Zaáącznik 2.
Zestawienie wymagaĔ dyrektywy Rady 87/404/EWG z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie harmonizacji przepisów prawnych paĔstw czáonkowskich
dotyczących prostych zbiorników ciĞnieniowych, ze zmianami wprowadzonymi dyrektywami 90/488/EWG [1] i 93/68/EWG [2], z wymaganiami rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoáecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagaĔ dla prostych zbiorników ciĞnieniowych (Dz. U. Nr 98,
poz. 898).
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Art. 1 ust. 1. Niniejsza
wytwarzanych seryjnie.

dyrektywa

dotyczy

prostych

Wymagania rozporządzenia
zbiorników

ciĞnieniowych § 1. Rozporządzenie okreĞla:
1)

zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia dotyczące
projektowania oraz wytwarzania prostych zbiorników ciĞnieniowych
produkowanych seryjnie;

Art. 1 ust. 2. Na uĪytek niniejszej dyrektywy „prosty zbiornik ciĞnieniowy” oznacza § 3. 1) „prosty zbiornik ciĞnieniowy”  produkowany seryjnie dowolny spawany,
dowolny zbiornik spawany podlegający nadciĞnieniu wewnĊtrznemu wiĊkszemu niĪ
nieogrzewany páomieniem zbiornik podlegający nadciĞnieniu wewnĊtrznemu
0,5 bar, przeznaczony do przechowywania powietrza lub azotu i nie przeznaczony do
wiĊkszemu niĪ 0,5 bara, przeznaczony do przechowywania powietrza lub azotu,
ogrzewania páomieniem.
speániający áącznie nastĊpujące warunki:
Ponadto,




czĊĞci i elementy mające wpáyw na wytrzymaáoĞü zbiornika poddawanego ciĞnieniu a) czĊĞci i elementy mające wpáyw na wytrzymaáoĞü zbiornika poddawanego ciĞnieniu
są wykonane ze stali jakoĞciowej niestopowej, aluminium niestopowego lub ze
powinny byü wykonane ze stali jakoĞciowej niestopowej lub z aluminium
stopów aluminium nieutwardzających siĊ przez starzenie,
niestopowego, lub ze stopów aluminium nieutwardzających siĊ przez starzenie,
zbiornik powinien byü wykonany:
-

-

z czĊĞci walcowej o przekroju koáowym zamkniĊtej dnami wypukáymi b) skáada siĊ z czĊĞci walcowej o przekroju koáowym, zamkniĊtej dnami wypukáymi
skierowanymi wypukáoĞcią na zewnątrz i/lub dnami páaskimi bĊdącymi figurami
skierowanymi wypukáoĞcią na zewnątrz lub páaskimi, przy czym oĞ walca powinna
obrotowymi o tej samej osi co oĞ czĊĞci walcowej, lub
pokrywaü siĊ z osiami symetrii den, lub z dwóch poáączonych den wypukáych o
wspólnej osi symetrii,
z dwóch den wypukáych skierowanych wypukáoĞcią na zewnątrz i bĊdących
figurami obrotowymi o tej samej osi,



najwyĪsze ciĞnienie robocze zbiornika nie powinno przekraczaü 30 bar oraz iloczyn c) najwyĪsze ciĞnienie robocze zbiornika jest nie wiĊksze niĪ 30 barów, a iloczyn (PS x
ciĞnienia roboczego i pojemnoĞci zbiornika (PS · V) nie powinien przekraczaü 10 000
V) – ciĞnienia roboczego, oznaczonego symbolem „PS”, wyraĪonego w barach, i
bar · litr,
pojemnoĞci zbiornika, oznaczonej symbolem „V”, wyraĪonej w litrach, jest nie
wiĊkszy niĪ 10 000 barów x litr,



najniĪsza temperatura robocza zbiornika nie powinna byü niĪsza niĪ –50qC, a d) najniĪsza temperatura robocza zbiornika jest nie niĪsza niĪ 50°C, a najwyĪsza
najwyĪsza temperatura robocza zbiornika nie powinna byü wyĪsza niĪ 300qC dla
temperatura robocza zbiornika jest nie wyĪsza niĪ +300°C w przypadku zbiorników
stalowych albo +100°C w przypadku zbiorników z aluminium lub jego stopów;
zbiorników stalowych oraz 100qC dla zbiorników z aluminium lub jego stopów.
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Art. 1 ust. 3. Z zakresu objĊtego dyrektywą wyáączone są nastĊpujące zbiorniki:

§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje siĊ do zbiorników:



zbiorniki zaprojektowane specjalnie do zastosowaĔ jądrowych, których 1)
awaria moĪe spowodowaü emisjĊ radioaktywną,

przeznaczonych do zastosowaĔ w technice jądrowej, których awaria moĪe
spowodowaü emisjĊ radioaktywną;



zbiorniki specjalnie przeznaczone do zainstalowania na statkach morskich lub 2)
powietrznych, lub przeznaczone do ich napĊdu,

stanowiących wyposaĪenie statków, w
przeznaczonych do ich napĊdu lub rozruchu;

tym

statków

powietrznych

lub

 gaĞnice.

3)

Art. 2 ust. 1. PaĔstwa czáonkowskie podejmą wszelkie niezbĊdne kroki w celu
zapewnienia, Īe zbiorniki, o których mowa w art. 1, zwane dalej „zbiornikami”, bĊdą
umieszczane na rynku i oddawane do uĪytku tylko wtedy, gdy nie zagraĪają
bezpieczeĔstwu osób, zwierząt domowych i mienia, jeĪeli są prawidáowo zainstalowane i
konserwowane oraz uĪytkowane zgodnie z przewidywanym zastosowaniem.

§ 5. Zbiorniki mogą byü wprowadzane do obrotu i oddawane do uĪytku tylko wtedy, gdy
przy prawidáowym zainstalowaniu, konserwowaniu oraz uĪytkowaniu zgodnym z
przeznaczeniem nie bĊdą stwarzaáy zagroĪenia dla bezpieczeĔstwa i zdrowia osób,
zwierząt domowych lub mienia.

