorowana przez jednostkĊ notyfikowaną, wybraną przez producenta, w formie
niezapowiedzianych wizytacji.

Podczas wizytacji jednostka notyfikowana:


upewnia siĊ, czy wytwórca rzeczywiĞcie przeprowadza ocenĊ koĔcową zgodnie
z pkt 3.2 zaáącznika I,

pobiera próbki urządzeĔ ciĞnieniowych
skáadowania w celu przeprowadzenia badaĔ.

Z3. 2. WewnĊtrzna kontrola procesu wytwarzania z nadzorowaniem oceny
koĔcowej  moduá A1.

w

miejscach

wytwarzania

lub

Jednostka notyfikowana ocenia iloĞü egzemplarzy pobranych do badaĔ oraz, w razie
koniecznoĞci, do przeprowadzenia lub zlecenia przeprowadzenia oceny koĔcowej w
caáoĞci lub w czĊĞci na pobranych egzemplarzach próbnych.
JeĪeli co najmniej jeden egzemplarz próbny jest niezgodny, jednostka notyfikowana
podejmie odpowiednie dziaáania.
Na odpowiedzialnoĞü jednostki notyfikowanej, wytwórca nanosi numer identyfikacyjny
tej jednostki notyfikowanej na kaĪdym egzemplarzu urządzenia ciĞnieniowego.

ZIII. Moduá B (badanie typu WE)

1)
sprawdza, czy producent przeprowadza ocenĊ koĔcową, o której mowa w § 44 i
45 rozporządzenia;
2)
pobiera próbki urządzeĔ ciĞnieniowych w
skáadowania w celu przeprowadzenia badaĔ, w tym:
a)

wytwarzania

lub

okreĞla liczbĊ urządzeĔ ciĞnieniowych, które naleĪy pobraü do badaĔ,

b)
ocenia koniecznoĞü przeprowadzenia lub zlecenia przeprowadzenia caáoĞci lub
czĊĞci oceny koĔcowej pobranych próbek urządzeĔ ciĞnieniowych;
3)
podejmuje odpowiednie dziaáania, jeĪeli co najmniej jeden egzemplarz
urządzenia ciĞnieniowego nie speánia wymagaĔ.
Z3. 2.3. Producent umieszcza na kaĪdym egzemplarzu urządzenia ciĞnieniowego
numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, o której mowa w pkt 2.2.

Z3. 3. Badanie typu WE  moduá B
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miejscach
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ZIII. (Moduá B) 1. Moduá ten przedstawia tĊ czĊĞü procedury, poprzez którą
jednostka notyfikowana upewnia siĊ i poĞwiadcza, Īe egzemplarz reprezentatywny dla
rozpatrywanej produkcji speánia postanowienia dyrektywy, które go dotyczą.
ZIII. (Moduá B) 2. Wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we
Wspólnocie skáada wniosek o badanie typu WE w jednej wybranej przez siebie
jednostce notyfikowanej.

Z3. 3.1. Badanie typu WE jest procedurą, poprzez którą jednostka notyfikowana
sprawdza i poĞwiadcza, Īe typ urządzenia speánia wymagania okreĞlone w
rozporządzeniu, które dotyczą tego urządzenia.
Z3. 3.2. Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel skáada w wybranej przez
siebie jednostce notyfikowanej wniosek o przeprowadzenie badania typu WE. Wniosek
powinien zawieraü:

Wniosek powinien zawieraü:

nazwĊ i adres wytwórcy, oraz nazwĊ i adres upowaĪnionego przedstawiciela,
jeĪeli wniosek zostaá záoĪony przez niego,

pisemną deklaracjĊ, Īe taki sam wniosek nie zostaá záoĪony w Īadnej innej
jednostce notyfikowanej,


dokumentacjĊ techniczną przedstawioną w pkt 3.

1)
nazwĊ i adres producenta urządzenia ciĞnieniowego oraz, jeĪeli wniosek záoĪony
jest przez upowaĪnionego przedstawiciela, jego nazwĊ i adres;
2)
pisemną deklaracjĊ, Īe taki sam wniosek nie zostaá záoĪony w innej jednostce
notyfikowanej;
3)

Wnioskodawca przygotuje do dyspozycji jednostki notyfikowanej egzemplarz
urządzenia ciĞnieniowego reprezentatywny dla rozpatrywanej produkcji, zwany dalej
„typem”. Jednostka notyfikowana moĪe zaĪądaü dalszych egzemplarzy, jeĪeli wymaga
tego program badaĔ.

dokumentacjĊ techniczną, o której mowa w pkt 3.3.

Z3. 3.2.2. Wnioskodawca przedkáada typ do dyspozycji jednostki notyfikowanej.
(§3. 17)
produkcji;)

„typ”



wzorzec

wyrobu

reprezentatywny

dla

przewidywanej

Jednostka notyfikowana moĪe Īądaü dalszych egzemplarzy typu, jeĪeli wymaga tego
program badaĔ.
Jeden typ moĪe obejmowaü kilka wersji urządzenia ciĞnieniowego pod warunkiem, Īe
róĪnice miĊdzy poszczególnymi wersjami nie naruszają poziomu bezpieczeĔstwa.

ZIII. (Moduá B) 3. Dokumentacja techniczna powinna umoĪliwiaü ocenĊ zgodnoĞci
urządzenia ciĞnieniowego z wymaganiami dyrektywy, które go dotyczą. Dokumentacja
powinna obejmowaü, w zakresie odnoszącym siĊ do tego rodzaju oceny, projekt,
wytwarzanie oraz dziaáanie urządzenia ciĞnieniowego i powinna zawieraü:
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Z3. 3.2.3. Typ moĪe obejmowaü kilka wersji urządzenia ciĞnieniowego pod warunkiem,
Īe róĪnice miĊdzy poszczególnymi wersjami nie mają wpáywu na poziom
bezpieczeĔstwa.
Z3. 3.3. Dokumentacja techniczna powinna umoĪliwiaü ocenĊ zgodnoĞci urządzenia
ciĞnieniowego z wymaganiami okreĞlonymi w rozporządzeniu, które dotyczą urządzenia
oraz, w zakresie niezbĊdnym do dokonania oceny, powinna zawieraü:
(Nie przeniesiono „projekt, wytwarzanie oraz dziaáanie urządzenia
ciĞnieniowego”.)
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opis ogólny typu,

1)


rysunki koncepcyjne dotyczące konstrukcji i wytwarzania oraz schematy
elementów, podzespoáów, obwodów, itp.,

opisy i wyjaĞnienia niezbĊdne do zrozumienia wyĪej wspomnianych rysunków i
schematów oraz dziaáania urządzenia ciĞnieniowego,

wykaz norm, o których mowa w art. 5, zastosowanych w caáoĞci lub czĊĞciowo,
oraz opis rozwiązaĔ przyjĊtych w celu speánienia wymagaĔ zasadniczych dyrektywy w
przypadkach gdy normy, o których mowa art. 5, nie zostaáy zastosowane,



wyniki wykonanych obliczeĔ projektowych, przeprowadzonych badaĔ, itp.,



protokoáy badaĔ,

ogólny opis typu;

2)
rysunek zestawieniowy konstrukcji oraz rysunki i schematy, w szczególnoĞci
elementów, podzespoáów oraz obwodów;
3)
opisy i wyjaĞnienia niezbĊdne do zrozumienia rysunków i schematów, o których
mowa w ppkt 2, oraz dziaáania urządzenia ciĞnieniowego;
4)
wykaz norm zharmonizowanych zastosowanych w caáoĞci lub czĊĞciowo oraz, w
przypadku niestosowania tych norm, opis rozwiązaĔ przyjĊtych w celu speánienia
zasadniczych wymagaĔ okreĞlonych w rozporządzeniu;

5)
wyniki, w szczególnoĞci obliczeĔ projektowych lub wyniki przeprowadzonych
badaĔ;
6)


informacje dotyczące badaĔ i prób przewidzianych do przeprowadzenia w
trakcie wytwarzania,

informacje dotyczące kwalifikacji lub uprawnieĔ wymaganych wedáug pkt 3.1.2 i
3.1.3 zaáącznika I.
ZIII. (Moduá B) 4. Jednostka notyfikowana:
4.1. bada dokumentacjĊ techniczną, sprawdza czy typ urządzenia jest zgodny z tą
dokumentacją oraz identyfikuje elementy zaprojektowane zgodnie z odnoĞnymi
postanowieniami norm, o których mowa w art. 5, jak równieĪ te elementy, które
zostaáy zaprojektowane bez zastosowania postanowieĔ tych norm.
W szczególnoĞci jednostka notyfikowana:

bada dokumentacjĊ techniczną w odniesieniu do projektu i procedur
wytwarzania,
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protokoáy badaĔ;

7)
informacje dotyczące badaĔ i prób przewidzianych do przeprowadzenia podczas
wytwarzania urządzenia ciĞnieniowego;
8)
informacje dotyczące kwalifikacji lub uprawnienia personelu, zgodnie z
wymaganiami okreĞlonymi w § 40 i 41 rozporządzenia.
Z3. 3.4. Jednostka notyfikowana bada dokumentacjĊ techniczną w celu sprawdzenia,
czy typ jest wykonany zgodnie z tą dokumentacją, oraz identyfikuje elementy
zaprojektowane zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, a takĪe
elementy, które zaprojektowano nie stosując tych norm, a w szczególnoĞci:

1)
bada dokumentacjĊ techniczną w odniesieniu do projektu i procedur
wytwarzania;
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ocenia zastosowane materiaáy, jeĪeli nie są one zgodne z odpowiednimi
normami zharmonizowanymi lub z europejskim uznaniem materiaáów na urządzenia
ciĞnieniowe oraz sprawdza Ğwiadectwa badaĔ wystawione przez wytwórcĊ materiaáu
zgodnie z pkt 4.3 zaáącznika I,


uznaje procedury wykonywania poáączeĔ nierozáącznych czĊĞci urządzeĔ
ciĞnieniowych, lub sprawdza czy procedury te zostaáy uprzednio zatwierdzone zgodnie
z pkt 3.1.2 zaáącznika I,

sprawdza czy pracownicy wykonujący poáączenia nierozáączne czĊĞci urządzeĔ
ciĞnieniowych oraz przeprowadzający badania nieniszczące są wykwalifikowani lub
uznani zgodnie z pkt 3.1.2 lub 3.1.3 zaáącznika I.

ZIII. (Moduá B) 4.2. przeprowadza lub zleca przeprowadzenie odpowiednich badaĔ i
koniecznych prób w celu ustalenia czy przyjĊte przez wytwórcĊ rozwiązania speániają
wymagania zasadnicze dyrektywy, jeĪeli normy, o których mowa w art. 5 nie zostaáy
zastosowane.
ZIII. (Moduá B) 4.3. przeprowadza lub zleca przeprowadzenie odpowiednich badaĔ i
koniecznych prób w celu ustalenia czy w przypadkach, w których wytwórca wybraá
stosowanie odpowiednich norm, zostaáy one rzeczywiĞcie zastosowane.

ZIII. (Moduá B) 4.4. uzgadnia z wnioskodawcą miejsce przeprowadzenia badaĔ i
koniecznych prób.
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2)
ocenia zastosowane materiaáy, jeĪeli nie są one zgodne z odpowiednimi
normami zharmonizowanymi lub z europejskim uznaniem materiaáów przeznaczonych
do wytwarzania urządzeĔ ciĞnieniowych, oraz sprawdza dokumenty kontroli
wystawione przez producenta materiaáu, zgodnie z wymaganiami okreĞlonymi w § 51
rozporządzenia;
3)
zatwierdza procedury wykonywania poáączeĔ nierozáącznych czĊĞci urządzeĔ
ciĞnieniowych lub sprawdza, czy procedury te zostaáy uprzednio zatwierdzone zgodnie
z wymaganiem okreĞlonym w § 40 rozporządzenia;
4)
sprawdza, czy pracownicy wykonujący poáączenia nierozáączne elementów
urządzeĔ ciĞnieniowych
oraz przeprowadzający badania nieniszczące są
wykwalifikowani lub uprawnieni zgodnie z wymaganiami okreĞlonymi w § 40 lub § 41
rozporządzenia.
Z3. 3.4.2. Jednostka notyfikowana przeprowadza lub zleca przeprowadzenie
odpowiednich badaĔ i niezbĊdnych prób w celu ustalenia, czy rozwiązania przyjĊte
przez producenta speániają zasadnicze wymagania okreĞlone w rozporządzeniu, jeĪeli
producent nie zastosowaá norm zharmonizowanych.
Z3. 3.4.3. W przypadku gdy producent wybraá stosowanie norm zharmonizowanych,
jednostka notyfikowana przeprowadza lub zleca przeprowadzenie odpowiednich badaĔ
i niezbĊdnych prób w celu ustalenia, czy wybrane przez producenta normy zostaáy
zastosowane.
Z3. 3.4.4. Jednostka notyfikowana uzgadnia z wnioskodawcą miejsce przeprowadzenia
badaĔ i niezbĊdnych prób.
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ZIII. (Moduá B) 5. JeĪeli typ speánia postanowienia dyrektywy, które go dotyczą,
jednostka notyfikowana wydaje wnioskodawcy Ğwiadectwo badania typu WE.
ĝwiadectwo takie, które powinno byü waĪne przez 10 lat i które powinno byü
odnawialne, powinno zawieraü nazwĊ i adres wytwórcy, wnioski dotyczące badania
oraz dane niezbĊdne do identyfikacji zatwierdzonego typu.

Z3. 3.5. W przypadku gdy typ speánia mające do niego zastosowanie wymagania
okreĞlone w rozporządzeniu, jednostka notyfikowana wydaje wnioskodawcy certyfikat
badania typu WE; certyfikat badania typu WE zachowuje waĪnoĞü co najmniej przez
okres 10 lat, który moĪe byü przedáuĪany.
Z3. 3.5.1. W certyfikacie badania typu WE zamieszcza siĊ nazwĊ i adres producenta,
wnioski z przeprowadzonego badania oraz dane niezbĊdne do identyfikacji
zatwierdzonego typu.

Do Ğwiadectwa naleĪy doáączyü spis odpowiednich czĊĞci dokumentacji technicznej a
jego kopiĊ przechowuje jednostka notyfikowana.
JeĪeli jednostka notyfikowana odmawia wytwórcy lub jego upowaĪnionemu
przedstawicielowi ustanowionemu we Wspólnocie wydania Ğwiadectwa badania typu
WE, to powinna przedstawiü szczegóáowe uzasadnienie tej odmowy. NaleĪy
przedstawiü procedurĊ odwoáawczą.

ZIII. (Moduá B) 6. Wnioskodawca informuje jednostkĊ notyfikowaną, który
przechowuje dokumentacjĊ dotyczącą Ğwiadectwa badania typu WE, o wszelkich
zmianach wprowadzonych do zatwierdzonych urządzeĔ ciĞnieniowych; podlegają one
dodatkowym zatwierdzeniom, jeĪeli mogą one wpáynąü na zgodnoĞü z wymaganiami
zasadniczymi lub z zaáoĪonymi warunkami uĪytkowania urządzeĔ ciĞnieniowych. Takie
dodatkowe zatwierdzenie powinno byü wydawane w formie zaáącznika do pierwotnego
Ğwiadectwa badania typu WE.

ZIII. (Moduá B) 7. KaĪda
jednostka
notyfikowana
przekazuje
paĔstwom
czáonkowskim informacje o wycofanych, oraz na Īyczenie, o wydanych przez siebie
Ğwiadectwach badania typu WE.
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Z3. 3.5.2. Jednostka notyfikowana doáącza do certyfikatu badania typu WE wykaz
odpowiednich czĊĞci dokumentacji technicznej i przechowuje jego kopiĊ.
Z3. 3.5.3. Jednostka notyfikowana, która odmówi producentowi lub jego
upowaĪnionemu przedstawicielowi wydania certyfikatu badania typu WE, uzasadnia
przyczynĊ odmowy oraz wskazuje Ğrodki odwoáawcze.

Z3. 3.6. Wnioskodawca informuje jednostkĊ notyfikowaną, która przechowuje
dokumentacjĊ techniczną dotyczącą certyfikatu badania typu WE, o wszelkich
modyfikacjach, które wprowadziá lub planuje wprowadziü do zatwierdzonych urządzeĔ
ciĞnieniowych.
Z3. 3.6.1. W przypadku gdy modyfikacje urządzenia ciĞnieniowego mogą wpáynąü na
jego zgodnoĞü z zasadniczymi wymaganiami lub na przewidywane warunki
uĪytkowania urządzenia ciĞnieniowego, jednostka notyfikowana przeprowadza
dodatkowe zatwierdzenie urządzenia ciĞnieniowego oraz wystawia dokument
uzupeániający do pierwotnego certyfikatu badania typu WE.
Z3. 3.7. Jednostka notyfikowana powiadamia organ sprawujący nadzór nad wyrobami
wprowadzonymi do obrotu i paĔstwa czáonkowskie Unii Europejskiej o wycofanych
certyfikatach badania typu oraz, na ich Īądanie, o wydanych certyfikatach badania
typu.
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KaĪda jednostka notyfikowana przekazuje równieĪ pozostaáym jednostkom
notyfikowanym informacje o wycofanych Ğwiadectwach badania typu WE lub o
odmowach ich wydania.
ZIII. (Moduá B) 8. Pozostaáe jednostki notyfikowane mogą otrzymywaü kopie
Ğwiadectw badania typu WE i / lub ich uzupeánieĔ. Zaáączniki do Ğwiadectw naleĪy
przechowywaü do dyspozycji pozostaáych jednostek notyfikowanych.

Z3. 3.7.1. Jednostka notyfikowana przekazuje innym jednostkom notyfikowanym
informacje o wycofanych certyfikatach badania typu WE lub o odmowach ich wydania.
Z3. 3.8. Jednostka notyfikowana przekazuje innym jednostkom notyfikowanym, na ich
uzasadniony wniosek, kopie wydanych certyfikatów badania typu WE wraz z ich
uzupeánieniami.
Z3. 3.8.1. Jednostka notyfikowana przechowuje uzupeánienia do certyfikatów badania
typu WE do dyspozycji innych jednostek notyfikowanych.

ZIII. (Moduá B) 9. Wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we
Wspólnocie przechowują wraz z dokumentacją techniczną, kopie Ğwiadectw badania
typu WE oraz ich uzupeánieĔ przez okres dziesiĊciu lat od wyprodukowania ostatniego
urządzenia ciĞnieniowego.
JeĪeli ani wytwórca ani jego upowaĪniony przedstawiciel nie są ustanowieni we
Wspólnocie, za przechowywanie i udostĊpnianie dokumentacji odpowiedzialna jest
osoba, która umieszcza wyrób na rynku Wspólnoty.

ZIII. Moduá B1 (badanie projektu WE)

Z3. 3.9. Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel przechowuje przez okres 10
lat od dnia wyprodukowania ostatniego urządzenia ciĞnieniowego dokumentacjĊ
techniczną oraz egzemplarze certyfikatów badania typu WE wraz z ich uzupeánieniami.
Z3. 3.9.1. W przypadku gdy producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel nie mają
siedziby na obszarze paĔstw czáonkowskich Unii Europejskiej, dokumentacjĊ techniczną
udostĊpnia osoba wprowadzająca urządzenie ciĞnieniowe do obrotu.

Z3. 4. Badanie projektu WE  moduá B1

ZIII. (Moduá B1) 1. Moduá ten przedstawia tĊ czĊĞü procedury, poprzez którą
jednostka notyfikowana upewnia siĊ i poĞwiadcza, Īe projekt egzemplarza urządzenia
ciĞnieniowego speánia postanowienia dyrektywy, które go dotyczą.
Przy realizowaniu tego moduáu, nie moĪna stosowaü metody projektowania
doĞwiadczalnego przewidzianej w pkt 2.2.4. zaáącznika I.
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Z3. 4.1. Badanie projektu WE jest procedurą, poprzez którą jednostka notyfikowana
sprawdza i poĞwiadcza, Īe projekt egzemplarza urządzenia ciĞnieniowego speánia
wymagania okreĞlone w rozporządzeniu, które dotyczą tego urządzenia.
Z3. 4.1.1. Przy realizacji procedury badania projektu WE nie stosuje siĊ metody
projektowania z zastosowaniem metody doĞwiadczalnej, o której mowa w § 26
rozporządzenia.
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ZIII. (Moduá B1) 2. Wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we
Wspólnocie skáada wniosek o badanie projektu WE w jednej jednostce notyfikowanej.
Wniosek powinien zawieraü:

nazwĊ i adres wytwórcy, oraz nazwĊ i adres upowaĪnionego przedstawiciela,
jeĪeli wniosek zostaá záoĪony przez niego,

pisemną deklaracjĊ, Īe taki sam wniosek nie zostaá záoĪony w Īadnej innej
jednostce notyfikowanej,


dokumentacjĊ techniczną przedstawioną w pkt 3.

1)
nazwĊ i adres producenta urządzenia ciĞnieniowego oraz, jeĪeli wniosek záoĪony
jest przez upowaĪnionego przedstawiciela, jego nazwĊ i adres;
2)
pisemną deklaracjĊ, Īe taki sam wniosek nie zostaá záoĪony w innej jednostce
notyfikowanej;
3)

Wniosek moĪe obejmowaü kilka wersji urządzenia ciĞnieniowego pod warunkiem, Īe
róĪnice miĊdzy poszczególnymi wersjami nie naruszają poziomu bezpieczeĔstwa.