Art. 2 ust. 2. Postanowienia niniejszej dyrektywy nie wpáywają na prawo paĔstw
czáonkowskich do ustanowienia  przy naleĪytym przestrzeganiu warunków Traktatu 
wymagaĔ, które uwaĪają za konieczne w celu zapewnienia bezpieczeĔstwa pracowników
uĪytkujących zbiorniki, pod warunkiem, Īe nie oznacza to modyfikacji zbiorników w
sposób nie okreĞlony w niniejszej dyrektywie.
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Art. 3 ust. 1. Zbiorniki, w których iloczyn ciĞnienia i pojemnoĞci przekracza 50 bar · litr, § 6. 1. Zbiorniki kategorii A1), o których mowa w § 4 pkt 1, wprowadzane do obrotu i
oddawane do uĪytku, powinny speániaü zasadnicze wymagania bezpieczeĔstwa okreĞlone
powinny speániaü zasadnicze wymagania bezpieczeĔstwa podane w zaáączniku I.
w rozdziale 2.
Art. 3 ust. 2. Zbiorniki, w których iloczyn ciĞnienia i pojemnoĞci jest nie wiĊkszy niĪ 50 § 6. 2. Zbiorniki kategorii B2), o których mowa w § 4 pkt 2, powinny byü wytwarzane
bar · litr, powinny byü wytwarzane zgodnie z uznaną praktyką inĪynierską stosowaną w zgodnie z uznaną praktyką inĪynierską oraz oznaczone w sposób okreĞlony w § 38, bez
danym paĔstwie czáonkowskim oraz oznakowane w sposób okreĞlony w zaáączniku II pkt umieszczania oznakowania CE, o którym mowa w § 37.
1, bez [2]Î„oznakowania CE”Í[2], o którym mowa w art. 16.
Art. 4. PaĔstwa czáonkowskie nie bĊdą stwarzaü przeszkód w umieszczaniu na rynku i w
oddawaniu do uĪytku na ich terytorium zbiorników, które speániają wymagania niniejszej
dyrektywy.



Art. 5. [2]Î„ust. 1. PaĔstwa czáonkowskie zakáadają, Īe zbiorniki noszące § 7. Zbiorniki, na których naniesiono oznakowanie CE, przyjmuje siĊ za zgodne z
oznakowanie CE są zgodne ze wszystkimi postanowieniami niniejszej dyrektywy, wymaganiami okreĞlonymi w rozporządzeniu.
wáącznie z procedurami oceny zgodnoĞci, o których mowa w rozdziale II.
Ze zgodnoĞci
zbiorników z normami krajowymi wprowadzającymi normy
zharmonizowane, których numery zostaáy opublikowane w Dzienniku UrzĊdowym
Wspólnot Europejskich, wynika domniemanie zgodnoĞci z zasadniczymi wymaganiami
bezpieczeĔstwa, o których mowa w art. 3. PaĔstwa czáonkowskie publikują numery
takich norm krajowych.”Í[2]



1)

Do kategorii A zalicza siĊ zbiorniki, w których iloczyn ciĞnienia roboczego i pojemnoĞci zbiornika jest wiĊkszy niĪ 50 barów x litr; w kategorii A wyróĪnia siĊ nastĊpujące kategorie: a) A1  do
której zalicza siĊ zbiorniki, w których iloczyn ciĞnienia roboczego i pojemnoĞci zbiornika jest wiĊkszy niĪ 3 000 barów x litr, b) A2  do której zalicza siĊ zbiorniki, w których iloczyn ciĞnienia
roboczego i pojemnoĞci zbiornika jest wiĊkszy niĪ 200 barów x litr, ale nie wiĊkszy niĪ 3 000 barów x litr, c) A3  do której zalicza siĊ zbiorniki, w których iloczyn ciĞnienia roboczego i pojemnoĞci
zbiornika jest wiĊkszy niĪ 50 barów x litr, ale nie wiĊkszy niĪ 200 barów x litr;

2)

Do kategorii B zalicza siĊ zbiorniki, w których iloczyn ciĞnienia roboczego i pojemnoĞci zbiornika jest nie wiĊkszy niĪ 50 barów x litr.
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Art. 5 ust. 2. PaĔstwa czáonkowskie przyjmą w domniemaniu, Īe zbiorniki, do których
wytwórca nie zastosowaá norm, o których mowa w ust. 1, lub zastosowaá je tylko
czĊĞciowo, lub kiedy takie normy nie istnieją, speániają zasadnicze wymagania, o których
mowa w art. 3, jeĪeli po otrzymaniu Ğwiadectwa badania typu WE zgodnoĞü zbiorników z
zatwierdzonym prototypem zostaáa potwierdzona przez naniesienie [2]Î„oznakowania
CE”Í[2].

§ 8. W przypadku gdy producent podczas wytwarzania zbiornika nie zastosowaá norm
zharmonizowanych dotyczących zbiorników albo zastosowaá je czĊĞciowo lub gdy takich
norm nie ma, przyjmuje siĊ, Īe zbiornik zostaá wytworzony zgodnie z zasadniczymi
wymaganiami bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia, jeĪeli po otrzymaniu certyfikatu
badania typu WE, o którym mowa w § 25 ust. 2, zgodnoĞü zbiornika z zatwierdzonym
prototypem zostaáa potwierdzona przez naniesienie oznakowania CE.

[2]p
Art. 5 ust. 3
(a)

W przypadku, gdy zbiorniki podlegają innym dyrektywom dotyczącym innych § 9. 1. JeĪeli do zbiorników mają zastosowanie takĪe odrĊbne przepisy, które przewidują
zagadnieĔ, które równieĪ przewidują naniesienie oznakowania CE, oznakowanie to umieszczenie oznakowania CE, oznakowanie to moĪe byü umieszczone pod warunkiem,
w domniemaniu wskazuje, Īe rozpatrywane zbiorniki speániają wymagania tych Īe zbiorniki speániają równieĪ wymagania okreĞlone w tych przepisach.
pozostaáych dyrektyw.