ZIII. (Moduá B1) 3. Dokumentacja techniczna powinna umoĪliwiaü ocenĊ zgodnoĞci
urządzenia ciĞnieniowego z wymaganiami dyrektywy, które go dotyczą. Dokumentacja
powinna obejmowaü, w zakresie odnoszącym siĊ do tego rodzaju oceny, projekt,
wytwarzanie oraz dziaáanie urządzenia ciĞnieniowego i powinna zawieraü:


Z3. 4.2. Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel skáada wniosek o badanie
projektu WE w jednej jednostce notyfikowanej. Wniosek powinien zawieraü:

opis ogólny urządzenia ciĞnieniowego,

Z3. 4.2.2. Wniosek moĪe dotyczyü kilku wersji urządzenia ciĞnieniowego pod
warunkiem, Īe róĪnice miĊdzy poszczególnymi wersjami nie mają wpáywu na poziom
bezpieczeĔstwa urządzenia.
Z3. 4.3. Dokumentacja techniczna powinna umoĪliwiaü ocenĊ zgodnoĞci urządzenia
ciĞnieniowego z wymaganiami okreĞlonymi w rozporządzeniu, które dotyczą tego
urządzenia oraz, w zakresie niezbĊdnym do dokonania oceny, powinna dotyczyü
projektu, wytwarzania oraz dziaáania urządzenia ciĞnieniowego i zawieraü:
1)


rysunki koncepcyjne dotyczące konstrukcji i wytwarzania oraz schematy
elementów, podzespoáów, obwodów, itp.,

opisy i wyjaĞnienia niezbĊdne do zrozumienia wyĪej wspomnianych rysunków i
schematów oraz dziaáania urządzenia ciĞnieniowego,

wykaz norm, o których mowa w art. 5, zastosowanych w caáoĞci lub czĊĞciowo,
oraz opis rozwiązaĔ przyjĊtych w celu speánienia wymagaĔ zasadniczych dyrektywy w
przypadkach gdy normy, o których mowa art. 5, nie zostaáy zastosowane,
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dokumentacjĊ techniczną, o której mowa w pkt 4.3.

ogólny opis urządzenia ciĞnieniowego;

2)
rysunek zestawieniowy konstrukcji oraz rysunki i schematy, w szczególnoĞci
elementów, podzespoáów oraz obwodów;
3)
opisy i wyjaĞnienia niezbĊdne do zrozumienia rysunków i schematów, o których
mowa w ppkt 2, oraz dziaáania urządzenia ciĞnieniowego;
4)
wykaz norm zharmonizowanych zastosowanych w caáoĞci lub czĊĞciowo oraz, w
przypadku niezastosowania tych norm, opis przyjĊtych rozwiązaĔ w celu speánienia
zasadniczych wymagaĔ okreĞlonych w rozporządzeniu;
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niezbĊdne dowody potwierdzające wáaĞciwoĞü rozwiązania projektowego, w
szczególnoĞci wówczas gdy normy, o których mowa w art. 5 nie zostaáy w peáni
zastosowane; dowody te powinny obejmowaü wyniki badaĔ przeprowadzonych przez
odpowiednie laboratorium wytwórcy lub w jego imieniu,


wyniki wykonanych obliczeĔ projektowych, przeprowadzonych badaĔ, itp.,

5)
niezbĊdne dowody potwierdzające, Īe rozwiązanie projektowe jest wáaĞciwe, w
szczególnoĞci gdy normy zharmonizowane nie zostaáy w peáni zastosowane, w tym
wyniki badaĔ przeprowadzonych przez odpowiednie laboratorium producenta lub w
jego imieniu;
6)


informacje dotyczące kwalifikacji lub uprawnieĔ wymaganych wedáug pkt 3.1.2 i
3.1.3 zaáącznika I.
ZIII. (Moduá B1) 4. Jednostka notyfikowana:
4.1. bada dokumentacjĊ techniczną oraz identyfikuje elementy zaprojektowane
zgodnie z odnoĞnymi postanowieniami norm, o których mowa w art. 5, jak równieĪ te
elementy, które zostaáy zaprojektowane bez zastosowania postanowieĔ tych norm.
W szczególnoĞci jednostka notyfikowana:
ocenia zastosowane materiaáy, jeĪeli nie są one zgodne z odpowiednimi
normami zharmonizowanymi lub z europejskim uznaniem materiaáów na urządzenia
ciĞnieniowe oraz sprawdza Ğwiadectwa badaĔ wystawione przez wytwórcĊ materiaáu
zgodnie z pkt 4.3 zaáącznika I,

uznaje procedury wykonywania poáączeĔ nierozáącznych czĊĞci urządzeĔ
ciĞnieniowych, lub sprawdza czy procedury te zostaáy uprzednio uznane zgodnie z pkt
3.1.2 zaáącznika I,
sprawdza czy pracownicy wykonujący poáączenia nierozáączne czĊĞci urządzeĔ
ciĞnieniowych oraz przeprowadzający badania nieniszczące są wykwalifikowani lub
uznani zgodnie z pkt 3.1.2 lub 3.1.3 zaáącznika I.
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wyniki, w szczególnoĞci obliczeĔ projektowych lub przeprowadzonych badaĔ;

7)
informacje dotyczące kwalifikacji lub uprawnienia personelu, zgodnie z
wymaganiami okreĞlonymi w § 40 i 41 rozporządzenia.
Z3. 4.4. Jednostka notyfikowana bada dokumentacjĊ techniczną oraz identyfikuje
elementy zaprojektowane zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, a
takĪe elementy, które zaprojektowano nie stosując tych norm, w szczególnoĞci:

1)
ocenia zastosowane materiaáy, jeĪeli nie są one zgodne z odpowiednimi
normami zharmonizowanymi lub z europejskim uznaniem materiaáów przeznaczonych
na urządzenie ciĞnieniowe;

2)
zatwierdza procedury wykonywania poáączeĔ nierozáącznych elementów
urządzeĔ ciĞnieniowych lub sprawdza, czy procedury te zostaáy uprzednio zatwierdzone
zgodnie z wymaganiami okreĞlonymi w § 40 rozporządzenia;
3)
sprawdza, czy pracownicy wykonujący poáączenia nierozáączne elementów
urządzeĔ ciĞnieniowych
oraz przeprowadzający badania nieniszczące są
wykwalifikowani lub uprawnieni zgodnie z wymaganiami okreĞlonymi w § 40 i 41
rozporządzenia.
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ZIII. (Moduá B1) 4.2. przeprowadza odpowiednie badania w celu ustalenia czy
przyjĊte przez wytwórcĊ rozwiązania speániają wymagania zasadnicze dyrektywy, jeĪeli
normy, o których mowa w art. 5 nie zostaáy zastosowane.

ZIII. (Moduá B1) 4.3. przeprowadza odpowiednie badania w celu ustalenia czy w
przypadkach, w których wytwórca wybraá stosowanie odpowiednich norm, zostaáy one
rzeczywiĞcie zastosowane.
ZIII. (Moduá B1) 5. JeĪeli projekt speánia postanowienia dyrektywy, które go
dotyczą, jednostka notyfikowana wydaje wnioskodawcy Ğwiadectwo badania projektu
WE. ĝwiadectwo takie powinno zawieraü nazwĊ i adres wnioskodawcy, wnioski
dotyczące badania, warunki jego waĪnoĞci oraz dane niezbĊdne do identyfikacji
zatwierdzonego projektu.
Do Ğwiadectwa naleĪy doáączyü spis odpowiednich czĊĞci dokumentacji technicznej a
jego kopiĊ przechowuje jednostka notyfikowana.
JeĪeli jednostka notyfikowana odmawia wytwórcy lub jego upowaĪnionemu
przedstawicielowi ustanowionemu we Wspólnocie wydania Ğwiadectwa badania
projektu WE, to przedstawia szczegóáowe uzasadnienie tej odmowy. NaleĪy
przedstawiü procedurĊ odwoáawczą.
ZIII. (Moduá B1) 6. Wnioskodawca informuje jednostkĊ notyfikowaną, która
przechowuje dokumentacjĊ dotyczącą Ğwiadectwa badania projektu WE, o wszelkich
zmianach wprowadzonych do zatwierdzonego projektu; podlegają one dodatkowym
zatwierdzeniom, jeĪeli mogą one wpáynąü na zgodnoĞü z wymaganiami zasadniczymi
lub z zaáoĪonymi warunkami uĪytkowania urządzeĔ ciĞnieniowych. Takie dodatkowe
zatwierdzenie naleĪy wydawaü w formie zaáącznika do pierwotnego Ğwiadectwa
badania projektu WE.
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Z3. 4.4.2. Jednostka notyfikowana przeprowadza odpowiednie badania w celu
ustalenia, czy urządzenie ciĞnieniowe wytworzone zgodnie z rozwiązaniami przyjĊtymi
przez producenta speánia zasadnicze wymagania okreĞlone w rozporządzeniu, w
przypadku gdy producent nie zastosowaá norm zharmonizowanych.
Z3. 4.4.3. W przypadku gdy producent zastosowaá normy zharmonizowane, jednostka
notyfikowana przeprowadza odpowiednie badania w celu ustalenia, czy wybrane przez
producenta normy zostaáy zastosowane.
Z3. 4.5. W przypadku gdy projekt speánia, mające zastosowanie, wymagania okreĞlone
w rozporządzeniu, jednostka notyfikowana wystawia wnioskodawcy certyfikat badania
projektu WE. Certyfikat badania projektu WE powinien zawieraü nazwĊ i adres
wnioskodawcy, wnioski z badania, warunki wydania certyfikatu oraz dane niezbĊdne do
identyfikacji zatwierdzonego projektu.
Z3. 4.5.1. Jednostka notyfikowana doáącza do certyfikatu badania projektu WE wykaz
odpowiednich czĊĞci dokumentacji technicznej i przechowuje jego kopiĊ.
Z3. 4.5.2. W przypadku gdy jednostka notyfikowana odmówi producentowi lub jego
upowaĪnionemu przedstawicielowi wydania certyfikatu badania projektu WE, uzasadnia
przyczynĊ odmowy oraz wskazuje Ğrodki odwoáawcze.
Z3. 4.6. Wnioskodawca
informuje
jednostkĊ
notyfikowaną,
przechowującą
dokumentacjĊ techniczną dotyczącą certyfikatu badania projektu WE, o wszelkich
modyfikacjach wprowadzonych do zatwierdzonych projektów.
Z3. 4.6.1. W przypadku gdy modyfikacje wprowadzone do zatwierdzonych projektów
mogą wpáynąü na zgodnoĞü urządzenia ciĞnieniowego z zasadniczymi wymaganiami lub
na przewidywane warunki uĪytkowania urządzenia, jednostka notyfikowana
przeprowadza dodatkowe zatwierdzenie oraz wystawia dokument uzupeániający do
pierwotnego certyfikatu badania projektu WE.
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ZIII. (Moduá B1) 7. KaĪda
jednostka
notyfikowana
przekazuje
paĔstwom
czáonkowskim informacje o wycofanych, oraz na Īyczenie, o wydanych przez siebie
Ğwiadectwach badania projektu WE.

KaĪda jednostka notyfikowana przekazuje równieĪ pozostaáym jednostkom
notyfikowanym informacje o wycofanych Ğwiadectwach badania projektu WE lub o
odmowach ich wydania.
ZIII. (Moduá B1) 8. Pozostaáe jednostki notyfikowane mogą na Īyczenie otrzymywaü
odpowiednie informacje dotyczące:


przyznanych Ğwiadectw badania projektu WE i ich uzupeánieĔ,



wycofanych Ğwiadectw badania projektu WE i ich uzupeánieĔ.

ZIII. (Moduá B1) 9. Wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we
Wspólnocie przechowują wraz z dokumentacją techniczną, o której mowa w pkt 3,
kopie Ğwiadectw badania projektu WE oraz ich uzupeánieĔ przez okres dziesiĊciu lat od
wyprodukowaniu ostatniego urządzenia ciĞnieniowego.
JeĪeli ani wytwórca ani jego upowaĪniony przedstawiciel nie są ustanowieni we
Wspólnocie, za przechowywanie i udostĊpnianie dokumentacji odpowiedzialna jest
osoba, która umieszcza wyrób na rynku Wspólnoty.

79

Z3. 4.7. Jednostka notyfikowana powiadamia organ sprawujący nadzór nad wyrobami
wprowadzonymi do obrotu i paĔstwa czáonkowskie Unii Europejskiej o wycofanych
certyfikatach badania projektu WE oraz, na ich Īądanie, o wydanych certyfikatach
badania projektu WE.
Z3. 4.7.1. Jednostka notyfikowana przekazuje innym jednostkom notyfikowanym
informacje o wycofanych certyfikatach badania projektu WE lub o odmowach ich
wydania.
Z3. 4.8. Jednostka notyfikowana moĪe przekazaü innym jednostkom notyfikowanym,
na ich uzasadniony wniosek, odpowiednie informacje dotyczące wydanych certyfikatów
badania projektu WE i ich uzupeánieĔ oraz wycofanych certyfikatach badania projektu
WE wraz z ich uzupeánieniami.

Z3. 4.9. Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel przechowuje przez okres 10
lat od dnia wyprodukowania ostatniego urządzenia ciĞnieniowego dokumentacjĊ
techniczną oraz egzemplarze certyfikatów badania projektu WE wraz z ich
uzupeánieniami.
Z3. 4.9.1. W przypadku gdy producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel nie mają
siedziby na obszarze paĔstw czáonkowskich Unii Europejskiej, dokumentacjĊ techniczną
udostĊpnia osoba wprowadzająca urządzenie ciĞnieniowe do obrotu.
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ZIII. Moduá C1 (zgodnoĞü z typem)

Z3. 5. ZgodnoĞü z typem  moduá C1.

ZIII. (Moduá C1) 1. Moduá ten przedstawia tĊ czĊĞü procedury, poprzez którą
wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie, zapewnia i
oĞwiadcza, Īe urządzenie ciĞnieniowe jest zgodne z typem opisanym w Ğwiadectwie
badania typu WE i speánia wymagania dyrektywy, które go dotyczą.
Wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie nanosi
oznakowanie CE na kaĪdym egzemplarzu urządzeĔ ciĞnieniowych

i wystawia pisemną deklaracjĊ zgodnoĞci.

ZIII. (Moduá C1) 2. Wytwórca podejmie wszelkie dziaáania niezbĊdne w celu
zapewnienia, Īe proces wytwarzania urządzeĔ ciĞnieniowych zapewnia zgodnoĞü z
typem opisanym w Ğwiadectwie badania typu WE oraz z wymaganiami dyrektywy,
które go dotyczą.
ZIII. (Moduá C1) 3. Wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we
Wspólnocie przechowuje kopie deklaracji zgodnoĞci przez okres dziesiĊciu lat od
wyprodukowaniu ostatniego urządzenia ciĞnieniowego.
JeĪeli ani wytwórca ani jego upowaĪniony przedstawiciel nie są ustanowieni we
Wspólnocie, za przechowywanie i udostĊpnianie dokumentacji odpowiedzialna jest
osoba, która umieszcza wyrób na rynku Wspólnoty.
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Z3. 5.1. ZgodnoĞü z typem jest procedurą, poprzez którą producent lub jego
upowaĪniony przedstawiciel zapewnia i deklaruje, Īe urządzenie ciĞnieniowe jest
zgodne z typem opisanym w certyfikacie badania typu WE i speánia wymagania
okreĞlone w rozporządzeniu, które dotyczą tego urządzenia.
§ 12. 1. Na kaĪdym egzemplarzu urządzeĔ ciĞnieniowych, o których mowa w § 9, oraz
na zespoáach urządzeĔ ciĞnieniowych, o których mowa w § 10, których budowĊ
zakoĔczono lub których stan umoĪliwia ocenĊ koĔcową, o której mowa w § 44,
umieszcza siĊ oznakowanie CE w sposób widoczny, czytelny i trwaáy.
§ 66. 1. zd. 1. Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel powinien sporządziü,
odpowiednio dla urządzenia ciĞnieniowego i zespoáu urządzeĔ ciĞnieniowych,
deklaracjĊ zgodnoĞci WE w celu potwierdzenia ich zgodnoĞci z wymaganiami
okreĞlonymi w rozporządzeniu.
Z3. 5.2. Producent powinien podjąü wszelkie niezbĊdne dziaáania w celu zapewnienia,
aby proces wytwarzania urządzeĔ ciĞnieniowych gwarantowaá zgodnoĞü z typem
opisanym w certyfikacie badania typu WE oraz z wymaganiami okreĞlonymi w
rozporządzeniu, które dotyczą tego urządzenia.
Z3. 5.3. Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel przechowuje egzemplarz
deklaracji zgodnoĞci WE przez okres 10 lat od dnia wyprodukowania ostatniego
urządzenia ciĞnieniowego.
Z3. 5.3.1. W przypadku gdy producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel nie mają
siedziby na obszarze paĔstw czáonkowskich Unii Europejskiej, dokumentacjĊ
udostĊpnia osoba wprowadzająca urządzenie ciĞnieniowe do obrotu.
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ZIII. (Moduá C1) 4. OcenĊ koĔcową monitoruje jednostka notyfikowana wybrana
przez wytwórcĊ, w formie niezapowiedzianych wizytacji.
Podczas takich kontroli, jednostka notyfikowana:

upewnia siĊ, czy wytwórca rzeczywiĞcie przeprowadza ocenĊ koĔcową zgodnie
z pkt 3.2 zaáącznika I,

pobiera próbki urządzeĔ ciĞnieniowych w miejscach wytwarzania lub
skáadowania w celu przeprowadzenia badaĔ. Jednostka notyfikowana ocenia iloĞü
egzemplarzy pobranych do badaĔ oraz, w razie koniecznoĞci, do przeprowadzenia lub
zlecenia przeprowadzenia oceny koĔcowej w caáoĞci lub w czĊĞci na pobranych
egzemplarzach próbnych.
JeĪeli co najmniej jeden egzemplarz próbny jest niezgodny, jednostka notyfikowana
podejmie odpowiednie dziaáania.

Na odpowiedzialnoĞü jednostki notyfikowanej, wytwórca nanosi numer identyfikacyjny
tej jednostki notyfikowanej na kaĪdym egzemplarzu urządzenia ciĞnieniowego.
ZIII. Moduá D (zapewnienie jakoĞci produkcji)

Z3. 5.4. Jednostka notyfikowana wybrana przez producenta nadzoruje ocenĊ koĔcową,
w formie niezapowiedzianych wizytacji, podczas których:
1)
upewnia siĊ, czy producent przeprowadza ocenĊ koĔcową zgodnie z
wymaganiami okreĞlonymi w § 44 i 45 rozporządzenia;
2)
pobiera próbki urządzeĔ ciĞnieniowych w miejscach ich wytwarzania lub
skáadowania w celu przeprowadzenia badaĔ; jednostka notyfikowana okreĞla iloĞü
egzemplarzy pobranych do badaĔ oraz ocenia koniecznoĞü przeprowadzenia lub
zlecenia przeprowadzenia oceny koĔcowej, w zakresie peánym lub ograniczonym, na
pobranych do badaĔ egzemplarzach.
Z3. 5.4.1. W przypadku gdy jeden lub wiĊcej egzemplarzy pobranych do badaĔ jest
niezgodnych z wymaganiami, jednostka notyfikowana podejmuje odpowiednie
dziaáania.
Z3. 5.4.2. Producent umieszcza na kaĪdym egzemplarzu urządzenia ciĞnieniowego
numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, o której mowa w pkt 5.4.
Z3. 6. Zapewnienie jakoĞci produkcji  moduá D.

ZIII. (Moduá D) 1. Moduá ten przedstawia procedurĊ, poprzez którą wytwórca lub
jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie, realizujący zobowiązania
podane w pkt 2 zapewnia i oĞwiadcza, Īe rozpatrywane urządzenie ciĞnieniowe jest
zgodne z typem opisanym w Ğwiadectwie badania typu WE lub Ğwiadectwie badania
projektu WE i speánia wymagania dyrektywy, które ich dotyczą.
Wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie nanosi
oznakowanie CE na kaĪdym egzemplarzu urządzeĔ ciĞnieniowych
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Z3. 6.1. Zapewnienie jakoĞci produkcji jest procedurą, poprzez którą producent lub
jego upowaĪniony przedstawiciel, wypeániający zobowiązania, o których mowa w pkt
6.2, zapewnia i deklaruje, Īe urządzenie ciĞnieniowe jest zgodne z typem opisanym w
certyfikacie badania typu WE lub certyfikacie badania projektu WE i speánia wymagania
okreĞlone w rozporządzeniu, które dotyczą tego urządzenia.
§ 12. 1. Na kaĪdym egzemplarzu urządzeĔ ciĞnieniowych, o których mowa w § 9, oraz
na zespoáach urządzeĔ ciĞnieniowych, o których mowa w § 10, których budowĊ
zakoĔczono lub których stan umoĪliwia ocenĊ koĔcową, o której mowa w § 44,
umieszcza siĊ oznakowanie CE w sposób widoczny, czytelny i trwaáy.
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I wystawia pisemną deklaracjĊ zgodnoĞci.

Oznakowaniu CE towarzyszy numer indentyfikacyjny
odpowiedzialnej za nadzór zgodnie z pkt 4.

jednostki

notyfikowanej

ZIII. (Moduá D) 2. Wytwórca prowadzi zatwierdzony system zapewnienia jakoĞci w
zakresie produkcji, kontroli koĔcowej i badaĔ zgodnie z pkt 3 oraz podlega nadzorowi
zgodnie z pkt 4.
ZIII. (Moduá D) 3. System zapewnienia jakoĞci
ZIII. (Moduá D) 3.1. Wytwórca skáada wniosek o ocenĊ swojego
zapewnienia jakoĞci w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej.
Wniosek powinien zawieraü:

§ 66. 1. zd. 1. Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel powinien sporządziü,
odpowiednio dla urządzenia ciĞnieniowego i zespoáu urządzeĔ ciĞnieniowych,
deklaracjĊ zgodnoĞci WE w celu potwierdzenia ich zgodnoĞci z wymaganiami
okreĞlonymi w rozporządzeniu.
Z3. 6.1.1. Po prawej stronie oznakowania CE umieszcza siĊ numer indentyfikacyjny
jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za nadzór, o którym mowa w pkt 6.4.
Z3. 6.2. Producent powinien posiadaü zatwierdzony system jakoĞci w zakresie
produkcji, kontroli koĔcowej i badaĔ, o których mowa w pkt 6.3, oraz podlegaü
nadzorowi, o którym mowa w pkt 6.4.
Z3. 6.3. System jakoĞci.

systemu



wszystkie istotne informacje o rozpatrywanych urządzeniach ciĞnieniowych,



dokumentacjĊ dotyczącą systemu zapewnienia jakoĞci,

Z3. 6.3.1. Producent skáada w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej wniosek
o ocenĊ systemu jakoĞci. Wniosek powinien zawieraü:
1)
znaczące informacje o urządzeniach ciĞnieniowych bĊdących przedmiotem
wniosku;
2)


dokumentacjĊ techniczną zatwierdzonego typu oraz kopiĊ Ğwiadectwa badania
typu WE lub Ğwiadectwa badania projektu WE.
ZIII. (Moduá D) 3.2. System zapewnienia jakoĞci powinien zapewniaü zgodnoĞü
urządzenia ciĞnieniowego z typem opisanym w Ğwiadectwie badania typu WE lub
Ğwiadectwie badania projektu WE oraz z wymaganiami dyrektywy, które go dotyczą.
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dokumentacjĊ systemu jakoĞci;

3)
dokumentacjĊ techniczną zatwierdzonego typu oraz kopiĊ certyfikatu badania
typu WE lub certyfikatu badania projektu WE.
Z3. 6.3.2. System jakoĞci powinien zapewniaü zgodnoĞü urządzenia ciĞnieniowego z
typem opisanym w certyfikacie badania typu WE lub certyfikacie badania projektu WE
oraz z wymaganiami okreĞlonymi w rozporządzeniu, które dotyczą tego urządzenia.
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Wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjĊte przez wytwórcĊ naleĪy
udokumentowaü w sposób systematyczny i uporządkowany, w formie pisemnych
deklaracji polityki, procedur i instrukcji. Dokumentacja systemu zapewnienia jakoĞci
powinna umoĪliwiaü spójną interpretacjĊ programów i planów jakoĞci, ksiąg jakoĞci i
zapisów dotyczących jakoĞci.
Dokumentacja ta powinna zawieraü w szczególnoĞci wystarczający opis:

celów dotyczących jakoĞci oraz struktury organizacyjnej, zakresu
odpowiedzialnoĞci i uprawnieĔ kierownictwa w odniesieniu do jakoĞci urządzeĔ
ciĞnieniowych,

technik wytwarzania, kontroli jakoĞci i zapewnienia jakoĞci, procesów i
systematycznych
dziaáaĔ, które bĊdą stosowane, w szczególnoĞci procedury
stosowane w áączeniu czĊĞci poáączeniami nierozáącznymi uznanymi zgodnie z pkt
3.1.2. zaáącznika I,

badaĔ i prób, które bĊdą przeprowadzane przed, w trakcie i po wytworzeniu, a
takĪe czĊstoĞü ich przeprowadzania,

zapisów dotyczących jakoĞci, takich jak protokoáy kontroli, wyniki prób, dane
dotyczące wzorcowania, protokoáy dotyczące kwalifikacji lub uznawania odpowiednich
pracowników, w szczególnoĞci tych obowiązujących dla pracowników wykonujących
poáączenia czĊĞci lub przeprowadzających badania nieniszczące zgodnie z pkt 3.1.2 i
3.1.3 zaáącznika I,