(b)

JednakĪe, jeĪeli co najmniej jedna z tych dyrektyw pozwala wytwórcy, w okresie § 9. 2. JeĪeli co najmniej jeden z przepisów, o których mowa w ust. 1, pozwala
przejĞciowym, na wybór przyjĊtych wymagaĔ, to oznakowanie CE wskazuje producentowi, w okresie przejĞciowym okreĞlonym w tych przepisach, na wybór innych
zgodnoĞü tylko z dyrektywami zastosowanymi przez wytwórcĊ.
przepisów, oznakowanie CE powinno wskazywaü zgodnoĞü zbiorników tylko z tymi
przepisami, które zastosowaá producent zbiornika.
W takim przypadku naleĪy podaü w dokumentacji, ostrzeĪeniach lub instrukcjach § 9. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, podaje siĊ szczegóáowe dane o
wymaganych przez te dyrektywy i dostarczanych wraz z takimi zbiornikami zastosowanych przepisach w doáączanych do zbiorników dokumentach, ostrzeĪeniach lub
szczegóáowe dane o zastosowanych dyrektywach, takie jak opublikowano w instrukcjach, wymaganych przez te przepisy.
Dzienniku UrzĊdowym Wspólnot Europejskich. ”Í[2]

Art. 6 ust. 1. JeĪeli paĔstwo czáonkowskie lub Komisja uzna, Īe normy
zharmonizowane, o których mowa w art. 5 ust. 1, nie są w peáni zgodne z zasadniczymi
wymaganiami, o których mowa w art. 3, Komisja lub zainteresowane paĔstwo
czáonkowskie wnoszą sprawĊ przed Staáy Komitet powoáany na podstawie dyrektywy
83/189/EWG, nazywany dalej „komitetem”, podając uzasadnienie. Komitet wyda opiniĊ
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w trybie pilnym. W Ğwietle opinii komitetu, Komisja poinformuje paĔstwa czáonkowskie,
czy zachodzi koniecznoĞü wycofania tych norm z publikacji, o której mowa w art. 5 ust.
1.

Art. 7 ust. 1. JeĪeli paĔstwo czáonkowskie stwierdzi, Īe zbiorniki noszące
[2]Î„oznakowanie CE”Í[2] i uĪytkowane zgodnie z ich
przewidywanym zastosowaniem mogáyby stwarzaü zagroĪenie dla
bezpieczeĔstwa osób, zwierząt domowych lub mienia, podejmie ono
wszelkie odpowiednie dziaáania w celu wycofania takich wyrobów z
rynku lub zakazu albo ograniczenia ich umieszczania na rynku.
PaĔstwo czáonkowskie, o którym mowa, niezwáocznie powiadomi KomisjĊ o
tych dziaáaniach, podając przyczyny podjĊcia decyzji, szczególnie gdy
niezgodnoĞü spowodowana jest przez:
(a) niespeánienie zasadniczych wymagaĔ, o których mowa w art. 3, w
przypadku gdy zbiornik nie odpowiada normom, o których mowa w art. 5
ust. 1;
(b) niewáaĞciwe zastosowanie norm, o których mowa w art. 5 ust. 1;
(c) wady samych norm, o których mowa w art. 5 ust. 1.
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Art. 7 ust. 2. Komisja niezwáocznie przystąpi do konsultacji z zainteresowanymi
stronami. JeĪeli po takiej konsultacji Komisja uzna którekolwiek z
dziaáaĔ, o których mowa w ust. 1 za uzasadnione, natychmiast
powiadomi o tym paĔstwo czáonkowskie, które je podjĊáo oraz
pozostaáe paĔstwa czáonkowskie. JeĪeli decyzja, o której mowa w ust.
1, jest podjĊta na podstawie wad w treĞci norm, Komisja, po
skonsultowaniu siĊ z zainteresowanymi stronami, przedáoĪy sprawĊ
Komitetowi w ciągu dwóch miesiĊcy, jeĞli paĔstwo czáonkowskie,
które zastosowaáo te dziaáania, zamierza je utrzymaü oraz wszczyna
procedury, o których mowa w art. 6.



Art. 7 ust. 3. JeĪeli zbiornik noszący [2]Î„oznakowanie CE”Í[2] nie jest zgodny
z wymaganiami, kompetentne paĔstwo czáonkowskie podejmie
dziaáania przeciwko kaĪdemu, kto naniósá [2]Î„to oznakowanie”Í[2],
a takĪe powiadomi o tym KomisjĊ i pozostaáe paĔstwa czáonkowskie.



Art. 7 ust. 4. Komisja zapewni, aby paĔstwa czáonkowskie
informowane o postĊpach i wynikach tej procedury.

byáy



stale

Art. 8 ust. 1. Przed rozpoczĊciem produkcji zbiorników ciĞnieniowych, w których iloczyn
ciĞnienia i pojemnoĞci przekracza 50 bar · litr, wytwarzanych:

(a) zgodnie z normami, o których mowa w art. 5 ust. 1, wytwórca lub jego § 22. 1. JeĪeli zbiorniki bĊdą wytwarzane zgodnie z odpowiednimi
upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie, zgodnie z zharmonizowanymi, producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel:
wáasnym wyborem:

normami



albo powiadomi zatwierdzoną jednostkĊ inspekcyjną, o której mowa w art. 9, 1) powiadamia jednostkĊ notyfikowaną, która po zbadaniu dokumentacji projektowowykonawczej, wystawia certyfikat odpowiednioĞci potwierdzający, Īe dokumentacja
która po zbadaniu dokumentacji projektowo-wykonawczej, o której mowa w
jest wáaĞciwa, albo
zaáączniku II pkt 3, wystawia Ğwiadectwo odpowiednioĞci potwierdzające, Īe
dokumentacja ta jest zadowalająca, albo



podda prototyp zbiornika badaniu typu WE, o którym mowa w art. 10;

2) poddaje prototyp zbiornika procedurze badania typu WE, o której mowa w § 24.

(b) niezgodnie lub czĊĞciowo niezgodnie z normami, o których mowa w art. 5 ust. 1, § 22. 2. JeĪeli zbiorniki bĊdą wytwarzane niezgodnie lub czĊĞciowo niezgodnie z
wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie podda normami zharmonizowanymi, producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel poddaje
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prototyp zbiornika badaniu typu WE, o którym mowa w art. 10.

prototyp zbiornika procedurze badania typu WE.

Art. 8 ust. 2. Zbiorniki wytwarzane zgodnie z normami, o których mowa w art. 5 ust. 1 § 22. 3. Zbiornik wytwarzany zgodnie z normami zharmonizowanymi lub zgodnie z
lub zgodnie z zatwierdzonym prototypem, przed umieszczeniem na rynku naleĪy poddaü: zatwierdzonym prototypem powinien byü poddany, w przypadku zbiornika zaliczanego
do:
(a) weryfikacji WE, o której mowa w art. 11, jeĪeli iloczyn ciĞnienia roboczego PS i 1) kategorii A1  weryfikacji WE, o której mowa w § 26;
objĊtoĞci V przekracza 3000 bar · litr;
(b) zgodnie z wyborem wytwórcy, jeĪeli iloczyn ciĞnienia roboczego PS i objĊtoĞci V nie 2) kategorii A2 lub A3, w zaleĪnoĞci od wyboru producenta  procedurze:
przekracza 3000 bar · litr, ale przekracza 50 bar · litr:


albo deklaracji zgodnoĞci WE z typem, o której mowa w art. 12, albo

a) deklarowania zgodnoĞci WE, o której mowa w § 32, albo



weryfikacji WE, o której mowa w art. 11.

b) weryfikacji WE.

Art. 8 ust. 3. Zapisy i korespondencjĊ dotyczącą procedur certyfikacji, o których mowa § 23. Adnotacje i korespondencja dotyczące procedur oceny zgodnoĞci, o których mowa
w ust. 1 i 2 naleĪy prowadziü w jĊzyku urzĊdowym paĔstwa czáonkowskiego, w którym w § 21 i 22, naleĪy sporządzaü w jĊzyku polskim; mogą teĪ byü sporządzane w jĊzyku
ustanowiona jest zatwierdzona jednostka lub w jĊzyku zaakceptowanym przez tĊ akceptowanym przez jednostkĊ notyfikowaną.
jednostkĊ.

Art. 9 [2]Î„ust. 1. PaĔstwa czáonkowskie notyfikują Komisji oraz innym
paĔstwom czáonkowskim zatwierdzone jednostki wyznaczone przez
nie do przeprowadzania procedur, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2,
wraz z wyszczególnieniem przydzielonych im zadaĔ, i numerami
identyfikacyjnymi przyznanymi im wczeĞniej przez KomisjĊ.
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Komisja opublikuje w Dzienniku UrzĊdowym Wspólnot Europejskich listĊ
jednostek notyfikowanych, ich numery identyfikacyjne oraz zadania,
do których zostaáy notyfikowane. Komisja zapewnia staáą aktualizacjĊ
tej listy. ”Í[2]



Art. 9 ust. 2. W zaáączniku III ustalono minimalne kryteria, które paĔstwa
czáonkowskie powinny uwzglĊdniü przy zatwierdzaniu tych jednostek.



Art. 9 ust. 3. JeĪeli paĔstwo czáonkowskie, które zatwierdziáo jednostkĊ,
stwierdzi, Īe jednostka ta nie speánia juĪ kryteriów podanych w
zaáączniku III, wycofuje zatwierdzenie i niezwáocznie powiadamia o
tym KomisjĊ oraz pozostaáe paĔstwa czáonkowskie.



Art. 10 ust. 1. Badanie typu WE jest procedurą, w ramach której zatwierdzona § 24. 1. Przez badanie typu WE jednostka notyfikowana sprawdza i poĞwiadcza, Īe
jednostka inspekcyjna upewnia siĊ i poĞwiadcza, Īe prototyp przedstawiony prototyp zbiornika speánia wymagania okreĞlone w rozporządzeniu,
zbiornika speánia te wymagania niniejszej dyrektywy, które go dotyczące tego zbiornika.
dotyczą.
Art. 10 ust. 2. Wniosek o badanie typu WE dotyczący prototypu zbiornika lub § 24. 2. Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel skáada w jednej jednostce
prototypu reprezentującego typoszereg zbiorników, wytwórca lub notyfikowanej wniosek o przeprowadzenie badania typu WE prototypu zbiornika lub
jego upowaĪniony przedstawiciel przedkáada w jednej zatwierdzonej prototypu reprezentującego typoszereg zbiorników.
jednostce inspekcyjnej.
UpowaĪniony przedstawiciel powinien byü ustanowiony we Wspólnocie.
Wniosek powinien zawieraü:


—
§ 24. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawieraü:

nazwĊ i adres wytwórcy lub jego upowaĪnionego przedstawiciela oraz miejsce 1) nazwĊ i adres producenta lub jego upowaĪnionego przedstawiciela;
wytwarzania zbiorników,
2) miejsce wyprodukowania zbiornika;

 dokumentacjĊ projektowo-wykonawczą, o której mowa w zaáączniku II 3) dokumentacjĊ projektowo-wykonawczą.
pkt 3.
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Z wnioskiem naleĪy przedáoĪyü zbiornik, który jest reprezentatywny dla § 24. 4. Skáadając wniosek, o którym mowa w ust. 2, naleĪy przedstawiü zbiornik
rozpatrywanej produkcji.
reprezentatywny dla planowanej produkcji.
Art. 10 ust. 3. Zatwierdzona jednostka przeprowadza badanie typu WE w § 25. 1. Jednostka notyfikowana przeprowadza badanie typu WE w nastĊpujący sposób:
sposób opisany poniĪej.
Sprawdza ona nie tylko dokumentacjĊ projektowo-wykonawczą w celu stwierdzenia jej 1) sprawdza dokumentacjĊ projektowo-wykonawczą w celu stwierdzenia jej zgodnoĞci
odpowiednioĞci, ale równieĪ przedáoĪony zbiornik.
oraz bada przedstawiony zbiornik;
Podczas badania zbiornika jednostka:

2) podczas badania zbiornika:

(a) sprawdza, czy zbiornik zostaá wytworzony zgodnie z dokumentacją projektowowykonawczą i moĪe byü bezpiecznie uĪytkowany w przewidywanych warunkach
pracy;

a) sprawdza, czy zostaá wytworzony zgodnie z dokumentacją projektowowykonawczą i moĪe byü bezpiecznie uĪytkowany, w przewidywanych dla
zbiornika warunkach pracy,

b) przeprowadza odpowiednie badania i próby w celu sprawdzenia, czy zbiornik speánia
odnoszące siĊ do niego zasadnicze wymagania.

b) przeprowadza odpowiednie badania i próby w celu sprawdzenia, czy speánia
odnoszące siĊ do niego zasadnicze wymagania.

Art. 10 ust. 4. JeĪeli prototyp speánia dotyczące go wymagania,
Ğwiadectwo badania typu WE, które przesyáa wnioskodawcy.

jednostka wystawia § 25. 2. JeĪeli prototyp zbiornika speánia wymagania, o których mowa w ust. 1,
jednostka notyfikowana sporządza certyfikat badania typu WE i przesyáa wnioskodawcy.