Ğrodków monitorowania osiągania wymaganej jakoĞci oraz skutecznego
funkcjonowania systemu zapewnienia jakoĞci.
ZIII. (Moduá D) 3.3. Jednostka notyfikowana ocenia system zapewnienia jakoĞci w
celu okreĞlenia czy speánia on wymagania, o których mowa w pkt 3.2. Elementy
systemu zapewnienia jakoĞci zgodne z odpowiednimi normami zharmonizowanymi
przyjmuje siĊ w domniemaniu za zgodne z odpowiadającymi wymaganiami podanymi
w pkt 3.2.
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Z3. 6.3.2.1. Wszystkie elementy systemu, wymagania i postanowienia przyjĊte przez
producenta powinny byü przez niego udokumentowane w sposób systematyczny i
uporządkowany, w formie pisemnych deklaracji polityki, procedur i instrukcji.
Z3. 6.3.2.2. Dokumentacja systemu jakoĞci powinna umoĪliwiaü spójną interpretacjĊ
programów i planów jakoĞci, ksiąg jakoĞci i zapisów dotyczących jakoĞci, w
szczególnoĞci powinna zawieraü opis:
1)
celów dotyczących jakoĞci oraz struktury organizacyjnej, zakresu
odpowiedzialnoĞci i uprawnieĔ kierownictwa w odniesieniu do jakoĞci urządzeĔ
ciĞnieniowych;
2)
procesów wytwarzania, technik sterowania jakoĞcią i technik zapewnienia
jakoĞci oraz dziaáaĔ systematycznych, które bĊdą stosowane, w szczególnoĞci
zatwierdzania procedur áączenia czĊĞci urządzenia ciĞnieniowego poáączeniami
nierozáącznymi, o których mowa w § 40 rozporządzenia;
3)
badaĔ i prób, które bĊdą przeprowadzane przed wytwarzaniem, podczas
wytwarzania i po jego zakoĔczeniu oraz czĊstoĞü ich przeprowadzania;
4)
zapisów dotyczących jakoĞci, takich jak: protokoáy kontroli, wyniki badaĔ, dane
dotyczące wzorcowania, protokoáy dotyczące kwalifikacji lub uprawnienia odpowiednich
pracowników, w szczególnoĞci wykonujących poáączenia nierozáączne czĊĞci urządzenia
ciĞnieniowego lub przeprowadzających badania nieniszczące, o których mowa w § 40 i
41 rozporządzenia;
5)
Ğrodków monitorujących osiąganie wymaganej jakoĞci oraz skutecznoĞci
funkcjonowania systemu jakoĞci.
Z3. 6.3.3. Jednostka notyfikowana ocenia system jakoĞci w celu stwierdzenia, czy
speánia on wymagania okreĞlone w pkt 6.3.2-6.3.2.2. Elementy systemu jakoĞci zgodne
z wáaĞciwymi normami zharmonizowanymi przyjmuje siĊ za zgodne z odpowiednimi
wymaganiami okreĞlonymi w pkt 6.3.2-6.3.2.2.
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W zespole auditującym powinna siĊ znajdowaü co najmniej jedna osoba z
doĞwiadczeniem w ocenianiu rozpatrywanej techniki urządzeĔ
ciĞnieniowych.
Procedura oceny obejmuje wizytacjĊ w siedzibie wytwórcy.

Z3. 6.3.3.2. Do zespoáu auditującego jednostki notyfikowanej, oceniającego system
jakoĞci, powinna byü powoáana co najmniej jedna osoba posiadająca doĞwiadczenie w
zakresie oceny technologii wytwarzania urządzeĔ ciĞnieniowych.
Z3. 6.3.3.3. Procedura oceny systemu jakoĞci obejmuje wizytacjĊ w siedzibie
producenta.

O decyzji naleĪy powiadomiü wytwórcĊ. Powiadomienie powinno zawieraü wnioski z
oceny i uzasadnioną decyzjĊ wynikającą z oceny. NaleĪy przedstawiü procedurĊ
odwoáawczą.
ZIII. (Moduá D) 3.4. Wytwórca podejmie siĊ wywiązywania ze zobowiązaĔ
wynikających z zatwierdzonego systemu zapewnienia jakoĞci i zapewni, Īe bĊdzie on
utrzymywany we wáaĞciwy i skuteczny sposób.
Wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie
powiadamia jednostkĊ notyfikowaną, która zatwierdziáa system zapewnienia jakoĞci, o
wszelkich zamierzonych aktualizacjach tego systemu.
Jednostka notyfikowana ocenia proponowane zmiany i decyduje, czy zmieniony system
zapewnienia jakoĞci nadal speánia wymagania o których mowa w pkt 3.2, czy teĪ
wymagana jest ponowna jego ocena.
Jednostka notyfikowana powiadamia wytwórcĊ o decyzji. Powiadomienie powinno
zawieraü wnioski ze sprawdzenia i uzasadnioną decyzjĊ wynikającą z oceny.

ZIII. (Moduá D) 4. Nadzór pod odpowiedzialnoĞcią jednostki notyfikowanej

Z3. 6.3.3.4. Jednostka notyfikowana powiadamia producenta o podjĊtej decyzji i
zamieszcza w powiadomieniu wnioski ze sprawdzenia wraz z uzasadnieniem decyzji i
pouczeniem o procedurze odwoáawczej.
Z3. 6.3.4. Producent powinien wypeániü zobowiązania wynikające z zatwierdzonego
systemu jakoĞci i zapewniü jego utrzymywanie we wáaĞciwy i skuteczny sposób.
Z3. 6.3.4.1. Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel powiadamia jednostkĊ
notyfikowaną, która zatwierdziáa system jakoĞci, o wszelkich zamierzonych zmianach
tego systemu.
Z3. 6.3.4.2. Jednostka notyfikowana ocenia proponowane zmiany i podejmuje decyzjĊ,
czy zmieniony system jakoĞci speáni wymagania okreĞlone odpowiednio w pkt 6.3.2,
6.3.2.1 i pkt 6.3.2.2, czy teĪ jest wymagana ponowna jego ocena.
Z3. 6.3.4.3. Jednostka notyfikowana powiadamia producenta o swojej decyzji. W
powiadomieniu zamieszcza wnioski z dokonanej oceny proponowanych zmian wraz z
uzasadnieniem podjĊtej decyzji.
Z3. 6.4. Nadzór wykonywany przez jednostkĊ notyfikowaną.

ZIII. (Moduá D) 4.1. Celem nadzoru jest upewnienie siĊ, czy wytwórca sumiennie
wypeánia zobowiązania wynikające z zatwierdzonego systemu zapewnienia jakoĞci.
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Z3. 6.4.1. Celem nadzoru jest sprawdzenie, czy producent odpowiednio wypeánia
zobowiązania wynikające z zatwierdzonego systemu jakoĞci.
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ZIII. (Moduá D) 4.2. W celu dokonania inspekcji, wytwórca umoĪliwia jednostce
notyfikowanej dostĊp do stanowisk wytwarzania, kontroli, badania i skáadowania oraz
dostarcza wszelkie niezbĊdne informacje, a w szczególnoĞci:


dokumentacjĊ systemu zapewnienia jakoĞci,

1)


zapisy dotyczące jakoĞci, takie jak protokoáy kontroli, wyniki badaĔ, dane
dotyczące wzorcowania, protokoáy dotyczące kwalifikacji odpowiednich pracowników,
itp.
ZIII. (Moduá D) 4.3. Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowo audity w celu
upewnienia siĊ, czy wytwórca utrzymuje i stosuje system zapewnienia jakoĞci, oraz
dostarcza wytwórcy protokóá z auditu. CzĊstoĞü auditów okresowych powinna byü taka,
aby moĪliwe byáo przeprowadzenie peánej ponownej oceny w okresie trzech lat.
ZIII. (Moduá D) 4.4. Ponadto, jednostka notyfikowana moĪe przeprowadzaü u
wytwórcy niezapowiedziane wizytacje. KoniecznoĞü przeprowadzenia takich wizytacji
oraz ich czĊstoĞü bĊdzie okreĞlana na podstawie systemu wizytacji przyjĊtego przez
jednostkĊ notyfikowaną.
W szczególnoĞci w systemie wizytacji naleĪy braü pod uwagĊ nastĊpujące czynniki:

kategoriĊ urządzenia,


wyniki poprzednich wizytacji w ramach nadzoru,



potrzebĊ sprawdzenia wyników dziaáaĔ korygujących,



warunki specjalne związane z zatwierdzeniem systemu, o ile takie istnieją,

Z3. 6.4.2. Producent powinien umoĪliwiü jednostce notyfikowanej dostĊp do stanowisk
wytwarzania, kontroli, badania i skáadowania urządzeĔ ciĞnieniowych w celu dokonania
wizytacji oraz dostarczyü wszelkie niezbĊdne informacje, w szczególnoĞci:
dokumentacjĊ systemu jakoĞci;

2)
zapisy dotyczące jakoĞci, takie jak: protokoáy kontroli, wyniki badaĔ, dane
dotyczące wzorcowania oraz protokoáy dotyczące kwalifikacji odpowiednich
pracowników.
Z3. 6.4.3. Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowo audity w celu sprawdzenia,
czy producent utrzymuje i stosuje system jakoĞci oraz przekazuje producentowi raporty
z auditów. CzĊstoĞü auditów okresowych powinna umoĪliwiaü przeprowadzenie w ciągu
trzech lat ponownej peánej oceny.
6.4.4. Jednostka notyfikowana moĪe dodatkowo przeprowadzaü niezapowiedziane
wizytacje u producenta, okreĞlając potrzebĊ i czĊstoĞü ich przeprowadzania na
podstawie przyjĊtego systemu wizytacji. Jednostka notyfikowana, ustalając system
wizytacji, powinna uwzglĊdniü w szczególnoĞci:
1)

kategoriĊ urządzenia;

2)

wyniki poprzednich wizytacji przeprowadzonych w ramach nadzoru;

3)

potrzebĊ sprawdzenia wyników dziaáaĔ korygujących;

4)
warunki
zastosowanie;


istotne zmiany w organizacji procesu wytwarzania, w deklaracji polityki lub w
technikach.
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5)

specjalne

związane

z

zatwierdzeniem

systemu,

jeĪeli

ma

znaczące zmiany w organizacji wytwarzania, deklaracji polityki lub technologii.

to
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W czasie takich wizytacji jednostka notyfikowana moĪe, w przypadkach koniecznych,
przeprowadzaü badania i próby lub zlecaü ich przeprowadzenie w celu sprawdzenia
wáaĞciwego funkcjonowania systemu zapewnienia jakoĞci. Jednostka notyfikowana
dostarcza wytwórcy protokóá wizytacji i protokóá badaĔ, jeĪeli byáy przeprowadzone.

Z3. 6.4.4.1. Podczas wizytacji jednostka notyfikowana moĪe, jeĪeli jest to niezbĊdne,
przeprowadzaü badania i próby lub zlecaü ich przeprowadzenie w celu sprawdzenia, czy
system jakoĞci funkcjonuje wáaĞciwie.
Z3. 6.4.4.2. Jednostka notyfikowana przekazuje producentowi protokoáy wizytacji i
przeprowadzonych badaĔ.

ZIII. (Moduá D) 5. Wytwórca przechowuje przez okres dziesiĊciu lat od
wyprodukowania ostatniego urządzenia ciĞnieniowego do dyspozycji wáadz
paĔstwowych:

dokumentacjĊ, o której mowa w drugim myĞlniku pkt 3.1,


poprawki, o których mowa w drugim akapicie pkt 3.4,


decyzje i protokoáy jednostki notyfikowanej, o których mowa w ostatnim
akapicie pkt 3.3, ostatnim akapicie pkt 3.4, 4.3 i 4.4.
ZIII. (Moduá D) 6. KaĪda
jednostka
notyfikowana
przekazuje
paĔstwom
czáonkowskim odpowiednie informacje o wycofanych, oraz na Īyczenie, o wydanych
przez siebie zatwierdzeniach systemów zapewnienia jakoĞci.

KaĪda jednostka notyfikowana przekazuje równieĪ innym jednostkom notyfikowanym
odpowiednie informacje o wycofanych zatwierdzeniach systemu zapewnienia jakoĞci
lub o odmowach ich wydania.
ZIII. Moduá D1 (zapewnienie jakoĞci produkcji)

Z3. 6.5. Producent przechowuje przez okres 10 lat od dnia wytworzenia ostatniego
urządzenia ciĞnieniowego do dyspozycji wáaĞciwych organów:
1)

dokumentacjĊ systemu jakoĞci;

2)

dokumentacjĊ zmian systemu jakoĞci;

3)
decyzje, raporty i protokoáy jednostki notyfikowanej, o których mowa
odpowiednio w pkt 6.3.3.4, 6.3.4.3, 6.4.3 i pkt 6.4.4.2.
Z3. 6.6. Jednostka notyfikowana przekazuje organowi sprawującemu nadzór nad
wyrobami wprowadzonymi do obrotu i paĔstwom czáonkowskim Unii Europejskiej
informacje o wycofanych zatwierdzeniach systemów jakoĞci oraz, na ich Īądanie, o
wydanych zatwierdzeniach systemów jakoĞci.
Z3. 6.6.1. Jednostka notyfikowana przekazuje innym jednostkom notyfikowanym
informacje o wycofanych zatwierdzeniach systemu jakoĞci lub o odmowach ich
wydania.
Z3. 7. Zapewnienie jakoĞci produkcji  moduá D1.

ZIII. (Moduá D1) 1. Moduá ten przedstawia procedurĊ, poprzez którą wytwórca,
realizujący zobowiązania podane w pkt 3 zapewnia i oĞwiadcza, Īe egzemplarze
rozpatrywanych urządzeĔ ciĞnieniowych speániają wymagania dyrektywy, które ich
dotyczą.
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Z3. 7.1. Zapewnienie jakoĞci produkcji jest procedurą, poprzez którą producent
wypeániający zobowiązania, o których mowa w pkt 7.3, zapewnia i deklaruje, Īe
egzemplarze urządzeĔ ciĞnieniowych speániają wymagania okreĞlone w rozporządzeniu,
które dotyczą tych urządzeĔ.

Wymagania dyrektywy 97/23/EWG

Wymagania rozporządzenia

Wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie nanosi
oznakowanie CE na kaĪdym egzemplarzu urządzeĔ ciĞnieniowych

i wystawia pisemną deklaracjĊ zgodnoĞci.

Oznakowaniu CE towarzyszy numer indentyfikacyjny
odpowiedzialnej za nadzór zgodnie z pkt 5.

jednostki

notyfikowanej

ZIII. (Moduá D1) 2. Wytwórca sporządza dokumentacjĊ techniczną opisaną poniĪej.
Dokumentacja techniczna powinna umoĪliwiaü ocenĊ zgodnoĞci urządzenia
ciĞnieniowego z wymaganiami dyrektywy, które go dotyczą. Dokumentacja powinna
obejmowaü, w zakresie odnoszącym siĊ do tego rodzaju oceny, projekt, wytwarzanie
oraz dziaáanie urządzenia ciĞnieniowego i powinna zawieraü:


opis ogólny typu,

§ 66. 1. zd. 1. Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel powinien sporządziü,
odpowiednio dla urządzenia ciĞnieniowego i zespoáu urządzeĔ ciĞnieniowych,
deklaracjĊ zgodnoĞci WE w celu potwierdzenia ich zgodnoĞci z wymaganiami
okreĞlonymi w rozporządzeniu.
Z3. 7.1.1. Po prawej stronie oznakowania CE umieszcza siĊ numer indentyfikacyjny
jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za nadzór, o którym mowa w pkt 7.5.
Z3. 7.2. Producent sporządza dokumentacjĊ techniczną, która powinna umoĪliwiaü
ocenĊ zgodnoĞci urządzenia ciĞnieniowego z wymaganiami okreĞlonymi w
rozporządzeniu, które dotyczą tego urządzenia. Dokumentacja techniczna, w zakresie
odnoszącym siĊ do tego rodzaju oceny, powinna dotyczyü projektu, wytwarzania oraz
dziaáania urządzenia ciĞnieniowego i zawieraü:
1)


rysunki koncepcyjne dotyczące konstrukcji i wytwarzania oraz schematy
elementów, podzespoáów, obwodów, itp.,

opisy i wyjaĞnienia niezbĊdne do zrozumienia wyĪej wspomnianych rysunków i
schematów oraz dziaáania urządzenia ciĞnieniowego,

wykaz norm, o których mowa w art. 5, zastosowanych w caáoĞci lub czĊĞciowo,
oraz opis rozwiązaĔ przyjĊtych w celu speánienia wymagaĔ zasadniczych dyrektywy w
przypadkach gdy normy, o których mowa art. 5, nie zostaáy zastosowane,


§ 12. 1. Na kaĪdym egzemplarzu urządzeĔ ciĞnieniowych, o których mowa w § 9, oraz
na zespoáach urządzeĔ ciĞnieniowych, o których mowa w § 10, których budowĊ
zakoĔczono lub których stan umoĪliwia ocenĊ koĔcową, o której mowa w § 44,
umieszcza siĊ oznakowanie CE w sposób widoczny, czytelny i trwaáy.

wyniki wykonanych obliczeĔ projektowych, przeprowadzonych badaĔ, itp.,

2)
rysunek zestawieniowy konstrukcji oraz rysunki i schematy, w szczególnoĞci
elementów, podzespoáów oraz obwodów;
3)
opisy i wyjaĞnienia niezbĊdne do zrozumienia rysunków i schematów, o których
mowa w ppkt 2, oraz dziaáania urządzenia ciĞnieniowego;
4)
wykaz norm zharmonizowanych zastosowanych w caáoĞci lub czĊĞciowo oraz, w
przypadku niezastosowania tych norm, opis rozwiązaĔ przyjĊtych w celu speánienia
zasadniczych wymagaĔ okreĞlonych w rozporządzeniu;
5)
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opis ogólny urządzenia ciĞnieniowego;

wyniki, w szczególnoĞci obliczeĔ projektowych i przeprowadzonych badaĔ;
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protokoáy badaĔ.

6)

ZIII. (Moduá D1) 3. Wytwórca prowadzi zatwierdzony system zapewnienia jakoĞci w
zakresie produkcji, kontroli koĔcowej i badaĔ zgodnie z pkt 4 i podlega nadzorowi
zgodnie z pkt 5.
ZII. (Moduá D1) 4. System zapewnienia jakoĞci

Z3. 7.3. Producent powinien dziaáaü zgodnie z zatwierdzonym systemem jakoĞci w
zakresie produkcji, kontroli koĔcowej i badaĔ zgodnie z wymaganiami okreĞlonymi w
pkt 7.4 oraz podlegaü nadzorowi, o którym mowa w pkt 7.5.
Z3. 7.4. System jakoĞci.

ZIII. (Moduá D1) 4.1. Wytwórca skáada wniosek o ocenĊ swojego systemu
zapewnienia jakoĞci w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej.
Wniosek powinien zawieraü:

wszystkie istotne informacje o rozpatrywanych urządzeniach ciĞnieniowych,



protokoáy badaĔ.

dokumentacjĊ dotyczącą systemu zapewnienia jakoĞci.

Z3. 7.4.1. Producent skáada w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej wniosek
o ocenĊ systemu jakoĞci. Wniosek powinien zawieraü:
1)
znaczące informacje o urządzeniach ciĞnieniowych, bĊdących przedmiotem
wniosku;
2)

ZIII. (Moduá D1) 4.2. System zapewnienia jakoĞci powinien zapewniaü zgodnoĞü
urządzenia ciĞnieniowego z wymaganiami dyrektywy, które go dotyczą.
Wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjĊte przez wytwórcĊ naleĪy
udokumentowaü w sposób systematyczny i uporządkowany, w formie pisemnych
deklaracji, procedur i instrukcji. Dokumentacja systemu zapewnienia jakoĞci powinna
umoĪliwiaü spójną interpretacjĊ programów i planów jakoĞci, ksiąg jakoĞci i zapisów
dotyczących jakoĞci.
Dokumentacja ta powinna zawieraü w szczególnoĞci wystarczający opis:

celów dotyczących jakoĞci oraz struktury organizacyjnej, zakresów
odpowiedzialnoĞci i uprawnieĔ kierownictwa w odniesieniu do jakoĞci urządzeĔ
ciĞnieniowych,
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dokumentacjĊ systemu jakoĞci.

Z3. 7.4.2. System jakoĞci powinien zapewniaü zgodnoĞü urządzenia ciĞnieniowego z
wymaganiami okreĞlonymi w rozporządzeniu, które dotyczą urządzenia.
Z3. 7.4.2.1. Wszystkie elementy systemu, wymagania i postanowienia przyjĊte przez
producenta powinny byü przez niego udokumentowane w sposób systematyczny i
uporządkowany, w formie pisemnych deklaracji polityki, procedur i instrukcji.
Z3. 7.4.2.2. Dokumentacja systemu jakoĞci powinna umoĪliwiaü spójną interpretacjĊ
programów i planów jakoĞci, ksiąg jakoĞci i zapisów dotyczących jakoĞci.
Dokumentacja systemu jakoĞci powinna w szczególnoĞci zawieraü opis:
1)
celów
dotyczących
jakoĞci,
struktury
organizacyjnej,
zakresów
odpowiedzialnoĞci i uprawnieĔ kierownictwa w odniesieniu do jakoĞci urządzeĔ
ciĞnieniowych;
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technik wytwarzania, kontroli jakoĞci i zapewnienia jakoĞci, procesów i
systematycznych
dziaáaĔ, które bĊdą stosowane, w szczególnoĞci procedury
stosowane w áączeniu czĊĞci poáączeniami nierozáącznymi uznanymi zgodnie z
pkt 3.1.2. zaáącznika I,

badaĔ i prób, które bĊdą przeprowadzane przed, w trakcie i po wytworzeniu, a
takĪe czĊstoĞü ich przeprowadzania,

zapisów dotyczących jakoĞci, takich jak protokoáy kontroli, wyniki prób, dane
dotyczące wzorcowania, protokoáy dotyczące kwalifikacji lub uznawania odpowiednich
pracowników, w szczególnoĞci tych obowiązujących dla pracowników wykonujących
poáączenia nierozáączne czĊĞci lub przeprowadzających badania nieniszczące zgodnie z
pkt 3.1.2 zaáącznika I,

Ğrodków monitorowania osiągania wymaganej jakoĞci oraz skutecznego
funkcjonowania systemu zapewnienia jakoĞci.
ZIII. (Moduá D1) 4.3. Jednostka notyfikowana ocenia system zapewnienia jakoĞci w
celu okreĞlenia czy speánia on wymagania, o których mowa w pkt 4.2. Elementy
systemu zapewnienia jakoĞci zgodne z odpowiednimi normami zharmonizowanymi
przyjmuje siĊ w domniemaniu za zgodne z odpowiadającymi wymaganiami podanymi
w pkt 4.2.
W zespole auditującym powinna siĊ znajdowaü co najmniej jedna osoba z
doĞwiadczeniem w ocenianiu rozpatrywanej techniki urządzeĔ
ciĞnieniowych.
Procedura oceny powinna obejmowaü wizytacjĊ w siedzibie wytwórcy.