ĝwiadectwo to zawiera wnioski z badaĔ, wskazuje wszelkie uwarunkowania, pod którymi § 25. 3. Certyfikat badania typu WE powinien zawieraü wnioski z badaĔ oraz warunki
zostaje ono wystawione, oraz zawiera opisy i rysunki niezbĊdne do identyfikacji jego waĪnoĞci. Do certyfikatu naleĪy doáączyü opisy i rysunki niezbĊdne do identyfikacji
zatwierdzonego prototypu.
zatwierdzonego prototypu zbiornika.
Komisja, pozostaáe zatwierdzone jednostki i pozostaáe paĔstwa czáonkowskie mogą § 25. 4. Jednostka notyfikowana, która wydaáa certyfikat badania typu WE, moĪe
otrzymaü kopiĊ Ğwiadectwa oraz, na uzasadniony wniosek, kopiĊ dokumentacji przesáaü kopiĊ certyfikatu Komisji Europejskiej, innym jednostkom notyfikowanym i
projektowo-wykonawczej a takĪe protokoáy z przeprowadzonych badaĔ i prób.
wáaĞciwym organom paĔstw czáonkowskich Unii Europejskiej oraz, na uzasadniony ich
wniosek, dokumentacjĊ projektowo-wykonawczą i protokoáy przeprowadzonych badaĔ i
prób.
Art. 10 ust. 5. Jednostka, która odmawia wystawienia Ğwiadectwa badania typu WE, § 25. 5. Jednostka notyfikowana, która odmówi wydania certyfikatu badania typu WE,
powiadamia o tym inne zatwierdzone jednostki.
powiadamia o tym inne jednostki notyfikowane.

Jednostka, która wycofuje Ğwiadectwo badania typu WE, powiadamia o tym § 25. 6. Jednostka notyfikowana, która wycofa certyfikat badania typu WE,
paĔstwo czáonkowskie, które ją zatwierdziáo. PaĔstwo to powiadamia pozostaáe powiadamia ministra, który ją notyfikowaá, KomisjĊ Europejską i inne jednostki
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paĔstwa czáonkowskie i KomisjĊ, podając powody decyzji.

notyfikowane, uzasadniając podjĊtą decyzjĊ.

Art. 11 [2]Î„ust. 1. Weryfikacja WE jest procedurą, w ramach której
wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie
zapewnia i deklaruje, Īe zbiorniki, które zostaáy sprawdzone zgodnie z ust. 3, są
zgodne z typem opisanym w Ğwiadectwie badania typu WE lub z dokumentacją
projektowo-wykonawczą, o której mowa w zaáączniku II pkt 3, która uzyskaáa
Ğwiadectwo odpowiednioĞci.

§ 26. 1. Przez procedurĊ weryfikacji WE producent lub jego upowaĪniony
przedstawiciel zapewnia i deklaruje, Īe zbiorniki sprawdzone w sposób
okreĞlony w § 27-30 są zgodne z typem opisanym w certyfikacie badania typu
WE lub z dokumentacją projektowo-wykonawczą, która uzyskaáa certyfikat
odpowiednioĞci.

Art. 11 ust. 2. Wytwórca stosuje w procesie wytwarzania wszelkie niezbĊdne § 26. 2. Producent powinien zastosowaü w procesie wytwarzania niezbĊdne
Ğrodki w celu zapewnienia zgodnoĞci zbiornika z typem opisanym w Ğwiadectwie Ğrodki w celu zapewnienia zgodnoĞci zbiornika z typem opisanym w certyfikacie
badania typu WE lub z dokumentacją projektowo-wykonawczą, o której mowa badania typu WE lub z dokumentacją projektowo-wykonawczą.
w zaáączniku II pkt 3.
Wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie na
kaĪdym zbiorniku nanosi oznakowanie CE i wystawia deklaracjĊ zgodnoĞci.

—

Art. 11 ust. 3. Zatwierdzona jednostka przeprowadza odpowiednie badania i § 27. W ramach procedury weryfikacji jednostka notyfikowana przeprowadza
próby zbiorników w celu sprawdzenia zgodnoĞci zbiorników z wymaganiami odpowiednie badania i próby zbiorników w celu sprawdzenia ich zgodnoĞci z
niniejszej dyrektywy, zgodnie z nastĊpującymi punktami:
wymaganiami okreĞlonymi w rozporządzeniu, w sposób okreĞlony w § 28-30.
Art. 11 ust. 3.1.
Wytwórca przedstawia do badaĔ swoje zbiorniki w § 28. 1. Producent powinien stosowaü niezbĊdne Ğrodki, aby w procesie
formie jednorodnych partii oraz stosuje wszelkie niezbĊdne wytwarzania zbiornika zapewniü jednorodnoĞü kaĪdej wyprodukowanej partii
Ğrodki w celu zapewnienia w procesie wytwarzania zbiorników.
jednorodnoĞci kaĪdej wyprodukowanej partii.

Art. 11 ust. 3.2.
Do partii doáącza siĊ Ğwiadectwo badania typu WE, o § 28. 2. Producent, przedstawiając zbiornik do badaĔ w formie jednorodnych
którym mowa w art. 10 lub, jeĪeli zbiorniki nie są wytwarzane partii, doáącza:
zgodnie
z
zatwierdzonym
prototypem,
dokumentacjĊ
1) certyfikat badania typu WE lub
projektowo-wykonawczą, o której mowa w zaáączniku II pkt 3.
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W takim przypadku zatwierdzona jednostka bada tĊ 2) dokumentacjĊ projektowo-wykonawczą sprawdzaną przez jednostkĊ
dokumentacjĊ przed weryfikacją WE w celu poĞwiadczenia jej
notyfikowaną przed przeprowadzeniem weryfikacji WE, w celu
zgodnoĞci.
poĞwiadczenia jej zgodnoĞci, gdy zbiornik nie jest wytwarzany zgodnie z
zatwierdzonym prototypem.
Art. 11 ust. 3.3.
JeĪeli badana jest partia, jednostka inspekcyjna § 29. 1. Jednostka notyfikowana podczas badania partii zbiorników:
upewnia siĊ, Īe zbiorniki zostaáy wytworzone i sprawdzone
1) sprawdza, czy zbiorniki zostaáy wytworzone i sprawdzone zgodnie z
zgodnie z dokumentacją projektowo-wykonawczą oraz
dokumentacją projektowo-wykonawczą;
przeprowadza próbĊ hydrauliczną lub równowaĪną próbĊ
pneumatyczną kaĪdego zbiornika z partii, przy ciĞnieniu próby 2) przeprowadza próbĊ hydrauliczną lub równowaĪną próbĊ pneumatyczną
kaĪdego zbiornika z partii, przy ciĞnieniu próby Ph równym 1,5 ciĞnienia
Ph równym 1,5 ciĞnienia obliczeniowego, w celu sprawdzenia
obliczeniowego, w celu sprawdzenia wytrzymaáoĞci zbiornika.
jego wytrzymaáoĞci.
Zasady
przestrzegania
bezpieczeĔstwa
w
trakcie
przeprowadzania próby pneumatycznej podlegają akceptacji
przez paĔstwo czáonkowskie, w którym ta próba jest
przeprowadzana.