2)
technik wytwarzania, kontroli jakoĞci i zapewnienia jakoĞci, procesów i
systematycznych dziaáaĔ, które bĊdą stosowane, w szczególnoĞci zatwierdzonych
procedur stosowanych w áączeniu czĊĞci urządzenia ciĞnieniowego poáączeniami
nierozáącznymi, o których mowa w § 40 rozporządzenia;
3)
badaĔ i prób, które bĊdą przeprowadzane przed, w trakcie i po wytworzeniu, a
takĪe czĊstoĞü ich przeprowadzania;
4)
zapisów dotyczących jakoĞci, takich jak: protokoáy kontroli, wyniki badaĔ, dane
dotyczące wzorcowania, protokoáy dotyczące kwalifikacji lub uprawnienia odpowiednich
pracowników, w szczególnoĞci wykonujących poáączenia nierozáączne czĊĞci urządzenia
ciĞnieniowego, o których mowa w § 40 rozporządzenia;
5)
Ğrodków monitorujących osiąganie wymaganej jakoĞci oraz skutecznoĞü
funkcjonowania systemu jakoĞci.
Z3. 7.4.3. Jednostka notyfikowana ocenia system jakoĞci w celu stwierdzenia, czy
speánia on wymagania okreĞlone w pkt 7.4.2-7.4.2.2. Elementy systemu jakoĞci zgodne
z wáaĞciwymi normami zharmonizowanymi przyjmuje siĊ za zgodne z odpowiednimi
wymaganiami, o których mowa w pkt 7.4.2-7.4.2.2.
Z3. 7.4.3.1. Do zespoáu auditującego jednostki notyfikowanej, oceniającego system
jakoĞci, powinna byü powoáana przynajmniej jedna osoba posiadająca doĞwiadczenie w
zakresie oceny technologii wytwarzania urządzeĔ ciĞnieniowych.
Z3. 7.4.3.2. Procedura oceny systemu jakoĞci obejmuje wizytacjĊ w siedzibie
producenta.

O decyzji naleĪy powiadomiü wytwórcĊ. Powiadomienie powinno zawieraü wnioski z
oceny i uzasadnioną decyzjĊ wynikającą z oceny. NaleĪy przedstawiü procedurĊ
odwoáawczą.

89

Z3. 7.4.3.3. Jednostka notyfikowana powiadamia producenta o podjĊtej decyzji i
zamieszcza w powiadomieniu wnioski ze sprawdzenia wraz z uzasadnieniem i
pouczeniem o procedurze odwoáawczej.
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ZIII. (Moduá D1) 4.4. Wytwórca podejmie siĊ wywiązywania ze zobowiązaĔ
wynikających z zatwierdzonego systemu zapewnienia jakoĞci i zapewni, Īe bĊdzie on
utrzymywany we wáaĞciwy i skuteczny sposób.
Wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie
powiadamia jednostkĊ notyfikowaną, która zatwierdziáa system zapewnienia jakoĞci, o
wszelkich zamierzonych aktualizacjach tego systemu.
Jednostka notyfikowana ocenia proponowane zmiany i decyduje, czy zmieniony system
zapewnienia jakoĞci nadal speánia wymagania o których mowa w pkt 4.2, czy teĪ
wymagana jest ponowna jego ocena.
Jednostka notyfikowana powiadamia wytwórcĊ o decyzji. Powiadomienie powinno
zawieraü wnioski ze sprawdzenia i uzasadnioną decyzjĊ wynikającą z oceny.

ZIII. (Moduá D1) 5. Nadzór pod odpowiedzialnoĞcią jednostki notyfikowanej

Z3. 7.4.4.1. Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel powiadamia jednostkĊ
notyfikowaną, która zatwierdziáa system jakoĞci, o wszelkich zamierzonych zmianach
tego systemu.
Z3. 7.4.4.2. Jednostka notyfikowana ocenia proponowane zmiany i podejmuje decyzjĊ,
czy zmieniony system jakoĞci speáni wymagania okreĞlone w pkt 7.4.2-7.4.2.2, czy teĪ
jest wymagana ponowna jego ocena.
Z3. 7.4.4.3. Jednostka notyfikowana powiadamia producenta o swojej decyzji. W
powiadomieniu zamieszcza wnioski z dokonanej oceny zmian systemu jakoĞci wraz z
uzasadnieniem podjĊtej decyzji.
Z3. 7.5. Nadzór wykonywany przez jednostkĊ notyfikowaną.

ZIII. (Moduá D1) 5.1. Celem nadzoru jest upewnienie siĊ, czy wytwórca sumiennie
wypeánia zobowiązania wynikające z zatwierdzonego systemu zapewnienia jakoĞci.
ZIII. (Moduá D1) 5.2. W celu dokonania inspekcji, wytwórca umoĪliwia jednostce
notyfikowanej dostĊp do stanowisk wytwarzania, kontroli, badania i skáadowania oraz
dostarcza wszelkie niezbĊdne informacje, a w szczególnoĞci:


Z3. 7.4.4. Producent powinien wypeániaü zobowiązania wynikające z zatwierdzonego
systemu jakoĞci i zapewniü jego utrzymywanie we wáaĞciwy i skuteczny sposób.

dokumentacjĊ systemu zapewnienia jakoĞci,

Z3. 7.5.1. Celem nadzoru jest sprawdzenie, czy producent odpowiednio wypeánia
zobowiązania wynikające z zatwierdzonego systemu jakoĞci.
Z3. 7.5.2. Producent powinien umoĪliwiü jednostce notyfikowanej dostĊp do stanowisk
wytwarzania, kontroli, badania i skáadowania w celu dokonania kontroli oraz dostarczyü
wszelkie niezbĊdne informacje, w szczególnoĞci:
1)


zapisy dotyczące jakoĞci, takie jak protokoáy kontroli, wyniki badaĔ, dane
dotyczące wzorcowania, protokoáy dotyczące kwalifikacji odpowiednich pracowników,
itp.
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dokumentacjĊ systemu jakoĞci;

2)
zapisy dotyczące jakoĞci, takie jak: protokoáy kontroli, wyniki badaĔ, dane
dotyczące wzorcowania oraz protokoáy dotyczące kwalifikacji odpowiednich
pracowników.
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ZIII. (Moduá D1) 5.3. Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowo audity w celu
upewnienia siĊ, czy wytwórca utrzymuje i stosuje system zapewnienia jakoĞci, oraz
dostarcza wytwórcy protokóá z auditu. CzĊstoĞü auditów okresowych powinna byü taka,
aby moĪliwe byáo przeprowadzenie peánej ponownej oceny w okresie trzech lat.
ZIII. (Moduá D1) 5.4. Ponadto, jednostka notyfikowana moĪe przeprowadzaü u
wytwórcy niezapowiedziane wizytacje. KoniecznoĞü przeprowadzenia takich wizytacji
oraz ich czĊstoĞü bĊdzie okreĞlana na podstawie systemu wizytacji przyjĊtego przez
jednostkĊ notyfikowaną.
W szczególnoĞci w systemie wizytacji naleĪy braü pod uwagĊ nastĊpujące czynniki:

kategoriĊ urządzenia,


wyniki poprzednich wizytacji w ramach nadzoru,



potrzebĊ sprawdzenia wyników dziaáaĔ korygujących,



warunki specjalne związane z zatwierdzeniem systemu, o ile takie istnieją,

Z3. 7.5.3. Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowo audity w celu sprawdzenia,
czy producent utrzymuje i stosuje system jakoĞci, oraz przekazuje producentowi
raporty z auditów. CzĊstoĞü auditów okresowych powinna umoĪliwiaü przeprowadzenie
w ciągu trzech lat ponownej peánej oceny.
Z3. 7.5.4. Jednostka notyfikowana moĪe dodatkowo przeprowadzaü niezapowiedziane
wizytacje u producenta, okreĞlając potrzebĊ i czĊstoĞü ich przeprowadzania na
podstawie przyjĊtego systemu wizytacji. Jednostka notyfikowana, ustalając system
wizytacji, powinna uwzglĊdniü w szczególnoĞci:
1)

kategoriĊ urządzenia;

2)

wyniki poprzednich wizytacji przeprowadzonych w ramach nadzoru;

3)

potrzebĊ sprawdzenia wyników dziaáaĔ korygujących;

4)
warunki specjalne, o ile ma to zastosowanie, związane z zatwierdzeniem
systemu;


istotne zmiany w organizacji procesu wytwarzania, w deklaracji polityki lub w
technikach.
W czasie takich wizytacji jednostka notyfikowana moĪe, w przypadkach koniecznych,
przeprowadzaü badania i próby lub zlecaü ich przeprowadzenie w celu sprawdzenia
wáaĞciwego funkcjonowania systemu zapewnienia jakoĞci. Jednostka notyfikowana
dostarcza wytwórcy protokóá z wizytacji i protokóá badaĔ, jeĪeli byáy przeprowadzone.

5)
znaczące zmiany w organizacji wytwarzania, deklaracji polityki lub w
technologii.
Z3. 7.5.4.1. Podczas wizytacji jednostka notyfikowana moĪe, jeĪeli jest to niezbĊdne,
przeprowadzaü badania i próby lub zlecaü ich przeprowadzenie w celu sprawdzenia, czy
system jakoĞci funkcjonuje wáaĞciwie.
Z3. 7.5.4.2. Jednostka notyfikowana przekazuje producentowi protokoáy z wizytacji i
przeprowadzonych badaĔ.

ZIII. (Moduá D1) 6. Wytwórca przechowuje przez okres dziesiĊciu lat od
wyprodukowania ostatniego urządzenia ciĞnieniowego do dyspozycji wáadz
paĔstwowych:
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Z3. 7.6. Producent przechowuje przez okres 10 lat od dnia wyprodukowania ostatniego
urządzenia ciĞnieniowego do dyspozycji wáaĞciwych organów:
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dokumentacjĊ techniczną, o której mowa w pkt 2,



dokumentacjĊ, o której mowa w drugim myĞlniku pkt 4.1,



poprawki, o których mowa w drugim akapicie pkt 4.4,

Wymagania rozporządzenia


decyzje i protokoáy jednostki notyfikowanej, o których mowa w ostatnim
akapicie pkt 4.3, ostatnim akapicie pkt 4.4, 5.3 i 5.4.
ZIII. (Moduá D1) 7. KaĪda
jednostka
notyfikowana
przekazuje
paĔstwom
czáonkowskim odpowiednie informacje o wycofanych, oraz na Īyczenie, o wydanych
przez siebie zatwierdzeniach systemów zapewnienia jakoĞci.

KaĪda jednostka notyfikowana przekazuje równieĪ innym jednostkom notyfikowanym
odpowiednie informacje o wycofanych zatwierdzeniach systemu zapewnienia jakoĞci
lub o odmowach ich wydania.
ZIII. Moduá E (zapewnienie jakoĞci wyrobu)

1)

dokumentacjĊ techniczną;

2)

dokumentacjĊ systemu jakoĞci;

3)

dokumentacjĊ zmian systemu jakoĞci;

4)
decyzje, raporty i protokoáy jednostki notyfikowanej, o których mowa
odpowiednio w pkt 7.4.3.3, 7.4.4.3, 7.5.3 i 7.5.4.2.
Z3. 7.7. Jednostka notyfikowana przekazuje organowi sprawującemu nadzór nad
wyrobami wprowadzonymi do obrotu i paĔstwom czáonkowskim Unii Europejskiej
informacje o wycofanych zatwierdzeniach systemów jakoĞci oraz, na ich Īądanie, o
wydanych zatwierdzeniach systemów jakoĞci.
Z3. 7.7.1. Jednostka notyfikowana przekazuje innym jednostkom notyfikowanym
informacje o wycofanych zatwierdzeniach systemu jakoĞci lub o odmowach ich
wydania.
Z3. 8. Zapewnienie jakoĞci wyrobu  moduá E.

ZIII. (Moduá E) 1. Moduá ten przedstawia procedurĊ, poprzez którą wytwórca,
realizujący zobowiązania podane w pkt 2 zapewnia i oĞwiadcza, Īe urządzenie
ciĞnieniowe jest zgodne z typem opisanym w Ğwiadectwie badania typu i speánia
wymagania dyrektywy, które go dotyczą.
Wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie nanosi
oznakowanie CE na kaĪdym wyrobie

i wystawia pisemną deklaracjĊ zgodnoĞci.
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Z3. 8.1. Zapewnienie jakoĞci wyrobu jest procedurą, poprzez którą producent
wypeániający zobowiązania, o których mowa w pkt 8.2, zapewnia i deklaruje, Īe
urządzenie ciĞnieniowe jest zgodne z typem opisanym w certyfikacie badania typu i
speánia wymagania okreĞlone w rozporządzeniu, które dotyczą tego urządzenia.
§ 12. 1. Na kaĪdym egzemplarzu urządzeĔ ciĞnieniowych, o których mowa w § 9, oraz
na zespoáach urządzeĔ ciĞnieniowych, o których mowa w § 10, których budowĊ
zakoĔczono lub których stan umoĪliwia ocenĊ koĔcową, o której mowa w § 44,
umieszcza siĊ oznakowanie CE w sposób widoczny, czytelny i trwaáy.
§ 66. 1. zd. 1. Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel powinien sporządziü,
odpowiednio dla urządzenia ciĞnieniowego i zespoáu urządzeĔ ciĞnieniowych,
deklaracjĊ zgodnoĞci WE w celu potwierdzenia ich zgodnoĞci z wymaganiami
okreĞlonymi w rozporządzeniu.
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Oznakowaniu CE towarzyszy numer indentyfikacyjny
odpowiedzialnej za nadzór zgodnie z pkt 4.

Wymagania rozporządzenia
jednostki

notyfikowanej

ZIII. (Moduá E) 2. Wytwórca prowadzi zatwierdzony system zapewnienia jakoĞci w
zakresie kontroli koĔcowej i badaĔ zgodnie z pkt 3 oraz podlega nadzorowi zgodnie z
pk t 4 .
ZIII. (Moduá E) 3. System zapewnienia jakoĞci

Z3. 8.2. Producent powinien dziaáaü zgodnie z zatwierdzonym systemem jakoĞci w
zakresie kontroli koĔcowej i badaĔ, o których mowa w pkt 8.3, oraz podlegaü
nadzorowi, o którym mowa w pkt 8.4.
Z3. 8.3. System jakoĞci.

ZIII. (Moduá E) 3.1. Wytwórca skáada wniosek o ocenĊ swojego systemu
zapewnienia jakoĞci w zakresie urządzeĔ ciĞnieniowych w wybranej przez siebie
jednostce notyfikowanej.
Wniosek powinien zawieraü:

wszystkie istotne informacje o rozpatrywanych urządzeniach ciĞnieniowych,



Z3. 8.1.1. Po prawej stronie oznakowania CE umieszcza siĊ numer identyfikacyjny
jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za nadzór, o którym mowa w pkt 8.4.

dokumentacjĊ dotyczącą systemu zapewnienia jakoĞci,

Z3. 8.3.1. Producent skáada w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej wniosek
o ocenĊ systemu jakoĞci w zakresie urządzeĔ ciĞnieniowych. Wniosek powinien
zawieraü:
1)
znaczące informacje o urządzeniach ciĞnieniowych bĊdących przedmiotem
wniosku;
2)


dokumentacjĊ techniczną zatwierdzonego typu oraz kopiĊ Ğwiadectwa badania
typu WE.
ZIII. (Moduá E) 3.2. W ramach systemu zapewnienia jakoĞci, w celu zapewnienia
zgodnoĞci urządzenia ciĞnieniowego z wymaganiami dyrektywy, które go dotyczą,
naleĪy zbadaü kaĪdy egzemplarz urządzenia ciĞnieniowego i przeprowadziü
odpowiednie próby okreĞlone odpowiednią normą (odpowiednimi normami), o której
(których) mowa w art. 5, lub próby równowaĪne, w szczególnoĞci ocenĊ koĔcową, o
której mowa w pkt 3.2 w zaáącznika I. Wszystkie elementy, wymagania i postanowienia
przyjĊte przez wytwórcĊ naleĪy udokumentowaü w sposób systematyczny i
uporządkowany w formie pisemnych deklaracji polityki, procedur i instrukcji.
Dokumentacja systemu zapewnienia jakoĞci powinna zapewniü spójną interpretacjĊ
programów i planów jakoĞci, ksiąg jakoĞci i zapisów dotyczących jakoĞci.
Dokumentacja ta powinna zawieraü w szczególnoĞci wystarczający opis:
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dokumentacjĊ systemu jakoĞci;

3)
dokumentacjĊ techniczną zatwierdzonego typu oraz kopiĊ certyfikatu badania
typu WE.
Z3. 8.3.2. W ramach systemu jakoĞci, w celu zapewnienia zgodnoĞci urządzenia
ciĞnieniowego z wymaganiami okreĞlonymi w rozporządzeniu, które dotyczą
urządzenia, badaniu jest poddawany kaĪdy egzemplarz i przeprowadzane są
odpowiednie próby okreĞlone w normach zharmonizowanych lub próby równowaĪne, w
szczególnoĞci ocena koĔcowa, o której mowa w § 44 i 45 rozporządzenia.
Z3. 8.3.2.1. Wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjĊte przez
producenta powinny byü przez niego udokumentowane w sposób systematyczny i
uporządkowany w formie pisemnych deklaracji polityki, procedur i instrukcji.
Z3. 8.3.2.2. Dokumentacja systemu jakoĞci powinna zapewniü spójną interpretacjĊ
programów i planów jakoĞci, ksiąg jakoĞci i zapisów dotyczących jakoĞci, a w
szczególnoĞci powinna zawieraü opis:
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Wymagania rozporządzenia


celów dotyczących jakoĞci oraz struktury organizacyjnej, zakresu
odpowiedzialnoĞci i uprawnieĔ kierownictwa w odniesieniu do jakoĞci urządzeĔ
ciĞnieniowych,


badaĔ i prób, które bĊdą przeprowadzone po wytworzeniu,


Ğrodków monitorowania skutecznego funkcjonowania systemu zapewnienia
jakoĞci,

zapisów dotyczących jakoĞci, takich jak protokoáy kontroli, wyniki prób, dane
dotyczące wzorcowania, protokoáy dotyczące kwalifikacji lub uznawania odpowiednich
pracowników, w szczególnoĞci kwalifikacje lub uznawanie pracowników wykonujących
poáączenia nierozáączne czĊĞci lub przeprowadzających badania nieniszczące zgodnie z
pkt 3.1.2 i 3.1.3 zaáącznika I.
ZIII. (Moduá E) 3.3. Jednostka notyfikowana ocenia system zapewnienia jakoĞci w
celu okreĞlenia czy speánia on wymagania, o których mowa w pkt 3.2. Elementy
systemu zapewnienia jakoĞci zgodne z odpowiednimi normami zharmonizowanymi
przyjmuje siĊ w domniemaniu za zgodne z odpowiadającymi wymaganiami podanymi
w pkt 3.2.
W zespole auditującym powinna siĊ znajdowaü co najmniej jedna osoba z
doĞwiadczeniem w ocenianiu rozpatrywanej techniki urządzeĔ
ciĞnieniowych.
Procedura oceny obejmuje wizytacjĊ w siedzibie wytwórcy.

1)
celów dotyczących jakoĞci oraz struktury organizacyjnej, zakresu
odpowiedzialnoĞci i uprawnieĔ kierownictwa w odniesieniu do jakoĞci urządzeĔ
ciĞnieniowych;
2)

badaĔ i prób, które bĊdą przeprowadzone po wytworzeniu;

3)

Ğrodków do monitorowania skutecznoĞci funkcjonowania systemu jakoĞci;

4)
zapisów dotyczących jakoĞci, takich jak: protokoáy kontroli, wyniki badaĔ, dane
dotyczące wzorcowania oraz protokoáy dotyczące kwalifikacji lub uprawnieĔ
odpowiednich pracowników, w szczególnoĞci wykonujących poáączenia nierozáączne
czĊĞci urządzenia ciĞnieniowego lub przeprowadzających badania nieniszczące, o
których mowa w § 40 i 41 rozporządzenia.
Z3. 8.3.3. Jednostka notyfikowana ocenia system jakoĞci w celu stwierdzenia, czy
speánia on wymagania okreĞlone w pkt 8.3.2-8.3.2.2. Elementy systemu jakoĞci zgodne
z wáaĞciwymi normami zharmonizowanymi przyjmuje siĊ za zgodne z odpowiednimi
wymaganiami, o których mowa w pkt 8.3.2-8.3.2.2.
Z3. 8.3.3.1. Do zespoáu auditującego jednostki notyfikowanej, oceniającego system
jakoĞci, powinna byü powoáana przynajmniej jedna osoba posiadająca doĞwiadczenie w
zakresie oceny technologii wytwarzania urządzeĔ ciĞnieniowych.
Z3. 8.3.3.2. Procedura oceny systemu jakoĞci obejmuje wizytacjĊ w siedzibie
producenta.

O decyzji naleĪy powiadomiü wytwórcĊ. Powiadomienie powinno zawieraü wnioski z
oceny i uzasadnioną decyzjĊ wynikającą z oceny.
ZIII. (Moduá E) 3.4. Wytwórca podejmie siĊ wywiązywania ze zobowiązaĔ
wynikających z zatwierdzonego systemu zapewnienia jakoĞci i zapewni, Īe bĊdzie on
utrzymywany we wáaĞciwy i skuteczny sposób.
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Z3. 8.3.3.3. Jednostka notyfikowana powiadamia producenta o podjĊtej decyzji i
zamieszcza w powiadomieniu wnioski ze sprawdzenia wraz z uzasadnieniem decyzji.
Z3. 8.3.4. Producent powinien wypeániü zobowiązania wynikające z zatwierdzonego
systemu jakoĞci i zapewniü jego utrzymanie we wáaĞciwy i skuteczny sposób.
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Wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie
powiadamia jednostkĊ notyfikowaną, która zatwierdziáa system zapewnienia jakoĞci, o
wszelkich zamierzonych aktualizacjach tego systemu.
Jednostka notyfikowana ocenia proponowane zmiany i decyduje, czy zmodyfikowany
system zapewnienia jakoĞci nadal speánia wymagania o których mowa w pkt 3.2, czy
teĪ wymagana jest ponowna jego ocena.
Jednostka notyfikowana powiadamia wytwórcĊ o decyzji. Powiadomienie powinno
zawieraü wnioski ze sprawdzenia i uzasadnioną decyzjĊ wynikającą z oceny.