§ 29. 2. Zasady przestrzegania bezpieczeĔstwa podczas przeprowadzania próby
pneumatycznej podlegają akceptacji przez organ 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).

Ponadto, jednostka inspekcyjna przeprowadza badania próbek
pobranych z reprezentatywnych produkcyjnych odcinków
próbnych lub ze zbiornika, wedáug wyboru wytwórcy, w celu
sprawdzenia jakoĞci záączy spawanych. Badania naleĪy
przeprowadziü na spoinach wzdáuĪnych. JeĪeli jednak
zastosowano róĪne techniki spawania dla záączy spawanych
wzdáuĪnych i obwodowych, to próby naleĪy powtórzyü na
záączach obwodowych.

§ 29. 3. Jednostka notyfikowana, w celu sprawdzenia jakoĞci záączy
spawanych, przeprowadza badania próbek, pobranych zgodnie ze wskazaniem
producenta, z reprezentatywnych produkcyjnych odcinków próbnych lub ze
zbiornika:

2) na záączach wzdáuĪnych i záączach obwodowych, jeĪeli dla záączy wzdáuĪnych
i obwodowych zastosowano róĪne metody spawania.

W przypadku zbiorników, o których mowa w zaáączniku I
pkt 2.1.2, badania próbek zastĊpuje siĊ próbą hydrauliczną
wykonywaną na piĊciu zbiornikach pobranych losowo z kaĪdej
partii w celu sprawdzenia, czy są one zgodne z wymaganiami

§ 29. 4. W przypadku zbiorników, w których iloczyn ciĞnienia roboczego i
pojemnoĞci zbiornika jest nie wiĊkszy niĪ 3 000 barów x litr i których gruboĞü
Ğcianki ustalono w sposób okreĞlony w § 16 ust. 6, badania próbek, o których
mowa w ust. 3, naleĪy zastąpiü próbą hydrauliczną wykonywaną na piĊciu

1) na záączach wzdáuĪnych;
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zaáącznika I pkt 2.1.2.

zbiornikach pobranych losowo z kaĪdej partii, w celu sprawdzenia zgodnoĞci z
tymi wymaganiami.

Art. 11 ust. 3.4.
W przypadku przyjĊcia partii zbiorników, zatwierdzona § 30. 1. Jednostka notyfikowana po zakoĔczeniu badaĔ partii zbiorników i
jednostka nanosi swój numer identyfikacyjny na kaĪdym przyjĊciu tej partii:
zbiorniku lub powoduje jego naniesienie, oraz wystawia
1) umieszcza swój numer identyfikacyjny na kaĪdym zbiorniku lub powoduje
pisemne Ğwiadectwo zgodnoĞci dotyczące przeprowadzonych
jego umieszczenie;
prób.
2) wystawia certyfikat zgodnoĞci dotyczący przeprowadzonych prób.
Wszystkie zbiorniki z przyjĊtej partii mogą byü umieszczone na § 30. 3. Do obrotu mogą byü wprowadzane zbiorniki z przyjĊtej partii, z
rynku, z wyjątkiem tych, które nie przeszáy pomyĞlnie próby wyjątkiem zbiorników, dla których próby hydrauliczne lub pneumatyczne daáy
hydraulicznej lub pneumatycznej.
wynik negatywny.
JeĪeli partia zostaáa odrzucona, to jednostka notyfikowana lub
kompetentny organ podejmują wáaĞciwe dziaáania w celu
zapobieĪenia umieszczeniu tej partii na rynku. W przypadku
czĊstego odrzucania partii jednostka notyfikowana moĪe
zawiesiü weryfikacjĊ statystyczną.

§ 30. 4. JeĪeli partia zbiorników zostaáa odrzucona, jednostka notyfikowana
albo organ sprawujący nadzór nad wyrobami wprowadzonymi do obrotu
podejmuje dziaáania w celu zapobieĪenia wprowadzenia tej partii zbiorników do
obrotu. W przypadku czĊstego odrzucania partii zbiorników jednostka
notyfikowana moĪe zawiesiü stosowanie badaĔ wyrywkowych.

Wytwórca moĪe, na odpowiedzialnoĞü jednostki notyfikowanej, § 30. 2. Producent moĪe umieĞciü na zbiorniku, podczas jego wytwarzania,
nanosiü jej numer identyfikacyjny podczas procesu numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej za jej zgodą.
wytwarzania.
Art. 11 ust. 3.5.
Wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ma byü § 31. Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel, na Īądanie organu
w stanie dostarczyü na Īądanie Ğwiadectwa zgodnoĞci, o sprawującego nadzór nad wyrobami wprowadzonymi do obrotu, dostarcza
których mowa w ust. 3.4, wystawione przez jednostkĊ certyfikaty zgodnoĞci, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt 2.
zatwierdzoną.”Í[2]
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Art. 12 [2]Î„ust. 1. Wytwórca wypeániający zobowiązania wynikające z art. § 32. 1. Deklarowanie zgodnoĞci WE jest procedurą, przez którą producent
13 nanosi oznakowanie CE, przewidziane w art. 16, na zbiornikach, które wypeánia zobowiązania, o których mowa w § 34, oraz umieszcza oznakowanie
CE na zbiornikach, dla których deklaruje, w wystawionej deklaracji zgodnoĞci,
wedáug jego deklaracji są zgodne:
Īe są zgodne z:
 z dokumentacją projektowo-wykonawczą, o której mowa w zaáączniku II pkt 1) dokumentacją projektowo-wykonawczą,
odpowiednioĞci, lub
3, dla której wydano Ğwiadectwo odpowiednioĞci, lub
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2) zatwierdzonym prototypem zbiornika.