ZIII. (Moduá E) 4. Nadzór pod odpowiedzialnoĞcią jednostki notyfikowanej

ZIII. (Moduá E) 4.2. W celu dokonania inspekcji, wytwórca umoĪliwia jednostce
notyfikowanej dostĊp do stanowisk wytwarzania, kontroli, badania i skáadowania oraz
dostarcza wszelkie niezbĊdne informacje, a w szczególnoĞci:
dokumentacjĊ systemu zapewnienia jakoĞci,



dokumentacjĊ techniczną,

Z3. 8.3.4.2. Jednostka notyfikowana ocenia proponowane zmiany i podejmuje decyzjĊ,
czy zmieniony system jakoĞci speáni wymagania okreĞlone w pkt 8.3.2-8.3.2.2, czy teĪ
jest wymagana ponowna jego ocena.
Z3. 8.3.4.3. Jednostka notyfikowana powiadamia producenta o swojej decyzji. W
powiadomieniu zamieszcza wnioski z dokonanej oceny zmian systemu wraz z
uzasadnieniem podjĊtej decyzji.
Z3. 8.4. Nadzór wykonywany przez jednostkĊ notyfikowaną.

ZIII. (Moduá E) 4.1. Celem nadzoru jest upewnienie siĊ, czy wytwórca sumiennie
wypeánia zobowiązania wynikające z zatwierdzonego systemu zapewnienia jakoĞci.



Z3. 8.3.4.1. Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel powiadamia jednostkĊ
notyfikowaną, która zatwierdziáa system jakoĞci, o wszelkich zamierzonych zmianach
tego systemu.


zapisy dotyczące jakoĞci, takie jak protokoáy kontroli, wyniki badaĔ, dane
dotyczące wzorcowania, protokoáy dotyczące kwalifikacji odpowiednich pracowników,
itp.
ZIII. (Moduá E) 4.3. Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowo audity w celu
upewnienia siĊ, czy wytwórca utrzymuje i stosuje system zapewnienia jakoĞci, oraz
dostarcza wytwórcy protokóá z auditu. CzĊstoĞü auditów okresowych powinna byü taka,
aby moĪliwe byáo przeprowadzenie peánej ponownej oceny w okresie trzech lat.
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Z3. 8.4.1. Celem nadzoru jest sprawdzenie, czy producent odpowiednio wypeánia
zobowiązania wynikające z zatwierdzonego systemu jakoĞci.
Z3. 8.4.2. Producent powinien umoĪliwiü jednostce notyfikowanej dostĊp do stanowisk
wytwarzania, kontroli, badania i skáadowania w celu dokonania kontroli oraz dostarczyü
wszelkie niezbĊdne informacje, w szczególnoĞci:
1)

dokumentacjĊ systemu jakoĞci;

2)

dokumentacjĊ techniczną;

3)
zapisy dotyczące jakoĞci, takie jak: protokoáy kontroli, wyniki badaĔ, dane
dotyczące wzorcowania oraz protokoáy dotyczące kwalifikacji odpowiednich
pracowników.
Z3. 8.4.3. Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowo audity w celu sprawdzenia,
czy producent utrzymuje i stosuje system jakoĞci, oraz przekazuje producentowi
raporty z auditów. CzĊstoĞü auditów okresowych powinna umoĪliwiü przeprowadzenie,
w ciągu trzech lat, ponownej peánej oceny.
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ZIII. (Moduá E) 4.4. Ponadto, jednostka notyfikowana moĪe przeprowadzaü u
wytwórcy niezapowiedziane wizytacje. KoniecznoĞü przeprowadzenia takich wizytacji
oraz ich czĊstoĞü bĊdzie okreĞlana na podstawie systemu wizytacji przyjĊtego przez
jednostkĊ notyfikowaną.
W szczególnoĞci w systemie wizytacji naleĪy braü pod uwagĊ nastĊpujące czynniki:

kategoriĊ urządzenia,


wyniki poprzednich wizytacji w ramach nadzoru,



potrzebĊ sprawdzenia wyników dziaáaĔ korygujących,



warunki specjalne związane z zatwierdzeniem systemu, o ile takie istnieją,

Z3. 8.4.4. Jednostka notyfikowana moĪe dodatkowo przeprowadzaü niezapowiedziane
wizytacje u producenta, okreĞlając potrzebĊ i czĊstoĞü ich przeprowadzania na
podstawie przyjĊtego systemu wizytacji. Jednostka notyfikowana, ustalając system
wizytacji, powinna uwzglĊdniü w szczególnoĞci:
1)

kategoriĊ urządzenia;

2)

wyniki poprzednich wizytacji przeprowadzonych w ramach nadzoru;

3)

potrzebĊ sprawdzenia wyników dziaáaĔ korygujących;

4)
warunki
zastosowanie;


istotne zmiany w organizacji procesu wytwarzania, w deklaracji polityki lub w
technikach.
W czasie takich wizytacji jednostka notyfikowana moĪe, w przypadkach koniecznych,
przeprowadzaü badania i próby lub zlecaü ich przeprowadzenie w celu sprawdzenia
wáaĞciwego funkcjonowania systemu zapewnienia jakoĞci. Jednostka notyfikowana
dostarcza wytwórcy protokóá wizytacji i protokóá badaĔ, jeĪeli byáy przeprowadzone.

specjalne

związane

z

zatwierdzeniem

systemu,

jeĪeli

ma

to

5)
znaczące zmiany w organizacji wytwarzania, w deklaracji polityki jakoĞci lub w
technologii.
Z3. 8.4.4.1. Podczas wizytacji jednostka notyfikowana moĪe, jeĪeli jest to niezbĊdne,
przeprowadzaü badania i próby lub zlecaü ich przeprowadzenie w celu sprawdzenia, czy
system jakoĞci funkcjonuje wáaĞciwie.
Z3. 8.4.4.2. Jednostka notyfikowana przekazuje producentowi protokoáy wizytacji i
przeprowadzonych badaĔ.

ZIII. (Moduá E) 5. Wytwórca przechowuje przez okres dziesiĊciu lat od
wyprodukowania ostatniego urządzenia ciĞnieniowego do dyspozycji wáadz
paĔstwowych:

dokumentacjĊ, o której mowa w drugim myĞlniku pkt 3.1,


poprawki, o których mowa w drugim akapicie pkt 3.4,
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Z3. 8.5. Producent przechowuje przez okres 10 lat od dnia wyprodukowania ostatniego
urządzenia ciĞnieniowego do dyspozycji wáaĞciwych organów:
1)

dokumentacjĊ systemu jakoĞci;

2)

dokumentacjĊ zmian systemu jakoĞci;
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decyzje i protokoáy jednostki notyfikowanej, o których mowa w ostatnim
akapicie pkt 3.3, ostatnim akapicie pkt 3.4, 4.3 i 4.4.
ZIII. (Moduá E) 6. KaĪda
jednostka
notyfikowana
przekazuje
paĔstwom
czáonkowskim odpowiednie informacje o wycofanych, oraz na Īyczenie, o wydanych
przez siebie zatwierdzeniach systemów zapewnienia jakoĞci.

KaĪda jednostka notyfikowana przekazuje równieĪ innym jednostkom notyfikowanym
odpowiednie informacje o wycofanych zatwierdzeniach systemu zapewnienia jakoĞci
lub o odmowach ich wydania.
ZIII. Moduá E1 (zapewnienie jakoĞci wyrobu)

Z3. 8.6. Jednostka notyfikowana przekazuje organowi sprawującemu nadzór nad
wyrobami wprowadzonymi do obrotu i paĔstwom czáonkowskim Unii Europejskiej
informacje o wycofanych zatwierdzeniach systemów jakoĞci oraz, na ich Īądanie, o
wydanych zatwierdzeniach systemów jakoĞci.
Z3. 8.6.1. Jednostka notyfikowana przekazuje innym jednostkom notyfikowanym
informacje o wycofanych zatwierdzeniach systemu jakoĞci lub o odmowach ich
wydania.
Z3. 9. Zapewnienie jakoĞci wyrobu  moduá E1.

ZIII. (Moduá E1) 1. Moduá ten przedstawia procedurĊ, poprzez którą wytwórca,
realizujący zobowiązania podane w pkt 3 zapewnia i oĞwiadcza, Īe urządzenie
ciĞnieniowe speánia wymagania dyrektywy, które go dotyczą.
Wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie nanosi
oznakowanie CE na kaĪdym egzemplarzu urządzeĔ ciĞnieniowych

i wystawia pisemną deklaracjĊ zgodnoĞci.

Oznakowaniu CE towarzyszy numer indentyfikacyjny
odpowiedzialnej za nadzór zgodnie z pkt 5.

3)
decyzje, raporty i protokoáy jednostki notyfikowanej, o których mowa
odpowiednio w pkt 8.3.3.3 oraz w pkt 8.3.4.3, 8.4.3 i 8.4.4.2.

jednostki

notyfikowanej
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Z3. 9.1. Zapewnienie jakoĞci wyrobu jest procedurą, poprzez którą producent,
wypeániający zobowiązania, o których mowa w pkt 9.3, zapewnia i deklaruje, Īe
urządzenie ciĞnieniowe speánia wymagania okreĞlone w rozporządzeniu, które dotyczą
tego urządzenia.
§ 12. 1. Na kaĪdym egzemplarzu urządzeĔ ciĞnieniowych, o których mowa w § 9, oraz
na zespoáach urządzeĔ ciĞnieniowych, o których mowa w § 10, których budowĊ
zakoĔczono lub których stan umoĪliwia ocenĊ koĔcową, o której mowa w § 44,
umieszcza siĊ oznakowanie CE w sposób widoczny, czytelny i trwaáy.
§ 66. 1. zd. 1. Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel powinien sporządziü,
odpowiednio dla urządzenia ciĞnieniowego i zespoáu urządzeĔ ciĞnieniowych,
deklaracjĊ zgodnoĞci WE w celu potwierdzenia ich zgodnoĞci z wymaganiami
okreĞlonymi w rozporządzeniu.
Z3. 9.1.1. Po prawej stronie oznakowania CE umieszcza siĊ numer indentyfikacyjny
jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za nadzór, o którym mowa w pkt 9.5.
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ZIII. (Moduá E1) 2. Wytwórca sporządza dokumentacjĊ techniczną opisaną poniĪej.
Dokumentacja techniczna powinna umoĪliwiaü ocenĊ zgodnoĞci urządzenia
ciĞnieniowego z wymaganiami dyrektywy, które go dotyczą. Dokumentacja powinna
obejmowaü, w zakresie odnoszącym siĊ do tego rodzaju oceny, projekt, wytwarzanie
oraz dziaáanie urządzenia ciĞnieniowego i powinna zawieraü:


opis ogólny typu,

1)


rysunki koncepcyjne dotyczące konstrukcji i wytwarzania oraz schematy
elementów, podzespoáów, obwodów, itp.,

opisy i wyjaĞnienia niezbĊdne do zrozumienia wyĪej wspomnianych rysunków i
schematów oraz dziaáania urządzenia ciĞnieniowego,

wykaz norm, o których mowa w art. 5, zastosowanych w caáoĞci lub czĊĞciowo,
oraz opis rozwiązaĔ przyjĊtych w celu speánienia wymagaĔ zasadniczych dyrektywy w
przypadkach gdy normy, o których mowa art. 5, nie zostaáy zastosowane,


wyniki wykonanych obliczeĔ projektowych, przeprowadzonych badaĔ, itp.,



protokoáy badaĔ.

Z3. 9.2. Producent powinien sporządziü dokumentacjĊ techniczną umoĪliwiającą ocenĊ
zgodnoĞci urządzenia ciĞnieniowego z wymaganiami okreĞlonymi w rozporządzeniu,
które dotyczą urządzenia. Dokumentacja techniczna, w zakresie odnoszącym siĊ do
tego rodzaju oceny, powinna dotyczyü projektu, wytwarzania oraz dziaáania urządzenia
ciĞnieniowego i zawieraü:

ZIII. (Moduá E1) 3. Wytwórca prowadzi zatwierdzony system zapewnienia jakoĞci w
zakresie kontroli koĔcowej urządzeĔ ciĞnieniowych i badaĔ zgodnie z pkt 4 i podlega
nadzorowi zgodnie z pkt 5.
ZIII. (Moduá E1) 4. System zapewnienia jakoĞci

opis ogólny urządzenia ciĞnieniowego;

2)
rysunek zestawieniowy konstrukcji oraz rysunki i schematy, w szczególnoĞci
elementów, podzespoáów oraz obwodów;
3)
opisy i wyjaĞnienia niezbĊdne do zrozumienia rysunków i schematów, o których
mowa w ppkt 2, oraz dziaáania urządzenia ciĞnieniowego;
4)
wykaz norm zharmonizowanych, zastosowanych w caáoĞci lub czĊĞciowo oraz,
w przypadku niezastosowania tych norm, opis rozwiązaĔ przyjĊtych w celu speánienia
zasadniczych wymagaĔ okreĞlonych w rozporządzeniu;
5)

wyniki, w szczególnoĞci obliczeĔ projektowych i przeprowadzonych badaĔ;

6)

protokoáy badaĔ.

Z3. 9.3. Producent powinien dziaáaü zgodnie z zatwierdzonym system jakoĞci w
zakresie kontroli koĔcowej urządzeĔ ciĞnieniowych i badaĔ, okreĞlonej w pkt 9.4, i
podlegaü nadzorowi, o którym mowa w pkt 9.5.
Z3. 9.4. System jakoĞci.

ZIII. (Moduá E1) 4.1. Wytwórca skáada wniosek o ocenĊ swojego systemu
zapewnienia jakoĞci w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej.
Wniosek powinien zawieraü:

wszystkie istotne informacje o rozpatrywanych urządzeniach ciĞnieniowych,
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Z3. 9.4.1. Producent skáada w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej wniosek
o ocenĊ systemu jakoĞci. Wniosek powinien zawieraü:
1)
znaczące informacje o urządzeniach ciĞnieniowych bĊdących przedmiotem
wniosku;
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dokumentacjĊ dotyczącą systemu zapewnienia jakoĞci.

2)

ZIII. (Moduá E1) 4.2. W ramach systemu zapewnienia jakoĞci, w celu zapewnienia
zgodnoĞci urządzenia ciĞnieniowego z wymaganiami dyrektywy, które go dotyczą,
naleĪy zbadaü kaĪdy egzemplarz urządzenia ciĞnieniowego i przeprowadzaü
odpowiednie próby okreĞlone odpowiednią normą (odpowiednimi normami), o której
(których) mowa w art. 5, lub próby równowaĪne, w szczególnoĞci ocenĊ koĔcową, o
której mowa w pkt 3.2 w zaáącznika I. Wszystkie elementy, wymagania i postanowienia
przyjĊte przez wytwórcĊ naleĪy udokumentowaü w systematyczny i uporządkowany
sposób w formie pisemnych deklaracji polityki, procedur i instrukcji. Dokumentacja
systemu zapewnienia jakoĞci powinna zapewniü spójną interpretacjĊ programów i
planów jakoĞci, ksiąg jakoĞci i zapisów dotyczących jakoĞci.
Dokumentacja ta powinna zawieraü w szczególnoĞci wystarczający opis :

celów dotyczących jakoĞci oraz struktury organizacyjnej, zakresu
odpowiedzialnoĞci i uprawnieĔ kierownictwa w odniesieniu do jakoĞci urządzeĔ
ciĞnieniowych,

procedur zastosowanych do wykonywania poáączeĔ nierozáącznych czĊĞci
zgodnie z pkt 3.1.2 zaáącznika I,


badaĔ i prób, które bĊdą przeprowadzone po wytworzeniu,


Ğrodków monitorowania skutecznego funkcjonowania systemu zapewnienia
jakoĞci,

zapisów dotyczących jakoĞci, takich jak protokoáy kontroli, wyniki prób, dane
dotyczące wzorcowania, protokoáy dotyczące kwalifikacji lub uznawania odpowiednich
pracowników, w szczególnoĞci kwalifikacje lub uznawanie pracowników wykonujących
poáączenia nierozáączne czĊĞci zgodnie z pkt 3.1.2 zaáącznika I.
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dokumentacjĊ systemu jakoĞci.

Z3. 9.4.2. W ramach systemu jakoĞci, w celu zapewnienia zgodnoĞci urządzenia
ciĞnieniowego z wymaganiami okreĞlonymi w rozporządzeniu, które dotyczą tego
urządzenia, naleĪy zbadaü kaĪdy egzemplarz urządzenia ciĞnieniowego i przeprowadzaü
próby okreĞlone normami zharmonizowanymi lub próby równowaĪne, w szczególnoĞci
ocenĊ koĔcową, o której mowa w § 44 i 45 rozporządzenia.
Z3. 9.4.2.1. Wszystkie elementy systemu jakoĞci, wymagania i postanowienia przyjĊte
przez producenta powinny byü przez niego udokumentowane w sposób systematyczny
i uporządkowany, w formie pisemnych deklaracji polityki, procedur i instrukcji.
Z3. 9.4.2.2. Dokumentacja systemu jakoĞci powinna zapewniü spójną interpretacjĊ
programów i planów jakoĞci, ksiąg jakoĞci i zapisów dotyczących jakoĞci, a w
szczególnoĞci opis:
1)
celów dotyczących jakoĞci oraz struktury organizacyjnej, zakresu
odpowiedzialnoĞci i uprawnieĔ kierownictwa w odniesieniu do jakoĞci urządzeĔ
ciĞnieniowych;
2)
procedur zastosowanych do wykonywania poáączeĔ nierozáącznych czĊĞci
urządzenia ciĞnieniowego, o których mowa w § 40 rozporządzenia;
3)

badaĔ i prób, które bĊdą przeprowadzone po wytworzeniu;

4)

Ğrodków do monitorowania skutecznoĞci funkcjonowania systemu jakoĞci;

5)
zapisów dotyczących jakoĞci, takich jak: protokoáy kontroli, wyniki badaĔ, dane
dotyczące wzorcowania oraz protokoáy dotyczące kwalifikacji lub uprawnieĔ
odpowiednich pracowników, w szczególnoĞci wykonujących poáączenia nierozáączne
czĊĞci urządzenia ciĞnieniowego, o których mowa w § 40 rozporządzenia.
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ZIII. (Moduá E1) 4.3. Jednostka notyfikowana ocenia system zapewnienia jakoĞci w
celu okreĞlenia czy speánia on wymagania, o których mowa w pkt 4.2. Elementy
systemu zapewnienia jakoĞci zgodne z odpowiednimi normami zharmonizowanymi
przyjmuje siĊ w domniemaniu za zgodne z odpowiadającymi wymaganiami podanymi
w pkt 4.2.
W zespole auditującym powinna siĊ znajdowaü co najmniej jedna osoba z
doĞwiadczeniem w ocenianiu rozpatrywanej techniki urządzeĔ ciĞnieniowych.

Procedura oceny powinna obejmowaü wizytacjĊ w siedzibie wytwórcy.

Z3. 9.4.3. Jednostka notyfikowana ocenia system jakoĞci w celu stwierdzenia, czy
speánia on wymagania okreĞlone w pkt 9.4.2, 9.4.2.1 i 9.4.2.2. Elementy systemu
jakoĞci zgodne z wáaĞciwymi normami zharmonizowanymi przyjmuje siĊ za zgodne z
odpowiednimi wymaganiami, o których mowa odpowiednio w pkt 9.4.2, 9.4.2.1 i
9.4.2.2.
Z3. 9.4.3.1. Do zespoáu auditującego jednostki notyfikowanej, oceniającego system
jakoĞci, powinna byü powoáana przynajmniej jedna osoba posiadająca doĞwiadczenie w
zakresie oceny technologii wytwarzania urządzeĔ ciĞnieniowych.
Z3. 9.4.3.2. Procedura oceny systemu jakoĞci obejmuje wizytacje w siedzibie
producenta.

O decyzji naleĪy powiadomiü wytwórcĊ. Powiadomienie powinno zawieraü wnioski z
oceny i uzasadnioną decyzjĊ wynikającą z oceny. NaleĪy przedstawiü procedurĊ
odwoáawczą.
ZIII. (Moduá E1) 4.4. Wytwórca podejmie siĊ wywiązywania ze zobowiązaĔ
wynikających z zatwierdzonego systemu zapewnienia jakoĞci i zapewni, Īe bĊdzie on
utrzymywany we wáaĞciwy i skuteczny sposób.
Wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie
powiadamia jednostkĊ notyfikowaną, która zatwierdziáa system zapewnienia jakoĞci, o
wszelkich zamierzonych aktualizacjach tego systemu.
Jednostka notyfikowana ocenia proponowane zmiany i decyduje, czy zmieniony system
zapewnienia jakoĞci nadal speánia wymagania, o których mowa w pkt 4.2, czy teĪ
wymagana jest ponowna jego ocena.
Jednostka notyfikowana powiadamia wytwórcĊ o decyzji. Powiadomienie powinno
zawieraü wnioski ze sprawdzenia i uzasadnioną decyzjĊ wynikającą z oceny.
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Z3. 9.4.3.3. Jednostka notyfikowana powiadamia producenta o podjĊtej decyzji i
zamieszcza w powiadomieniu wnioski ze sprawdzenia wraz z uzasadnieniem decyzji i
pouczeniem o procedurze odwoáawczej.
Z3. 9.4.4. Producent powinien wypeániü zobowiązania wynikające z zatwierdzonego
systemu jakoĞci i zapewniü jego utrzymywanie we wáaĞciwy i skuteczny sposób.
Z3. 9.4.4.1. Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel powiadamia jednostkĊ
notyfikowaną, która zatwierdziáa system jakoĞci, o wszelkich zamierzonych zmianach
tego systemu.
Z3. 9.4.4.2. Jednostka notyfikowana ocenia proponowane zmiany i podejmuje decyzjĊ,
czy zmieniony system jakoĞci speáni wymagania okreĞlone odpowiednio w pkt 9.4.2,
9.4.2.1 i 9.4.2.2, czy teĪ jest wymagana ponowna jego ocena.
Z3. 9.4.4.3. Jednostka notyfikowana powiadamia producenta o swojej decyzji. W
powiadomieniu zamieszcza wnioski z dokonanej oceny zmian systemu jakoĞci wraz z
uzasadnieniem podjĊtej decyzji.
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ZIII. (Moduá E1) 5. Nadzór pod odpowiedzialnoĞcią jednostki notyfikowanej
ZIII. (Moduá E1) 5.1. Celem nadzoru jest upewnienie siĊ, czy wytwórca sumiennie
wypeánia zobowiązania wynikające z zatwierdzonego systemu zapewnienia jakoĞci.
ZIII. (Moduá E1) 5.2. W celu dokonania inspekcji, wytwórca umoĪliwia jednostce
notyfikowanej dostĊp do stanowisk wytwarzania, kontroli, badania i skáadowania oraz
dostarcza wszelkie niezbĊdne informacje, a w szczególnoĞci:


dokumentacjĊ systemu zapewnienia jakoĞci,



dokumentacjĊ techniczną,


zapisy dotyczące jakoĞci, takie jak protokoáy kontroli, wyniki badaĔ, dane
dotyczące wzorcowania, protokoáy dotyczące kwalifikacji odpowiednich pracowników,
itp.
ZIII. (Moduá E1) 5.3. Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowo audity w celu
upewnienia siĊ, czy wytwórca utrzymuje i stosuje system zapewnienia jakoĞci, oraz
dostarcza wytwórcy protokóá z auditu. CzĊstoĞü auditów okresowych powinna byü taka,
aby moĪliwe byáo przeprowadzenie peánej ponownej oceny w okresie trzech lat.
ZIII. (Moduá E1) 5.4. Ponadto, jednostka notyfikowana moĪe przeprowadzaü u
wytwórcy niezapowiedziane wizytacje. KoniecznoĞü przeprowadzenia takich wizytacji
oraz ich czĊstoĞü bĊdzie okreĞlana na podstawie systemu wizytacji przyjĊtego przez
jednostkĊ notyfikowaną. W szczególnoĞci w systemie wizytacji naleĪy braü pod uwagĊ
nastĊpujące czynniki:

kategoriĊ urządzenia,


wyniki poprzednich wizytacji w ramach nadzoru,



potrzebĊ sprawdzenia wyników dziaáaĔ korygujących,
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Z3. 9.5. Nadzór wykonywany przez jednostkĊ notyfikowaną.
Z3. 9.5.1. Celem nadzoru jest sprawdzenie, czy producent naleĪycie wypeánia
zobowiązania wynikające z zatwierdzonego systemu jakoĞci.
Z3. 9.5.2. Producent powinien umoĪliwiü jednostce notyfikowanej dostĊp do stanowisk
wytwarzania, kontroli, badania i skáadowania w celu dokonania kontroli oraz dostarczyü
wszelkie niezbĊdne informacje, w szczególnoĞci:
1)

dokumentacjĊ systemu jakoĞci;

2)

dokumentacjĊ techniczną;

3)
zapisy dotyczące jakoĞci, takie jak: protokoáy kontroli, wyniki badaĔ, dane
dotyczące wzorcowania oraz protokoáy dotyczące kwalifikacji odpowiednich
pracowników.
Z3. 9.5.3. Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowo audity w celu sprawdzenia,
czy producent utrzymuje i stosuje system jakoĞci, oraz przekazuje producentowi
raporty z auditów. CzĊstoĞü auditów okresowych powinna umoĪliwiaü
przeprowadzenie, w ciągu trzech lat, ponownej peánej oceny.
Z3. 9.5.4. Jednostka notyfikowana moĪe dodatkowo przeprowadzaü niezapowiedziane
wizytacje u producenta, okreĞlając potrzebĊ i czĊstoĞü ich przeprowadzania na
podstawie przyjĊtego systemu wizytacji. Jednostka notyfikowana, ustalając system
wizytacji, powinna uwzglĊdniü w szczególnoĞci:
1)

kategoriĊ urządzenia;

2)

wyniki poprzednich wizytacji przeprowadzonych w ramach nadzoru;

3)

potrzebĊ sprawdzenia wyników dziaáaĔ korygujących;
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warunki specjalne związane z zatwierdzeniem systemu, o ile takie istnieją,

4)


istotne zmiany w organizacji procesu wytwarzania, w deklaracji polityki lub w
technikach.
W czasie takich wizytacji jednostka notyfikowana moĪe, w przypadkach koniecznych,
przeprowadzaü badania i próby lub zlecaü ich przeprowadzenie w celu sprawdzenia
wáaĞciwego funkcjonowania systemu zapewnienia jakoĞci. Jednostka notyfikowana
dostarcza wytwórcy protokóá z wizytacji i protokóá badaĔ, jeĪeli byáy przeprowadzone.

warunki specjalne związane z zatwierdzeniem systemu, o ile takie istnieją;

5)
znaczące zmiany w organizacji wytwarzania, deklaracji polityki jakoĞci lub
technologii.
Z3. 9.5.4.1. Podczas wizytacji jednostka notyfikowana moĪe, jeĪeli jest to niezbĊdne,
przeprowadzaü badania i próby lub zlecaü ich przeprowadzenie w celu sprawdzenia, czy
system jakoĞci funkcjonuje wáaĞciwie.
Z3. 9.5.4.2. Jednostka notyfikowana przekazuje producentowi protokoáy z wizytacji i
przeprowadzonych badaĔ.

ZIII. (Moduá E1) 6. Wytwórca przechowuje przez okres dziesiĊciu lat od
wyprodukowania ostatniego urządzenia ciĞnieniowego do dyspozycji wáadz
paĔstwowych:

dokumentacjĊ techniczną, o której mowa w pkt 2,


dokumentacjĊ, o której mowa w drugim myĞlniku pkt 4.1,



poprawki, o których mowa w drugim akapicie pkt 4.4


decyzje i protokoáy jednostki notyfikowanej, o których mowa w ostatnim
akapicie pkt 4.3, ostatnim akapicie pkt 4.4, 5.3 i 5.4.
ZIII. (Moduá E1) 7. KaĪda
jednostka
notyfikowana
przekazuje
paĔstwom
czáonkowskim odpowiednie informacje o wycofanych, oraz na Īyczenie, o wydanych
przez siebie zatwierdzeniach systemów zapewnienia jakoĞci.

KaĪda jednostka notyfikowana przekazuje równieĪ innym jednostkom notyfikowanym
odpowiednie informacje o wycofanych zatwierdzeniach systemu zapewnienia jakoĞci
lub o odmowach ich wydania.
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Z3. 9.6. Producent przechowuje przez okres 10 lat od dnia wyprodukowania ostatniego
urządzenia ciĞnieniowego do dyspozycji wáaĞciwych organów:
1)

dokumentacjĊ techniczną;

2)

dokumentacjĊ systemu jakoĞci;

3)

dokumentacjĊ zmian systemu jakoĞci;

4)
decyzje, raporty i protokoáy jednostki notyfikowanej, o których mowa
odpowiednio w pkt 9.4.3.3, 9.4.4.3, 9.5.3 i 9.5.4.2.
Z3. 9.7. Jednostka notyfikowana przekazuje organowi sprawującemu nadzór nad
wyrobami wprowadzonymi do obrotu i paĔstwom czáonkowskim Unii Europejskiej
informacje o wycofanych zatwierdzeniach systemów jakoĞci oraz, na ich Īądanie, o
wydanych zatwierdzeniach systemów jakoĞci.
Z3. 9.7.1. Jednostka notyfikowana przekazuje innym jednostkom notyfikowanym
informacje o wycofanych zatwierdzeniach systemu jakoĞci lub o odmowach ich
wydania.
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ZIII. Moduá F (weryfikacja wyrobu)

Z3. 10. Weryfikacja wyrobu  moduá F.

ZIII. (Moduá F) 1. Moduá ten przedstawia procedurĊ, poprzez którą wytwórca lub
jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie, zapewnia i oĞwiadcza,
Īe urządzenie ciĞnieniowe speániające postanowienia pkt 3 jest zgodne z typem
opisanym w:
 Ğwiadectwie badania typu WE, lub

Z3. 10.1. Weryfikacja wyrobu jest procedurą, poprzez którą producent lub jego
upowaĪniony przedstawiciel zapewnia i deklaruje, Īe urządzenie ciĞnieniowe
speániające wymagania okreĞlone w pkt 10.3, jest zgodne z typem opisanym w
certyfikacie badania typu WE lub certyfikacie badania projektu WE oraz speánia
wymagania okreĞlone w rozporządzeniu, które dotyczą tego urządzenia.

 Ğwiadectwie badania projektu WE
oraz speánia wymagania dyrektywy, które go dotyczą.
ZIII. (Moduá F) 2. Wytwórca podejmie wszelkie niezbĊdne dziaáania w celu
zapewnienia, Īe proces wytwarzania zapewnia zgodnoĞü urządzenia ciĞnieniowego z
typem opisanym w:
 Ğwiadectwie badania typu WE, lub
 Ğwiadectwie badania projektu WE
oraz z wymaganiami dyrektywy, które go dotyczą.
Wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie nanosi
oznakowanie CE na wszystkich urządzeniach ciĞnieniowych

oraz wystawia deklaracjĊ zgodnoĞci.

ZIII. (Moduá F) 3. W celu sprawdzenia zgodnoĞci urządzenia ciĞnieniowego z
odnoĞnymi wymaganiami dyrektywy, jednostka notyfikowana przeprowadza
odpowiednie badania i próby poprzez badania i próby kaĪdego wyrobu zgodnie z pkt 4.
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Z3. 10.2. Producent powinien podjąü wszelkie niezbĊdne dziaáania w celu zapewnienia,
aby urządzenie ciĞnieniowe bĊdące wynikiem procesu wytwarzania byáo zgodne z
typem opisanym w certyfikacie badania typu WE lub certyfikacie badania projektu WE
oraz z wymaganiami okreĞlonymi w rozporządzeniu, które dotyczą tego urządzenia
ciĞnieniowego.

§ 12. 1. Na kaĪdym egzemplarzu urządzeĔ ciĞnieniowych, o których mowa w § 9, oraz
na zespoáach urządzeĔ ciĞnieniowych, o których mowa w § 10, których budowĊ
zakoĔczono lub których stan umoĪliwia ocenĊ koĔcową, o której mowa w § 44,
umieszcza siĊ oznakowanie CE w sposób widoczny, czytelny i trwaáy.
§ 66. 1. zd. 1. Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel powinien sporządziü,
odpowiednio dla urządzenia ciĞnieniowego i zespoáu urządzeĔ ciĞnieniowych,
deklaracjĊ zgodnoĞci WE w celu potwierdzenia ich zgodnoĞci z wymaganiami
okreĞlonymi w rozporządzeniu.
Z3. 10.3. Jednostka notyfikowana w celu sprawdzenia zgodnoĞci urządzenia
ciĞnieniowego z odpowiednimi wymaganiami okreĞlonymi w rozporządzeniu
przeprowadza odpowiednie badania i próby, sprawdzając kaĪde urządzenie ciĞnieniowe
zgodnie z wymaganiami okreĞlonymi w pkt 10.4.
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Wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie
przechowuje kopiĊ deklaracji zgodnoĞci przez okres 10 lat od wytworzenia ostatniego
urządzenia ciĞnieniowego.
ZIII. (Moduá F) 4. Weryfikacja poprzez kontrolĊ i badania kaĪdego egzemplarza

urządzenia ciĞnieniowego
ZIII. (Moduá F) 4.1. W celu sprawdzenia czy urządzenie ciĞnieniowe jest zgodne z
typem i z wymaganiami dyrektywy, które go dotyczą, kaĪdy egzemplarz urządzenia
ciĞnieniowego naleĪy zbadaü indywidualnie i poddaü go odpowiednim badaniom i
próbom okreĞlonym w odpowiedniej normie (odpowiednich normach), o których mowa
w art. 5 lub badaniom i próbom równowaĪnym.
W szczególnoĞci jednostka notyfikowana:

sprawdza, czy pracownicy wykonujący poáączenia nierozáączne czĊĞci oraz
przeprowadzający badania nieniszczące są wykwalifikowani lub uznani zgodnie z pkt
3.1.2 i 3.1.3 zaáącznika I,


sprawdza Ğwiadectwa wystawione przez wytwórcĊ materiaáów zgodnie z pkt 4.3
zaáącznika I,

przeprowadza kontrolĊ koĔcową i próbĊ ciĞnieniową, o których mowa w pkt 3.2
zaáącznika I lub zleca ich przeprowadzenie oraz bada urządzenia zabezpieczające, jeĞli
je zastosowano.
ZIII. (Moduá F) 4.2. Jednostka notyfikowana nanosi swój numer identyfikacyjny lub
zleca jego naniesienie na kaĪdym urządzeniu ciĞnieniowym oraz wystawia pisemną
deklaracjĊ zgodnoĞci dotyczącą przeprowadzonych badaĔ.
ZIII. (Moduá F) 4.3. Wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we
Wspólnocie zapewnia, Īe deklaracje zgodnoĞci wydane przez jednostkĊ notyfikowaną
są dostĊpne na Īyczenie.
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Z3. 10.3.1. Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel przechowuje egzemplarz
deklaracji zgodnoĞci WE przez okres 10 lat od dnia wytworzenia ostatniego urządzenia
ciĞnieniowego.
Z3. 10.4. Weryfikacja poprzez badania i próby kaĪdego egzemplarza urządzenia
ciĞnieniowego.
Z3. 10.4.1. W celu sprawdzenia, czy urządzenie ciĞnieniowe jest zgodne z typem i
wymaganiami okreĞlonymi w rozporządzeniu, które dotyczą tego urządzenia, kaĪdy
egzemplarz urządzenia ciĞnieniowego naleĪy sprawdziü indywidualnie i poddaü go
odpowiednim badaniom i próbom okreĞlonym w normach zharmonizowanych lub
badaniom i próbom równowaĪnym. W szczególnoĞci jednostka notyfikowana:
1)
sprawdza, czy pracownicy wykonujący poáączenia nierozáączne czĊĞci
urządzenia ciĞnieniowego oraz przeprowadzający badania nieniszczące są
wykwalifikowani lub uprawnieni zgodnie z wymaganiami okreĞlonymi w § 40 i 41
rozporządzenia;
2)
sprawdza dokumenty kontroli wystawione przez producenta materiaáów, o
których mowa w § 51 rozporządzenia;
3)
przeprowadza: kontrolĊ koĔcową i próbĊ ciĞnieniową, o których mowa w § 44 i
45 rozporządzenia, lub zleca ich przeprowadzenie oraz bada urządzenia
zabezpieczające.
Z3. 10.4.2. Jednostka notyfikowana umieszcza swój numer identyfikacyjny lub zleca
jego umieszczenie na kaĪdym urządzeniu ciĞnieniowym oraz wystawia pisemny
certyfikat zgodnoĞci dotyczący przeprowadzonych badaĔ.
Z3. 10.4.3. Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel powinien zapewniü, aby
certyfikaty zgodnoĞci wydane przez jednostkĊ notyfikowaną byáy dostĊpne na Īądanie
zainteresowanych.
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ZIII. Moduá G (weryfikacja jednostkowa WE)

Z3. 11. Weryfikacja jednostkowa WE  moduá G.

ZIII. (Moduá G) 1. Moduá ten przedstawia procedurĊ, poprzez którą wytwórca
zapewnia i poĞwiadcza, Īe urządzenie ciĞnieniowe dostarczone ze Ğwiadectwem, o
którym mowa w pkt 4.1, speánia wymagania dyrektywy, które go dotyczą. Wytwórca
nanosi oznakowanie CE na urządzeniach ciĞnieniowych oraz wystawia deklaracjĊ
zgodnoĞci.
ZIII. (Moduá G) 2. Wytwórca skáada wniosek o weryfikacjĊ jednostkową w wybranej
przez siebie jednostce notyfikowanej.
Wniosek powinien zawieraü:

nazwĊ i adres wytwórcy oraz lokalizacjĊ urządzeĔ ciĞnieniowych,

pisemną deklaracjĊ, Īe podobny wniosek nie zostaá záoĪony w Īadnej innej
jednostce notyfikowanej,


dokumentacjĊ techniczną.

Z3. 11.2. Producent skáada w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej wniosek o
weryfikacjĊ jednostkową. Wniosek powinien zawieraü:
1)

opis ogólny urządzenia ciĞnieniowego,


opisy i wyjaĞnienia niezbĊdne do zrozumienia wyĪej wspomnianych rysunków i
schematów oraz dziaáania urządzenia ciĞnieniowego,
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dokumentacjĊ techniczną.

Z3. 11.3. Dokumentacja techniczna powinna umoĪliwiaü ocenĊ zgodnoĞci urządzenia
ciĞnieniowego z wymaganiami okreĞlonymi w rozporządzeniu, które dotyczą tego
urządzenia, oraz zrozumienie konstrukcji, wytwarzania i dziaáania urządzenia
ciĞnieniowego oraz zawieraü:
1)


rysunki koncepcyjne dotyczące konstrukcji i wytwarzania oraz schematy
elementów, podzespoáów, obwodów, itp.,

nazwĊ i adres producenta oraz lokalizacjĊ urządzeĔ ciĞnieniowych;

2)
pisemną deklaracjĊ, Īe taki sam wniosek nie zostaá záoĪony w innej jednostce
notyfikowanej;
3)

ZIII. (Moduá G) 3. Dokumentacja techniczna powinna umoĪliwiaü ocenĊ zgodnoĞci
urządzenia ciĞnieniowego z wymaganiami dyrektywy, które go dotyczą oraz
zrozumienie konstrukcji, wytwarzania i dziaáania urządzenia ciĞnieniowego.
Dokumentacja techniczna powinna zawieraü:


Z3. 11.1. Weryfikacja jednostkowa jest procedurą, poprzez którą producent zapewnia i
deklaruje, Īe urządzenie ciĞnieniowe dostarczone z certyfikatem, o którym mowa w pkt
11.4.1, speánia wymagania okreĞlone w rozporządzeniu, które dotyczą tego urządzenia.

opis ogólny urządzenia ciĞnieniowego;

2)
rysunek záoĪeniowy konstrukcji oraz rysunki i schematy, w szczególnoĞci
elementów, podzespoáów oraz obwodów;
3)
opisy i wyjaĞnienia niezbĊdne do zrozumienia rysunków i schematów, o których
mowa w ppkt 2, oraz dziaáania urządzenia ciĞnieniowego;
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wykaz norm, o których mowa w art. 5, zastosowanych w caáoĞci lub czĊĞciowo,
oraz opis rozwiązaĔ przyjĊtych w celu speánienia wymagaĔ zasadniczych dyrektywy w
przypadkach gdy normy, o których mowa art. 5, nie zostaáy zastosowane,


wyniki wykonanych obliczeĔ projektowych, przeprowadzonych badaĔ, itp.,



protokoáy badaĔ,


odpowiednie informacje dotyczące procedur wykonawczych i badawczych oraz
informacje dotyczące kwalifikacji lub uznawania odpowiednich pracowników zgodnie z
pkt 3.1.2 i 3.1.3 zaáącznika I.
ZIII. (Moduá G) 4. W celu zapewnienia zgodnoĞci urządzenia ciĞnieniowego z
wymaganiami dyrektywy, które go dotyczą, jednostka notyfikowana bada projekt oraz
konstrukcjĊ kaĪdego egzemplarza urządzenia ciĞnieniowego, a w trakcie wytwarzania
przeprowadza odpowiednie badania i próby okreĞlone w odpowiedniej normie
(odpowiednich normach), o której (których) mowa w art. 5 dyrektywy, lub
przeprowadza badania i próby równowaĪne.
W szczególnoĞci jednostka notyfikowana:

bada dokumentacjĊ techniczną w odniesieniu do procedur projektowych i
wykonawczych,

ocenia zastosowane materiaáy, jeĪeli nie są one zgodne z odpowiednimi
normami zharmonizowanymi ani z europejskim uznaniem materiaáów na urządzenia
ciĞnieniowe oraz sprawdza Ğwiadectwa badaĔ wydane przez wytwórcĊ materiaáu
zgodnie z pkt 4.3 zaáącznika I,

zatwierdza procedury wykonywania poáączeĔ nierozáącznych czĊĞci lub
sprawdza, czy zostaáy one uprzednio zatwierdzone zgodnie z pkt 3.1.2 zaáącznika I,
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4)
wykaz norm zharmonizowanych, zastosowanych w caáoĞci lub czĊĞciowo oraz,
w przypadku niezastosowania tych norm, opis rozwiązaĔ przyjĊtych w celu speánienia
zasadniczych wymagaĔ okreĞlonych w rozporządzeniu;
5)

wyniki, w szczególnoĞci obliczeĔ projektowych i przeprowadzonych badaĔ;

6)

protokoáy badaĔ;

7)
informacje dotyczące procedur wykonawczych i badawczych oraz informacje
dotyczące kwalifikacji lub uprawnieĔ odpowiednich pracowników zgodnie z
wymaganiami okreĞlonymi w § 40 i 41 rozporządzenia.
Z3. 11.4. W celu zapewnienia zgodnoĞci urządzenia ciĞnieniowego z wymaganiami
okreĞlonymi w rozporządzeniu, które dotyczą tego urządzenia, jednostka notyfikowana
bada projekt i budowĊ kaĪdego egzemplarza urządzenia ciĞnieniowego, a w trakcie
jego wytwarzania przeprowadza badania i próby okreĞlone w normach
zharmonizowanych, lub przeprowadza badania i próby równowaĪne, w szczególnoĞci:

1)
bada dokumentacjĊ techniczną w odniesieniu do procedur projektowych i
wykonawczych;
2)
ocenia zastosowane materiaáy, jeĪeli nie są one zgodne z odpowiednimi
normami zharmonizowanymi, a takĪe z europejskim uznaniem materiaáów
przeznaczonych do wytwarzania urządzeĔ ciĞnieniowych oraz sprawdza dokumenty
kontroli wydane przez producenta materiaáu, o których mowa w § 51 rozporządzenia;
3)
zatwierdza procedury wykonywania poáączeĔ nierozáącznych czĊĞci urządzenia
ciĞnieniowego lub sprawdza, czy zostaáy one uprzednio zatwierdzone w sposób
okreĞlony w § 40 rozporządzenia;
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sprawdza kwalifikacje lub uprawnienia wymagane w pkt 3.1.2 i 3.1.3 zaáącznika


przeprowadza kontrolĊ koĔcową zgodnie z pkt 3.2.1 zaáącznika I, przeprowadza
próbĊ ciĞnieniową, o której mowa w pkt 3.2.2 zaáącznika I oraz bada urządzenia
zabezpieczające, jeĪeli je zastosowano.

ZIII. (Moduá G) 4.1. Jednostka notyfikowana nanosi swój numer identyfikacyjny lub
zleca jego naniesienie na urządzeniu ciĞnieniowym oraz wystawia Ğwiadectwo
zgodnoĞci dla przeprowadzonych badaĔ. ĝwiadectwo to naleĪy przechowywaü przez
okres 10 lat.
ZIII. (Moduá G) 4.2. Wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we
Wspólnocie zapewnia, Īe deklaracja zgodnoĞci oraz Ğwiadectwo zgodnoĞci wystawione
przez jednostkĊ notyfikowaną są dostĊpne na Īyczenie.
ZIII. Moduá H (peáne zapewnienie jakoĞci)

4)
sprawdza kwalifikacje lub uprawnienia, o których mowa w § 40 i 41
rozporządzenia;
5)
przeprowadza kontrolĊ koĔcową, zgodnie z wymaganiami okreĞlonymi w § 45
ust. 1 rozporządzenia, próbĊ ciĞnieniową, o której mowa w § 45 ust. 2-4
rozporządzenia, lub zleca jej przeprowadzenie oraz bada urządzenia zabezpieczające, o
ile ma to zastosowanie.
Z3. 11.4.1. Jednostka notyfikowana umieszcza swój numer identyfikacyjny lub zleca
jego umieszczenie na urządzeniu ciĞnieniowym oraz wystawia certyfikat zgodnoĞci
dotyczący
przeprowadzonych
badaĔ.
Certyfikat
zgodnoĞci
powinien
byü
przechowywany przez okres 10 lat od daty jego wystawienia.
Z3. 11.4.2. Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel powinien zapewniü, aby
deklaracja zgodnoĞci WE oraz certyfikat zgodnoĞci wystawione przez jednostkĊ
notyfikowaną byáy dostĊpne na Īądanie zainteresowanych.
Z3. 12. Peáne zapewnienie jakoĞci  moduá H.