 z zatwierdzonym prototypem.”Í[2]

Wskutek zastosowania niniejszej procedury deklaracji zgodnoĞci WE, wytwórca § 32. 2. Producent zbiorników kategorii A2, stosujący procedurĊ deklarowania
zbiorników, w których iloczyn ciĞnienia roboczego PS i objĊtoĞci V przekracza zgodnoĞci WE, zostaje objĊty nadzorem WE.
200 bar · litr, podlega nadzorowi WE.
Art. 12 ust. 2. Celem nadzoru WE jest zapewnienie, zgodnie z wymaganiami § 33. 1. Celem nadzoru WE jest upewnienie siĊ, Īe producent wáaĞciwie
art. 14 ust. 2, aby wytwórca wáaĞciwie wypeániaá zobowiązania wynikające z wypeánia zobowiązania, o których mowa w § 34 ust. 4.
art. 13 ust. 2.
Nadzór przeprowadza ta zatwierdzona jednostka, która wystawiáa Ğwiadectwo § 33. 2. JeĪeli zbiorniki zostaáy wytworzone zgodnie z zatwierdzonym
badania typu WE, o którym mowa w art. 10, jeĪeli zbiorniki zostaáy wytworzone prototypem, nadzór WE przeprowadza jednostka notyfikowana, która wystawiáa
zgodnie z zatwierdzonym prototypem,
certyfikat badania typu WE.
a w pozostaáych przypadkach ta zatwierdzona jednostka, do której przesáano § 33. 3. W przypadkach innych niĪ okreĞlone w ust. 2 nadzór WE przeprowadza
dokumentacjĊ projektowo-wykonawczą, zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. a), akapit jednostka notyfikowana, która wystawiáa certyfikat odpowiednioĞci i do której
pierwszy.
przesáano dokumentacjĊ projektowo-wykonawczą.
Art. 13 ust. 1. JeĪeli wytwórca stosuje procedurĊ omówioną w art. 12, przed
rozpoczĊciem produkcji przesyáa on zatwierdzonej jednostce, która wystawiáa
Ğwiadectwo badania typu WE lub Ğwiadectwo odpowiednioĞci WE, dokument
opisujący procesy wytwarzania i wszystkie z góry ustalone systematyczne
dziaáania podejmowane w celu zapewnienia zgodnoĞci zbiorników ciĞnieniowych
z normami, o których mowa w art. 5 ust. 1 lub zatwierdzonym prototypem.

§ 34. 1. Producent stosujący procedurĊ deklarowania zgodnoĞci WE, o której
mowa w § 32, przed rozpoczĊciem produkcji przesyáa jednostce notyfikowanej,
która wystawiáa certyfikat badania typu WE lub certyfikat odpowiednioĞci, o
którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 1, dokument opisujący proces wytwarzania i
ustalone systematyczne dziaáania podejmowane w celu zapewnienia zgodnoĞci
zbiorników z normami zharmonizowanymi lub zatwierdzonym prototypem.

Dokument ten powinien zawieraü:

§ 34. 2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, powinien zawieraü:
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(a) opis Ğrodków wykorzystywanych do wytwarzania i kontroli, 1) opis Ğrodków wykorzystywanych do wytwarzania i kontroli odpowiednich do
odpowiednich do konstrukcji zbiorników;
konstrukcji zbiorników;
(b) plan kontroli opisujący odpowiednie badania i próby, które 2) plan kontroli opisujący badania i próby przewidywane podczas wytwarzania
powinny byü przeprowadzone w trakcie wytwarzania wraz z
zbiornika wraz z procedurami i czĊstoĞcią ich przeprowadzania;
dotyczącymi ich procedurami oraz czĊstoĞcią przeprowadzania
tych badaĔ i prób;
(c) zobowiązanie do przeprowadzania badaĔ i prób zgodnie z 3) zobowiązanie do przeprowadzania badaĔ i prób, zgodnie z planem kontroli,
wymienionym powyĪej planem kontroli oraz do przeprowadzania
oraz do przeprowadzania próby hydraulicznej lub, za zgodą organu
wáaĞciwej jednostki dozoru technicznego, próby pneumatycznej na
próby hydrostatycznej lub, za zgodą paĔstwa czáonkowskiego,
próby pneumatycznej na kaĪdym wytworzonym zbiorniku przy
wytworzonym zbiorniku, przy ciĞnieniu równym 1,5 ciĞnienia obliczeniowego;
ciĞnieniu równym 1,5 ciĞnienia obliczeniowego.
a

przeprowadzenie tych badaĔ i prób odpowiedzialny jest § 34. 3. Badania i próby, o których mowa w ust. 2 pkt 3, przeprowadza
wykwalifikowany personel, wystarczająco niezaleĪny od wykwalifikowany personel, niezaleĪny od personelu produkcyjnego. Z
personelu produkcyjnego; z badaĔ i prób naleĪy sporządziü przeprowadzonych badaĔ i prób naleĪy sporządziü protokóá.
protokóá;
§ 34. 2

(d) adresy miejsc wytwarzania
rozpoczĊcia wytwarzania.

i

magazynowania

oraz

datĊ 4) wskazanie miejsc wytwarzania oraz magazynowania zbiorników i daty
rozpoczĊcia wytwarzania.

Art. 13 ust. 2. Ponadto, w przypadku gdy iloczyn PS i V przekracza
200 bar
· litr,
wytwórcy
mają
umoĪliwiü
jednostce
odpowiedzialnej za nadzór WE dostĊp do wyĪej wymienionych
miejsc wytwarzania i magazynowania w celu przeprowadzenia
kontroli, zezwoliü tej jednostce na wybranie zbiorników do
badaĔ oraz dostarczyü jej wszelkich niezbĊdnych informacji, a
w szczególnoĞci:

§ 34. 4. Producent zbiorników kategorii A2 umoĪliwia jednostkom
odpowiedzialnym za przeprowadzenie nadzoru WE dostĊp, w celach kontroli, do
miejsc wytwarzania i magazynowania zbiorników, wybranie zbiorników do
badaĔ oraz dostarcza niezbĊdne informacje, w szczególnoĞci:

77

Wymagania dyrektywy 87/404/EWG

Wymagania rozporządzenia

 dokumentacjĊ projektowo-wykonawczą,

1) dokumentacjĊ projektowo-wykonawczą;

 sprawozdanie z kontroli,

2) sprawozdanie z kontroli, o którym mowa w § 35 ust. 3;

 odpowiednio, Ğwiadectwo badania typu WE lub Ğwiadectwo 3) certyfikat badania typu WE lub certyfikat odpowiednioĞci;
odpowiednioĞci,
 protokóá z przeprowadzonych badaĔ i prób.