ZIII. (Moduá H) 1. Moduá ten przedstawia procedurĊ, poprzez którą wytwórca
speániający wymagania pkt 2 zapewnia i oĞwiadcza, Īe rozpatrywane urządzenie
ciĞnieniowe speánia wymagania dyrektywy, które go dotyczą.
Wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie nanosi
oznakowanie CE na kaĪdym urządzeniu ciĞnieniowym

i sporządza pisemną deklaracjĊ zgodnoĞci.
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Z3. 12.1. Peáne zapewnienie jakoĞci jest procedurą, poprzez którą producent
speániający wymagania pkt 12.2 zapewnia i oĞwiadcza, Īe urządzenie ciĞnieniowe
speánia wymagania okreĞlone w rozporządzeniu, które dotyczą tego urządzenia.
§ 12. 1. Na kaĪdym egzemplarzu urządzeĔ ciĞnieniowych, o których mowa w § 9, oraz
na zespoáach urządzeĔ ciĞnieniowych, o których mowa w § 10, których budowĊ
zakoĔczono lub których stan umoĪliwia ocenĊ koĔcową, o której mowa w § 44,
umieszcza siĊ oznakowanie CE w sposób widoczny, czytelny i trwaáy.
§ 66. 1. zd. 1. Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel powinien sporządziü,
odpowiednio dla urządzenia ciĞnieniowego i zespoáu urządzeĔ ciĞnieniowych,
deklaracjĊ zgodnoĞci WE w celu potwierdzenia ich zgodnoĞci z wymaganiami
okreĞlonymi w rozporządzeniu.
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Oznakowaniu CE towarzyszy numer identyfikacyjny
odpowiedzialnej za nadzór zgodnie z pkt 4.

Wymagania rozporządzenia
jednostki

notyfikowanej

ZIII. (Moduá H) 2. Wytwórca wdroĪy zatwierdzony system zapewnienia jakoĞci w
zakresie projektowania, wytwarzania, kontroli koĔcowej i badaĔ zgodnie z pkt 3 i
bĊdzie podlegaá nadzorowi zgodnie z pkt 4.
ZIII. (Moduá H) 3. System zapewnienia jakoĞci

Z3. 12.2. Producent powinien wdroĪyü zatwierdzony system jakoĞci w zakresie
projektowania, wytwarzania, kontroli koĔcowej i badaĔ, o których mowa w pkt 12.3, i
podlegaü nadzorowi, o którym mowa w pkt 12.4.
Z3. 12.3. System jakoĞci.

ZIII. (Moduá H) 3.1. Wytwórca skáada wniosek o ocenĊ swojego systemu
zapewnienia jakoĞci w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej.
Wniosek powinien zawieraü:

wszystkie istotne informacje o rozpatrywanych urządzeniach ciĞnieniowych,



Z3. 12.1.1. Po prawej stronie oznakowania CE umieszcza siĊ numer identyfikacyjny
jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za nadzór, o którym mowa w pkt 12.4.

dokumentacjĊ dotyczącą systemu zapewnienia jakoĞci.

Z3. 12.3.1. Producent skáada w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej wniosek
o ocenĊ systemu jakoĞci. Wniosek powinien zawieraü:
1)
znaczące informacje o urządzeniach ciĞnieniowych bĊdących przedmiotem
wniosku;
2)

ZIII. (Moduá H) 3.2. System zapewnienia jakoĞci powinien zapewniaü zgodnoĞü
urządzenia ciĞnieniowego z wymaganiami dyrektywy, ktore go dotyczą.
Wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjĊte przez wytwórcĊ naleĪy
udokumentowaü w sposób systematyczny i uporządkowany, w formie pisemnych
deklaracji polityki, procedur i instrukcji. Dokumentacja systemu zapewnienia jakoĞci
powinna umoĪliwiaü spójną interpretacjĊ programów i planów jakoĞci, ksiąg jakoĞci i
zapisów dotyczących jakoĞci.
Dokumentacja ta powinna zawieraü w szczególnoĞci wystarczający opis:

celów dotyczących jakoĞci oraz struktury organizacyjnej, zakresu
odpowiedzialnoĞci i uprawnieĔ kierownictwa w odniesieniu do jakoĞci projektowania
oraz jakoĞci wyrobu,
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dokumentacjĊ systemu jakoĞci.

Z3. 12.3.2. System jakoĞci powinien zapewniaü zgodnoĞü urządzenia ciĞnieniowego z
wymaganiami okreĞlonymi w rozporządzeniu, które dotyczą tego urządzenia.
Z3. 12.3.2.1. Wszystkie elementy systemu, wymagania i postanowienia przyjĊte przez
producenta powinny byü przez niego udokumentowane w sposób systematyczny i
uporządkowany, w formie pisemnych deklaracji polityki, procedur i instrukcji.
Z3. 12.3.2.2. Dokumentacja systemu jakoĞci powinna umoĪliwiaü spójną interpretacjĊ
programów i planów jakoĞci, ksiąg jakoĞci i zapisów dotyczących jakoĞci oraz zawieraü
w szczególnoĞci opis:
1)
celów dotyczących jakoĞci, struktury organizacyjnej, zakresu odpowiedzialnoĞci i
uprawnieĔ kierownictwa w odniesieniu do jakoĞci projektowania oraz jakoĞci
urządzenia ciĞnieniowego;

Wymagania dyrektywy 97/23/EWG

Wymagania rozporządzenia


technicznych specyfikacji projektowych z uwzglĊdnieniem zastosowanych norm
oraz Ğrodków, które bĊdą stosowane w celu speánienia wymagaĔ zasadniczych
dyrektywy dotyczących urządzeĔ ciĞnieniowych, jeĪeli normy o których mowa w art. 5
nie zostaną zastosowane,

technik sterowania projektowaniem i weryfikacji, procesów i systematycznych
dziaáaĔ, które bĊdą stosowane podczas projektowania urządzeĔ ciĞnieniowych,
szczególnie z uwzglĊdnieniem materiaáów zgodnych z pkt 4 zaáącznika I,


odpowiednich technik wytwarzania, kontroli jakoĞci i zapewnienia jakoĞci,
procesów i systematycznych
dziaáaĔ, które bĊdą stosowane, w szczególnoĞci
procedury stosowane w áączeniu czĊĞci poáączeniami nierozáącznymi uznanymi zgodnie
z pkt 3.1.2. zaáącznika I,

badaĔ i prób, które bĊdą przeprowadzane przed, w trakcie i po wytworzeniu, a
takĪe czĊstoĞü ich przeprowadzania,

zapisów dotyczących jakoĞci, takich jak protokoáy kontroli, wyniki prób, dane
dotyczące wzorcowania, protokoáy dotyczące kwalifikacji lub uznawania odpowiednich
pracowników, w szczególnoĞci tych obowiązujących dla pracowników wykonujących
poáączenia nierozáączne czĊĞci lub przeprowadzających badania nieniszczące zgodnie z
pkt 3.1.2 i 3.1.3 zaáącznika I,

Ğrodków monitorowania osiągania wymaganej konstrukcji urządzenia
ciĞnieniowego i jakoĞci oraz skutecznego funkcjonowania systemu zapewnienia jakoĞci.
ZIII. (Moduá H) 3.3. Jednostka notyfikowana ocenia system zapewnienia jakoĞci w
celu okreĞlenia czy speánia on wymagania, o których mowa w pkt 3.2. Elementy
systemu zapewnienia jakoĞci zgodne z odpowiednimi normami zharmonizowanymi
przyjmuje siĊ w domniemaniu za zgodne z odpowiadającymi wymaganiami podanymi
w pkt 3.2.
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2)
technicznych specyfikacji projektowych z uwzglĊdnieniem zastosowanych norm
oraz Ğrodków, które bĊdą stosowane w celu speánienia zasadniczych wymagaĔ
okreĞlonych w rozporządzeniu dotyczących danego urządzenia ciĞnieniowego, jeĪeli nie
zastosowano norm zharmonizowanych;
3)
technik nadzorowania projektowania i weryfikacji projektowania, procesów i
systematycznych dziaáaĔ, które bĊdą stosowane podczas projektowania urządzeĔ
ciĞnieniowych, szczególnie z uwzglĊdnieniem materiaáów zgodnych z wymaganiami
okreĞlonymi w § 49-51 rozporządzenia;
4)
odpowiednich technologii wytwarzania, kontroli jakoĞci i zapewnienia jakoĞci,
procesów i systematycznych dziaáaĔ, które bĊdą stosowane, w szczególnoĞci procedur
áączenia czĊĞci urządzenia ciĞnieniowego poáączeniami nierozáącznymi, o których mowa
w § 40 rozporządzenia;
5)
badaĔ i prób, które bĊdą przeprowadzane przed, w trakcie i po wytworzeniu, a
takĪe czĊstoĞü ich przeprowadzania;
6)
zapisów dotyczących jakoĞci, takich jak: protokoáy kontroli, wyniki badaĔ, dane
dotyczące wzorcowania, protokoáy dotyczące kwalifikacji lub uprawnieĔ odpowiednich
pracowników, w szczególnoĞci wykonujących poáączenia nierozáączne czĊĞci urządzenia
ciĞnieniowego lub przeprowadzających badania nieniszczące zgodnie z wymaganiami
okreĞlonymi w § 40 i 41 rozporządzenia;
7)
Ğrodków monitorujących osiąganie wymaganej jakoĞci oraz skutecznoĞci
funkcjonowania systemu jakoĞci.
Z3. 12.3.3. Jednostka notyfikowana ocenia system jakoĞci w celu stwierdzenia, czy
speánia on wymagania okreĞlone w pkt 12.3.2-12.3.2.2. Elementy systemu jakoĞci
zgodne z wáaĞciwymi normami zharmonizowanymi przyjmuje siĊ w domniemaniu za
zgodne z odpowiednimi wymaganiami, o których mowa w pkt 12.3.2-12.3.2.2.
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W zespole auditującym powinna siĊ znajdowaü co najmniej jedna osoba z
doĞwiadczeniem w ocenianiu rozpatrywanej techniki urządzeĔ ciĞnieniowych.
Procedura oceny powinna obejmowaü wizytacjĊ w siedzibie wytwórcy.

Z3. 12.3.3.1. Do zespoáu auditującego jednostki notyfikowanej, oceniającego system
jakoĞci, powinna byü powoáana przynajmniej jedna osoba posiadająca doĞwiadczenie w
zakresie oceny technologii wytwarzania urządzeĔ ciĞnieniowych.
Z3. 12.3.3.2. Procedura oceny systemu jakoĞci obejmuje wizytacjĊ w siedzibie
producenta.

O decyzji naleĪy powiadomiü wytwórcĊ. Powiadomienie powinno zawieraü wnioski z
oceny i uzasadnioną decyzjĊ wynikającą z oceny. NaleĪy przedstawiü procedurĊ
odwoáawczą.
ZIII. (Moduá H) 3.4. Wytwórca podejmie siĊ wywiązywania ze zobowiązaĔ
wynikających z zatwierdzonego systemu zapewnienia jakoĞci i zapewni, Īe bĊdzie on
utrzymywany we wáaĞciwy i skuteczny sposób.
Wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie
powiadamia jednostkĊ notyfikowaną, która zatwierdziáa system zapewnienia jakoĞci, o
wszelkich zamierzonych aktualizacjach tego systemu.
Jednostka notyfikowana ocenia proponowane zmiany i decyduje, czy zmieniony system
zapewnienia jakoĞci nadal speánia wymagania o których mowa w pkt 3.2, czy teĪ
wymagana jest ponowna jego ocena.
Jednostka notyfikowana powiadamia wytwórcĊ o decyzji. Powiadomienie powinno
zawieraü wnioski ze sprawdzenia i uzasadnioną decyzjĊ wynikającą z oceny.

ZIII. (Moduá H) 4. Nadzór pod odpowiedzialnoĞcią jednostki notyfikowanej

Z3. 12.3.3.3. Jednostka notyfikowana powiadamia producenta o podjĊtej decyzji i w
powiadomieniu zamieszcza wnioski z dokonanej oceny systemu jakoĞci wraz z
uzasadnieniem decyzji i pouczeniem o procedurze odwoáawczej.
Z3. 12.3.4. Producent powinien wypeániü zobowiązania wynikające z zatwierdzonego
systemu jakoĞci i zapewniü jego utrzymywanie we wáaĞciwy i skuteczny sposób.
Z3. 12.3.4.1. Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel powiadamia jednostkĊ
notyfikowaną, która zatwierdziáa system jakoĞci, o wszelkich zamierzonych zmianach
tego systemu.
Z3. 12.3.4.2. Jednostka notyfikowana ocenia proponowane zmiany systemu jakoĞci i
podejmuje decyzjĊ, czy zmieniony system jakoĞci speáni wymagania okreĞlone w pkt
12.3.2-12.3.2.1, czy teĪ jest wymagana ponowna jego ocena.
Z3. 12.3.4.3. Jednostka notyfikowana powiadamia producenta o swojej decyzji. W
powiadomieniu zamieszcza wnioski z oceny zmian systemu jakoĞci wraz z
uzasadnieniem podjĊtej decyzji.
Z3. 12.4. Nadzór wykonywany przez jednostkĊ notyfikowaną.

ZIII. (Moduá H) 4.1. Celem nadzoru jest upewnienie siĊ, czy wytwórca sumiennie
wypeánia zobowiązania wynikające z zatwierdzonego systemu zapewnienia jakoĞci.
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Z3. 12.4.1. Celem nadzoru jest sprawdzenie, czy producent odpowiednio wypeánia
zobowiązania wynikające z zatwierdzonego systemu jakoĞci.
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ZIII. (Moduá H) 4.2. W celu dokonania inspekcji, wytwórca umoĪliwia jednostce
notyfikowanej dostĊp do stanowisk wytwarzania, kontroli, badania i skáadowania oraz
dostarcza wszelkie niezbĊdne informacje, a w szczególnoĞci:


dokumentacjĊ systemu zapewnienia jakoĞci,


zapisy dotyczące jakoĞci przewidziane w czĊĞci projektowej
zapewnienia jakoĞci, takie jak wyniki analiz, obliczeĔ, badaĔ i prób, itp.,

Z3. 12.4.2. Producent powinien umoĪliwiü jednostce notyfikowanej dostĊp do
stanowisk projektowania, wytwarzania, kontroli, badania i skáadowania w celu
dokonania inspekcji oraz dostarczyü wszelkie niezbĊdne informacje, w szczególnoĞci:
1)

systemu


zapisy dotyczące jakoĞci przewidziane w czĊĞci wykonawczej systemu
zapewnienia jakoĞci, takie jak protokoáy kontroli, wyniki badaĔ, dane dotyczące
wzorcowania, protokoáy dotyczące kwalifikacji odpowiednich pracowników, itp.
ZIII. (Moduá H) 4.3. Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowo audity w celu
upewnienia siĊ, czy wytwórca utrzymuje i stosuje system zapewnienia jakoĞci, oraz
dostarcza wytwórcy protokóá z auditu. CzĊstoĞü auditów okresowych powinna byü taka,
aby moĪliwe byáo przeprowadzenie peánej ponownej oceny w okresie trzech lat.
ZIII. (Moduá H) 4.4. Ponadto, jednostka notyfikowana moĪe przeprowadzaü u
wytwórcy niezapowiedziane wizytacje. KoniecznoĞü przeprowadzenia takich wizytacji
oraz ich czĊstoĞü bĊdzie okreĞlana na podstawie systemu wizytacji przyjĊtego przez
jednostkĊ notyfikowaną.
W szczególnoĞci w systemie wizytacji naleĪy braü pod uwagĊ nastĊpujące czynniki:

kategoriĊ urządzenia,


wyniki poprzednich wizytacji w ramach nadzoru,



potrzebĊ sprawdzenia wyników dziaáaĔ korygujących,



warunki specjalne związane z zatwierdzeniem systemu, o ile takie istnieją,

dokumentacjĊ systemu jakoĞci;

2)
zapisy dotyczące jakoĞci przewidziane w czĊĞci projektowej systemu jakoĞci,
takie jak: wyniki analiz, obliczenia oraz zapisy dotyczące badaĔ;
3)
zapisy dotyczące jakoĞci przewidziane w czĊĞci wykonawczej systemu jakoĞci –
takie jak: protokoáy kontroli, wyniki badaĔ, dane dotyczące wzorcowania, protokoáy
dotyczące kwalifikacji odpowiednich pracowników.
Z3. 12.4.3. Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowo audity w celu upewnienia
siĊ, czy producent utrzymuje i stosuje system jakoĞci, oraz przekazuje producentowi
raporty z auditów. CzĊstoĞü auditów okresowych powinna umoĪliwiaü przeprowadzenie
w ciągu trzech lat ponownej peánej oceny.
Z3. 12.4.4. Jednostka notyfikowana moĪe dodatkowo przeprowadzaü niezapowiedziane
wizytacje u producenta, okreĞlając potrzebĊ i czĊstoĞü ich przeprowadzania na
podstawie przyjĊtego systemu wizytacji. Jednostka notyfikowana, ustalając system
wizytacji, powinna uwzglĊdniü w szczególnoĞci:
1)

kategoriĊ urządzenia;

2)

wyniki poprzednich wizytacji przeprowadzonych w ramach nadzoru;

3)

potrzebĊ sprawdzenia wyników dziaáaĔ korygujących;

4)
warunki
zastosowanie;
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specjalne

związane

z

zatwierdzeniem

systemu,

o

ile

mają
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istotne zmiany w organizacji procesu wytwarzania, w deklaracji polityki lub w
technikach.
W czasie takich wizytacji jednostka notyfikowana moĪe, w przypadkach koniecznych,
przeprowadzaü badania i próby lub zlecaü ich przeprowadzenie w celu sprawdzenia
wáaĞciwego funkcjonowania systemu zapewnienia jakoĞci. Jednostka notyfikowana
dostarcza wytwórcy protokóá z wizytacji i protokóá badaĔ, jeĪeli byáy przeprowadzone.

5)
znaczące zmiany w organizacji wytwarzania, w deklaracji polityki lub w
technologii.
Z3. 12.4.4.1. Podczas wizytacji jednostka notyfikowana moĪe, jeĪeli jest to niezbĊdne,
przeprowadzaü badania i próby lub zlecaü ich przeprowadzenie w celu sprawdzenia, czy
system jakoĞci funkcjonuje wáaĞciwie.
Z3. 12.4.4.2 Jednostka notyfikowana przekazuje producentowi protokoáy z wizytacji i
przeprowadzonych badaĔ.

ZIII. (Moduá H) 5. Wytwórca przechowuje przez okres dziesiĊciu lat od
wyprodukowania ostatniego urządzenia ciĞnieniowego do dyspozycji wáadz
paĔstwowych:

dokumentacjĊ, o której mowa w drugim myĞlniku pkt 3.1,


poprawki, o których mowa w drugim akapicie pkt 3.4,


decyzje i protokoáy jednostki notyfikowanej, o których mowa w ostatnim
akapicie pkt 3.3, ostatnim akapicie pkt 3.4, 4.3 i 4.4.
ZIII. (Moduá H) 6. KaĪda
jednostka
notyfikowana
przekazuje
paĔstwom
czáonkowskim odpowiednie informacje o wycofanych, oraz na Īyczenie, o wydanych
przez siebie zatwierdzeniach systemów zapewnienia jakoĞci.

KaĪda jednostka notyfikowana przekazuje równieĪ innym jednostkom notyfikowanym
odpowiednie informacje o wycofanych zatwierdzeniach systemu zapewnienia jakoĞci
lub o odmowach ich wydania.
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Z3. 12.5. Producent przechowuje przez okres 10 lat od dnia wyprodukowania
ostatniego urządzenia ciĞnieniowego do dyspozycji wáaĞciwych organów:
1)

dokumentacjĊ systemu jakoĞci;

2)

dokumentacjĊ zmian systemu jakoĞci;

3)
decyzje, raporty i protokoáy jednostki notyfikowanej, o których mowa
odpowiednio w pkt 12.3.3.3, 12.3.4.3, 12.4.3 i 12.4.4.2.
Z3. 12.6. Jednostka notyfikowana przekazuje organowi sprawującemu nadzór nad
wyrobami wprowadzonymi do obrotu i paĔstwom czáonkowskim Unii Europejskiej
informacje o wycofanych zatwierdzeniach systemów jakoĞci oraz, na ich Īądanie, o
wydanych zatwierdzeniach systemów jakoĞü.
Z3. 12.6.1. Jednostka notyfikowana przekazuje innym jednostkom notyfikowanym
informacje o wycofanych zatwierdzeniach systemu jakoĞci lub o odmowach ich
wydania.
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ZIII. Moduá H1 (peáne zapewnienie jakoĞci z badaniem projektu i nadzorem
specjalnym w ramach oceny koĔcowej)
ZIII. (Moduá H1) 1. Oprócz wymagaĔ moduáu H, mają zastosowanie:

a)

Z3. 13. Peáne zapewnienie jakoĞci z badaniem
specjalnym w ramach oceny koĔcowej  moduá H1.

projektu

i

nadzorem

Z3. 13.1. Peáne zapewnienie jakoĞci z badaniem projektu i nadzorem specjalnym w
ramach oceny koĔcowej jest procedurą, do której mają zastosowanie, oprócz wymagaĔ
okreĞlonych w pkt 12, nastĊpujące wymagania:

wytwórca skáada w jednostce notyfikowanej wniosek o badanie projektu;

1)

b)
wniosek ten powinien umoĪliwiaü zrozumienie projektu, wytwarzania i dziaáania
urządzenia ciĞnieniowego oraz umoĪliwiaü ocenĊ zgodnoĞci z odpowiednimi
wymaganiami dyrektywy.
Powinien on zawieraü:

techniczne specyfikacje projektowe, z uwzglĊdnieniem zastosowanych norm,

konieczne pomocnicze dowody Ğwiadczące o ich wáaĞciwoĞci, w szczególnoĞci
jeĪeli normy, o których mowa w art. 5 nie zostaáy w peáni zastosowane. Te pomocnicze
dowody powinny zawieraü wyniki badaĔ przeprowadzonych w odpowiednim
laboratorium wytwórcy lub w jego imieniu;
c)
jednostka notyfikowana rozpatruje wniosek i wystawia wnioskodawcy
Ğwiadectwo badania projektu WE, jeĪeli projekt speánia wymagania dyrektywy, które
go dotyczą. ĝwiadectwo to powinno zawieraü wnioski z badania, warunki jego
waĪnoĞci, konieczne dane dla identyfikacji zatwierdzonego projektu oraz, gdy to
wáaĞciwe, opis dziaáania urządzenia ciĞnieniowego lub osprzĊtu;
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producent skáada w jednostce notyfikowanej wniosek o badanie projektu;

2)
zawartoĞü wniosku powinna umoĪliwiü zrozumienie projektu, wytwarzania i
dziaáania urządzenia ciĞnieniowego oraz umoĪliwiaü ocenĊ zgodnoĞci z odpowiednimi
wymaganiami okreĞlonymi w rozporządzeniu; wniosek powinien zawieraü:
a)

techniczne specyfikacje projektowe, wraz z normami, które zastosowano,

b) niezbĊdne dowody Ğwiadczące o odpowiednioĞci urządzenia, w szczególnoĞci,
jeĪeli normy zharmonizowane nie zostaáy w peáni zastosowane; dowody powinny
zawieraü wyniki badaĔ przeprowadzonych w odpowiednim laboratorium producenta lub
w jego imieniu;
3)
jednostka notyfikowana rozpatruje wniosek i, w przypadku gdy projekt speánia
wymagania okreĞlone w rozporządzeniu, które dotyczą urządzenia, wystawia
wnioskodawcy certyfikat badania projektu WE; certyfikat badania projektu WE
powinien zawieraü wnioski z badania, warunki jego waĪnoĞci, niezbĊdne dane do
identyfikacji zatwierdzonego projektu oraz, gdy to istotne, opis dziaáania urządzenia
ciĞnieniowego lub osprzĊtu;
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d)
wnioskodawca informuje jednostkĊ notyfikowaną, która wystawiáa Ğwiadectwo
badania projektu WE o wszystkich zmianach do zatwierdzonego projektu. Zmiany do
zatwierdzonego projektu powinny byü dodatkowo zatwierdzone przez jednostkĊ
notyfikowaną, która wystawiáa Ğwiadectwo badania projektu WE, jeĪeli mogą one
wpáywaü na zgodnoĞü z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy lub na zaáoĪone
warunki uĪytkowania urządzenia ciĞnieniowego. To dodatkowe zatwierdzenie naleĪy
wydawaü w formie zaáącznik do pierwotnego Ğwiadectwa badania projektu WE;
e)
wszystkie jednostki notyfikowane równieĪ przekazują sobie wzajemnie
odpowiednie informacje o wydanych przez siebie Ğwiadectwach badania projektu WE,
lub o odmowach ich wydania.
ZIII. (Moduá H1) 2. Ocena koĔcowa, o której mowa w pkt 3.2 zaáącznika I podlega
ĞciĞlejszemu nadzorowi w postaci niezapowiedzianych wizytacji jednostki
notyfikowanej. Podczas takich wizytacji, jednostka notyfikowana przeprowadza badania
urządzeĔ ciĞnieniowych.
ZIV. 1. Jednostka, jej kierownik i pracownicy odpowiedzialni za przeprowadzanie
czynnoĞci związanych z oceną i weryfikacją nie mogą byü projektantami, wytwórcami,
dostawcami ani instalatorami lub uĪytkownikami urządzeĔ ciĞnieniowych lub zespoáów,
które kontroluje jednostka ani upowaĪnionymi przedstawicielami Īadnej z tych stron.
Nie mogą oni byü bezpoĞrednio zaangaĪowani w projektowanie, budowĊ, marketing
lub konserwacjĊ urządzeĔ ciĞnieniowych lub zespoáów, ani reprezentowaü stron
przeprowadzających te czynnoĞci. Ograniczenia te nie wykluczają moĪliwoĞci wymiany
informacji technicznych miĊdzy wytwórcą urządzeĔ ciĞnieniowych lub zespoáów i
jednostką notyfikowaną.
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4)
wnioskodawca powiadamia jednostkĊ notyfikowaną, która wystawiáa certyfikat
badania projektu WE, o wszystkich zmianach do zatwierdzonego projektu w celu ich
dodatkowego zatwierdzenia, jeĪeli mogą one wpáywaü na zgodnoĞü z zasadniczymi
wymaganiami lub na przewidywane warunki uĪytkowania urządzenia ciĞnieniowego;
dodatkowe zatwierdzenie jest wystawiane w formie uzupeánienia do pierwotnego
certyfikatu badania projektu WE;
5)
jednostka notyfikowana przekazuje innym jednostkom notyfikowanym
informacje o wystawianych certyfikatach badania projektu WE lub o odmowach ich
wystawienia.
Z3. 13.2. Jednostka notyfikowana przeprowadza wzmocniony nadzór oceny koĔcowej,
o której mowa w § 44 i 45 rozporządzenia, w formie niezapowiedzianych wizytacji,
podczas których wykonuje badania urządzenia ciĞnieniowego.
§ 70. 1. Jednostka notyfikowana, jej kierownik i pracownicy odpowiedzialni za
przeprowadzanie oceny zgodnoĞci nie powinni byü projektantami, producentami,
dostawcami ani instalatorami urządzeĔ ciĞnieniowych i zespoáów urządzeĔ
ciĞnieniowych, które oceniają, ani ich upowaĪnionymi przedstawicielami. Nie powinni
byü bezpoĞrednio zaangaĪowani w projektowanie, wytwarzanie, sprzedaĪ i
konserwacjĊ urządzeĔ ciĞnieniowych i zespoáów urządzeĔ ciĞnieniowych, ani byü
przedstawicielami stron przeprowadzających te czynnoĞci.
§ 70. 2. Przepis ust. 1 nie wyáącza moĪliwoĞci wymiany informacji technicznych miĊdzy
producentem a jednostką notyfikowaną.
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ZIV. 2. Jednostka i jej pracownicy powinni przeprowadzaü oceny i weryfikacje
wykazując najwyĪszy stopieĔ rzetelnoĞci zawodowej i kompetencji technicznej.

Jednostka ani jej personel nie powinni podlegaü Īadnym naciskom czy bodĨcom, w
szczególnoĞci natury finansowej, które mogáyby mieü wpáyw na ich osąd lub wyniki
kontroli, pochodzącym zwáaszcza od osób lub grup osób zainteresowanych wynikami
weryfikacji.
ZIV. 3. Jednostka powinna mieü do dyspozycji niezbĊdny personel i odpowiednie
zadaĔ
technicznych
i
wyposaĪenie,
umoĪliwiające
wáaĞciwe
wykonanie
administracyjnych związanych z kontrolą i czynnoĞciami nadzoru; jednostka powinna
mieü równieĪ dostĊp do wyposaĪenia wymaganego do weryfikacji specjalnych.
ZIV. 4. Pracownicy odpowiedzialni za kontrolĊ powinni mieü:

gruntowne przeszkolenie techniczne i zawodowe,

§ 70. 3. Jednostka notyfikowana i jej personel powinni przeprowadzaü ocenĊ
zgodnoĞci, wykazując najwyĪszy stopieĔ rzetelnoĞci zawodowej i kompetencji
technicznej.


§ 70. 5. Jednostka notyfikowana powinna mieü do dyspozycji niezbĊdny personel i
odpowiednie
wyposaĪenie,
umoĪliwiające
wáaĞciwe
wykonanie
zadaĔ
administracyjnych i technicznych związanych z oceną zgodnoĞci, a takĪe dostĊp do
sprzĊtu wymaganego do badaĔ specjalistycznych.
§ 70. 6. Pracownicy jednostki notyfikowanej odpowiedzialni za dokonywanie oceny
zgodnoĞci powinni odbyü przeszkolenie w tym zakresie, a takĪe posiadaü:


zadowalającą znajomoĞü wymagaĔ związanych z badaniami, które
przeprowadzają i odpowiednie doĞwiadczenie w przeprowadzaniu takich badaĔ,

umiejĊtnoĞü sporządzania Ğwiadectw, protokoáów i sprawozdaĔ wymaganych w
celu uwierzytelnienia przeprowadzenia kontroli.
ZIV. 5. NaleĪy zapewniü bezstronnoĞü pracowników przeprowadzających kontrole. Ich
wynagrodzenie nie powinno zaleĪeü od iloĞci przeprowadzonych kontroli ani od
wyników tych kontroli.
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1)

wiedzĊ oraz odpowiednie doĞwiadczenie niezbĊdne do przeprowadzania badaĔ;

2)
umiejĊtnoĞü sporządzania certyfikatów, protokoáów i sprawozdaĔ wymaganych
w celu uwierzytelnienia przeprowadzonych badaĔ;
§ 70. 7. Jednostka notyfikowana powinna:
1)

zapewniaü bezstronnoĞü pracowników przeprowadzających ocenĊ zgodnoĞci;
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ZIV. 6. Jednostka powinna byü ubezpieczona od odpowiedzialnoĞci, z wyjątkiem
przypadków gdy odpowiedzialnoĞü ta jest ponoszona przez paĔstwo zgodnie z
postanowieniami prawa krajowego, lub jeĞli paĔstwo czáonkowskie jest bezpoĞrednio
odpowiedzialne za badania.
ZIV. 7. Pracownicy jednostki są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy zawodowej
w odniesieniu do wszelkich informacji pozyskanych podczas wykonywania swoich
zadaĔ (z wyjątkiem wspóápracy z kompetentnymi wáadzami administracyjnymi
paĔstwa, w którym te czynnoĞci są przeprowadzane) w ramach realizacji postanowieĔ
niniejszej dyrektywy lub wszelkich postanowieĔ prawa krajowego wdraĪających tĊ
dyrektywĊ.



2)
zapewniaü ochronĊ informacji zawodowych uzyskanych przez pracowników
podczas wykonywania zadaĔ okreĞlonych w rozporządzeniu; nie wyáącza to wspóápracy
z organami administracji paĔstwowej;

§ 70. 4. Pracownicy jednostki notyfikowanej powinni podejmowaü dziaáania w sposób
niezaleĪny, bezstronny i przestrzegaü zasady równoprawnego traktowania podmiotów
uczestniczących w procesie oceny zgodnoĞci.





§ 70. 6. (Pracownicy jednostki notyfikowanej odpowiedzialni za dokonywanie oceny
zgodnoĞci powinni .... posiadaü:)
3)
moĪliwoĞü skutecznego dziaáania w zakresie spraw wymagających znajomoĞci
jĊzyków obcych.



§ 70. 7. (Jednostka notyfikowana powinna:)
3)
uczestniczyü
notyfikowanych;

w

pracach

normalizacyjnych

i

wspóápracy

jednostek

4)
gwarantowaü zachowanie jakoĞci Ğwiadczonych usáug w warunkach konkurencji
rynkowej.
ZAàĄCZNIK V
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ZVI. Oznakowanie CE skáada siĊ z liter „CE” o nastĊpującym ksztaácie:

Z1. Oznakowanie CE skáada siĊ z liter „CE” o poniĪszych ksztaátach:

Oznakowanie CE

Oznakowanie CE

JeĪeli oznakowanie CE jest zmniejszane lub powiĊkszane, naleĪy zachowywaü
proporcje zgodne z siatką podane na rysunku powyĪej.
RóĪne elementy oznakowania CE powinny mieü z zasady tĊ samą wysokoĞü, która nie
moĪe byü mniejsza niĪ 5 mm.
ZVII. Deklaracja zgodnoĞci WE powinna zawieraü nastĊpujące informacje:

nazwĊ i adres wytwórcy
ustanowionego we Wspólnocie,

lub

jego

upowaĪnionego



opis urządzenia ciĞnieniowego lub zespoáu,



rodzaj zastosowanej procedury oceny zgodnoĞci,

W przypadku pomniejszania lub powiĊkszania oznakowania CE naleĪy zachowaü
proporcje podane na powyĪszym rysunku.
Elementy oznakowania CE powinny mieü tĊ samą wysokoĞü, która nie moĪe byü
mniejsza niĪ 5 mm.
§ 66. 1. .... Deklaracja zgodnoĞci WE powinna zawieraü:

przedstawiciela


w przypadku zespoáów, opis urządzeĔ ciĞnieniowych stanowiących ten zespóá
oraz rodzaje zastosowanych procedur oceny zgodnoĞci,

1)
nazwĊ i adres producenta albo nazwĊ i adres jego upowaĪnionego
przedstawiciela;
2)

opis urządzenia ciĞnieniowego lub zespoáu urządzeĔ ciĞnieniowych;

3)

rodzaj zastosowanej procedury zgodnoĞci;

4)
w przypadku zespoáów urządzeĔ ciĞnieniowych, opis urządzeĔ ciĞnieniowych
stanowiących ten zespóá oraz rodzaje zastosowanych procedur oceny zgodnoĞci;
§ 66. 1. (.... Deklaracja zgodnoĞci WE powinna zawieraü:)


w odpowiednich przypadkach, nazwĊ i adres jednostki notyfikowanej, która
przeprowadziáa badania,

w odpowiednich przypadkach, przywoáanie Ğwiadectwa badania typu WE,
Ğwiadectwa badania projektu WE lub Ğwiadectwa zgodnoĞci WE,

w odpowiednich przypadkach, nazwĊ i
nadzorującej system zapewnienia jakoĞci wytwórcy,

adres

jednostki

notyfikowanej
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5)
a)

o ile ma to zastosowanie:
nazwĊ i adres jednostki notyfikowanej, która przeprowadziáa badanie,

b) powoáanie na certyfikat badania typu WE, certyfikat badania projektu WE lub
certyfikat zgodnoĞci WE,
c)

nazwĊ i adres jednostki notyfikowanej nadzorującej system jakoĞci producenta,
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w
odpowiednich
przypadkach,
numery
zharmonizowanych,

w odpowiednich przypadkach, numery innych
specyfikacji,
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zastosowanych
zastosowanych

norm
norm

i


w odpowiednich przypadkach, numery innych zastosowanych dyrektyw
Wspólnoty,

dane osoby upowaĪnionej do podpisywania prawnie wiąĪącej deklaracji w
imieniu wytwórcy lub jego upowaĪnionego przedstawiciela ustanowionego we
Wspólnocie.

d)

numery zastosowanych norm zharmonizowanych,

e) numery zastosowanych norm innych niĪ normy zharmonizowane i specyfikacji
technicznych,
f)

wykaz zastosowanych przepisów innych niĪ okreĞlone w § 8;

6)
dane osoby upowaĪnionej do podpisywania deklaracji zgodnoĞci WE w imieniu
producenta lub jego upowaĪnionego przedstawiciela.

Uwagi:
1.
2.
3.
4.
5.

Za postanowienia dyrektywy 97/23/WE przyjĊto jej poprawione táumaczenie z dnia 3 kwietnia 2003 r., przygotowane przez Urząd Dozoru Technicznego.
Odniesieniem do postanowieĔ dyrektywy 97/23/WE są jednoznaczne przepisy rozporządzenia wdraĪającego tĊ dyrektywĊ.
Uzupeánieniem przepisów rozporządzenia wdraĪającego dyrektywĊ 97/23/WE są przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoĞci (Dz. U. Nr 166,
poz. 1360, ze zmianami opublikowanymi w Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652).
W niniejszym zestawieniu nie ujĊto preambuáy do dyrektywy, poniewaĪ jej zapisy nie mają odniesieĔ w przepisach rozporządzenia, z wyjątkiem jej pkt 5.
Oznaczenia ZI, ZII, ZIII, ZIV, ZV, ZVI i ZVII oraz Z1, Z2 i Z3 oznaczają odpowiednio zaáączniki od I do VII do dyrektywy 97/23/WE oraz zaáączniki od 1 do 3 do
rozporządzenia.
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ERRATA
DO ZESTAWIENIA WYMAGAē DYREKTYWY 97/23/WE
„URZĄDZENIA CIĝNIENIOWE”
Z WYMAGANIAMI ROZPORZĄDZENIA
Z DNIA 8 MAJA 2003 R. (DZ. U. NR 99, POZ. 912),
NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA
Z DNIA 22 LIPCA 2004 R. (DZ. U. NR 175, POZ. 1818)
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Wymagania rozporządzenia z dn. 8.05.2003 r.
(Dz. U. Nr 99, poz. 912)
zmienione rozporządzeniem z dn. 22.07.2004 r.
(Dz. U. Nr 175, poz. 1818)

Wymagania dyrektywy 97/23/WE
—
Preambuáa, pkt 5.
niniejsza dyrektywa nie obejmuje montaĪu urządzeĔ ciĞnieniowych na miejscu ich
uĪytkowania na odpowiedzialnoĞü uĪytkownika, co ma miejsce w przypadku instalacji
przemysáowych;
Art. 15 ust. 1. Oznakowanie CE skáada siĊ z liter „CE”, zgodnie z wzorem podanym w
zaáączniku VI.
Art. 9 ust. 2.1. Grupa 1 obejmuje páyny niebezpieczne. Páyn niebezpieczny jest to
substancja lub preparat objĊty definicjami podanymi w art. 2 ust. 2 dyrektywy Rady
67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliĪenia ustaw, rozporządzeĔ i
przepisów administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i etykietowania
substancji niebezpiecznych.
Grupa 1 obejmuje páyny okreĞlone jako:

wybuchowe,

skrajnie áatwo zapalne,

wysoce áatwo palne,

áatwo palne (w przypadkach gdy najwyĪsza dopuszczalna temperatura jest
wyĪsza niĪ temperatura zapáonu),

wyjątkowo toksyczne,

toksyczne,

utleniające.
Patrz drugie zdanie art. 9 ust. 2.1.

§ 1. (Rozporządzenie okreĞla:)
7) wzór znaku CE.
§ 2. (Przepisów rozporządzenia nie stosuje siĊ do:)
22)
scalania urządzeĔ ciĞnieniowych w zespoáy w miejscu ich uĪytkowania na
odpowiedzialnoĞü uĪytkownika, jak ma to miejsce w przypadku instalacji
przemysáowych.
§ 12. 5. Wzór znaku CE okreĞla zaáącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 13. 2. (W celu okreĞlenia kategorii, o której mowa w ust. 1, ustala siĊ nastĊpujące
grupy páynów:)

1)
grupa 1  obejmuje páyny niebezpieczne:
a)
wybuchowe,
b)
skrajnie áatwo palne,
c)
wysoce áatwo palne,
d)
áatwo palne, w przypadku gdy najwyĪsza dopuszczalna temperatura jest wyĪsza
niĪ temperatura zapáonu,
e)
bardzo toksyczne,
f)
toksyczne,
g)
o wáaĞciwoĞciach utleniających;
— okreĞlone w przepisach dotyczących kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i
preparatów niebezpiecznych.

Wymagania rozporządzenia z dn. 8.05.2003 r.
(Dz. U. Nr 99, poz. 912)

Wymagania dyrektywy 97/23/WE

zmienione rozporządzeniem z dn. 22.07.2004 r.
(Dz. U. Nr 175, poz. 1818)

ZII. Tablica 4

Z2. Tablica 4 w cz. A i wykres 4 w cz. B
§ 14. 1. (KategoriĊ urządzeĔ ciĞnieniowych i zespoáów urządzeĔ ciĞnieniowych okreĞla
siĊ odpowiednio dla:)
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§ 14. 1. (KategoriĊ urządzeĔ ciĞnieniowych i zespoáów urządzeĔ ciĞnieniowych okreĞla
siĊ odpowiednio dla:)
4)
zbiorników przeznaczonych na páyny zaliczane do grupy 2, o których mowa w §
9 ust. 1 pkt 2 lit. b  wedáug tablicy 4 okreĞlonej w zaáączniku nr 2 do rozporządzenia;
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Z2. Tablica 4 w cz. A
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0,5 bar  PS d 1000 bar i PS u V d 10000 bar u litr
lub 0,5 bar  PS d 10 bar i PS u V ! 10000 bar u litr

10 bar  PS d 500 bar i PS u V ! 10000 bar u litr
lub PS ! 1000 bar i V d 10 litr
PS ! 500 bar i V ! 10 litr i PS u V ! 10000 bar u litr
II
Uwaga:
W procedurze oceny zgodnoĞci naleĪy uwzglĊdniü
okreĞlone w § 62 ust. 3 rozporządzenia.
I

art. 3 ust. 3
1

PS = 0,5

0,5

0,1

1
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100

1 000

10 000

100 000

wymagania

V (L)

Zbiorniki, o których mowa w art. 3, ust. 1.1 lit. b), drugi myĞlnik

Zbiorniki, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia

W drodze wyjątku, zespoáy przeznaczone do wytwarzania ciepáej wody, o których
mowa w art. 3, ust. 2.3, powinny byü poddane albo badaniu projektu WE (moduá B1)
w odniesieniu do ich zgodnoĞci z zasadniczymi wymaganiami, o których mowa w
pkt 2.10, 2.11, 3.4, 5 a) i 5 d) zaáącznika I, albo peánemu zapewnieniu jakoĞci (moduá
H).

§ 62. 3. Zespoáy urządzeĔ ciĞnieniowych przeznaczone do wytwarzania ciepáej wody, o
których mowa w § 10 ust. 2, w celu oceny wymagaĔ, wymienionych w § 34-37, w §
48, w § 52 ust. 2 pkt 1 i 4, poddaje siĊ procedurze oceny zgodnoĞci, stosując badanie
projektu WE  moduá B1, albo peáne zapewnienie jakoĞci  moduá H, o których mowa
odpowiednio w pkt 4 i 12 zaáącznika nr 3 do rozporządzenia.
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ZIII. (Moduá H) 3.2.
(Dokumentacja ta (systemu jakoĞci) powinna
zawieraü w szczególnoĞci wystarczający opis:)
 Ğrodków
monitorowania
osiągania
wymaganej
konstrukcji
urządzenia
ciĞnieniowego i jakoĞci oraz skutecznego
funkcjonowania
systemu
zapewnienia
jakoĞci.
ZVI. Oznakowanie CE skáada siĊ z liter „CE” o
nastĊpującym ksztaácie:
Oznakowanie CE
JeĪeli oznakowanie CE jest zmniejszane lub
powiĊkszane, naleĪy zachowywaü proporcje
zgodne z siatką podane na rysunku powyĪej.
RóĪne elementy oznakowania CE powinny
mieü z zasady tĊ samą wysokoĞü, która nie
moĪe byü mniejsza niĪ 5 mm.

Z3. 12.3.2.2. (Dokumentacja systemu jakoĞci powinna umoĪliwiaü
spójną interpretacjĊ programów i planów jakoĞci, ksiąg jakoĞci i
zapisów dotyczących jakoĞci oraz zawieraü w szczególnoĞci opis:)
7) Ğrodków monitorujących osiąganie wymaganej konstrukcji
urządzenia ciĞnieniowego, jakoĞci oraz skutecznoĞci funkcjonowania
systemu jakoĞci.

Z1. Znak CE skáada siĊ z liter o poniĪszych ksztaátach:
Oznakowanie CE
W przypadku pomniejszenia lub powiĊkszenia znaku CE naleĪy
zachowaü proporcje podane na powyĪszym rysunku.
Elementy znaku CE powinny mieü tĊ samą wysokoĞü, która nie moĪe
byü mniejsza niĪ 5 mm.

Uwagi:
1.
2.
3.

Za postanowienia dyrektywy 97/23/WE przyjĊto jej poprawione táumaczenie z dnia 3 kwietnia 2003 r., przygotowane przez Urząd Dozoru Technicznego.
Odniesieniem do postanowieĔ dyrektywy 97/23/WE są jednoznaczne przepisy rozporządzeĔ wdraĪających tĊ dyrektywĊ.
Oznaczenia ZII, ZIII i ZVI oznaczają odpowiednie zaáączniki do dyrektywy 97/23/WE, a oznaczenia Z1, Z2 i Z3 oznaczają zaáączniki do pierwotnego rozporządzenia z
dn. 8.05.2003 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 912).
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