4) protokóá przeprowadzonych badaĔ i prób.

Art. 14 ust. 1. Zatwierdzona jednostka, która wystawiáa Ğwiadectwo badania
typu WE lub Ğwiadectwo odpowiednioĞci, przed datą rozpoczĊcia produkcji bada
zarówno dokument, o którym mowa w art. 13 ust. 1, jak i dokumentacjĊ
projektowo-wykonawczą, o której mowa w zaáączniku II ust. 3, w celu
poĞwiadczenia ich zgodnoĞci w przypadku, gdy zbiorniki nie są wytwarzane
zgodnie z zatwierdzonym prototypem.

§ 35. 1. Jednostka notyfikowana, która wydaáa certyfikat badania typu WE lub
certyfikat odpowiednioĞci, bada przed rozpoczĊciem produkcji dokument, o
którym mowa w § 34 ust. 1, dokumentacjĊ projektowo-wykonawczą, w celu
poĞwiadczenia ich zgodnoĞci, jeĪeli zbiorniki nie są wytwarzane zgodnie z
zatwierdzonym prototypem.
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Art. 14 ust. 2. Ponadto, w przypadku gdy iloczyn PS i V przekracza § 35. 2. Podczas wytwarzania zbiorników kategorii A2 jednostka notyfikowana
200 bar · litr, jednostka ta podczas wytwarzania:
dodatkowo:
 upewnia siĊ, Īe wytwórca istotnie sprawdza seryjnie wytwarzane 1) upewnia siĊ, czy producent sprawdza produkowane seryjnie zbiorniki,
zgodnie z wymaganiami okreĞlonymi w § 34 ust. 2 pkt 3;
zbiorniki zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. c),
 pobiera losowo próbki w miejscu wytwarzania lub w miejscu 2) pobiera losowo wybrane próbki w miejscu wytwarzania lub magazynowania
zbiorników, w celu przeprowadzenia kontroli.
magazynowania zbiorników w celu ich skontrolowania.
Jednostka dostarcza paĔstwu czáonkowskiemu, które ją zatwierdziáo, § 35. 3. Kopie sprawozdania z kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 2, jednostka
oraz na Īądanie pozostaáym zatwierdzonym jednostkom, notyfikowana przekazuje ministrowi, który jednostkĊ notyfikowaá, oraz innym
pozostaáym paĔstwom czáonkowskim i Komisji kopie jednostkom notyfikowanym na ich Īądanie.
sprawozdania z kontroli.
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Art. 15 [2]Î„Nie naruszając postanowieĔ artykuáu 7:



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 oraz do
zaprzestania naruszania prawa na warunkach okreĞlonych przez paĔstwo
czáonkowskie;

b) jeĪeli niezgodnoĞü z wymaganiami utrzymuje siĊ, paĔstwo
czáonkowskie podejmie wszelkie odpowiednie kroki w celu
ograniczenia lub uniemoĪliwienia umieszczania na rynku takich
wyrobów lub zapewnienia ich usuniĊcia z rynku zgodnie z
procedurami okreĞlonymi w art. 7.”Í[2]



Art. 16 ust. 1. [2]Î„Oznakowanie CE”Í[2] oraz napisy przewidziane w
zaáączniku II pkt 1 naleĪy nanosiü w widocznej, áatwo czytelnej i nieĞcieralnej
postaci na zbiorniku lub tabliczce znamionowej przymocowanej do zbiornika w
taki sposób, aby nie moĪna byáo jej usunąü.

§ 37. 1. Na zbiorniku albo na tabliczce znamionowej, przymocowanej do
zbiornika w sposób uniemoĪliwiający jej usuniĊcie, powinny byü umieszczone w
sposób widoczny, czytelny i trwaáy oznakowanie CE oraz informacje, o których
mowa w § 38 ust. 1.

[2]Î„Oznakowanie zgodnoĞci CE skáada siĊ z liter „CE” a wzór § 37. 4. Wzór oznakowania CE okreĞla zaáącznik do rozporządzenia.
oznakowania podano w zaáączniku II.
Po oznakowaniu CE nastĊpuje numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 9 § 37. 2. Po prawej stronie oznakowania CE naleĪy umieĞciü numer
ust. 1, zatwierdzonej jednostki inspekcyjnej odpowiedzialnej za weryfikacjĊ WE identyfikacyjny jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za weryfikacjĊ WE, o
lub nadzór WE.”Í[2]
której mowa w § 26, lub za nadzór WE, o którym mowa w § 33.
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[2]Î„Art. 16 ust. 2. Umieszczanie na zbiornikach oznakowaĔ, które
mogáyby wprowadzaü w báąd strony trzecie co do oznakowania
CE pod wzglĊdem znaczenia i formy, jest zabronione. Wszelkie
inne oznaczenia mogą byü nanoszone na zbiorniki lub tabliczki
znamionowe pod warunkiem, Īe nie powodują zmniejszenia
widocznoĞci i czytelnoĞci oznakowania CE.”Í[2]

§ 37. 3. Na zbiorniku nie naleĪy umieszczaü oznakowaĔ, które mogáyby
wprowadziü w báąd strony trzecie co do oznakowania CE pod wzglĊdem
znaczenia i formy. Wszelkie inne oznakowania mogą byü umieszczone na
zbiorniku lub jego tabliczce znamionowej pod warunkiem, Īe nie spowodują
ograniczenia widocznoĞci i czytelnoĞci oznakowania CE.

Art. 17. KaĪda podjĊta na podstawie niniejszej dyrektywy decyzja,
która ogranicza umieszczanie na rynku i/lub oddawanie do uĪytku
zbiornika, powinna zawieraü dokáadne uzasadnienie jej podjĊcia.
DecyzjĊ taką naleĪy niezwáocznie podaü do wiadomoĞci stronie
zainteresowanej,
z
jednoczesnym
poinformowaniem
jej
o
odwoáawczych Ğrodkach prawnych przysáugujących zgodnie z
prawami obowiązującymi w danym paĔstwie czáonkowskim oraz o
terminach, jakie obowiązują przy korzystaniu z tych Ğrodków.
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Art. 18 ust. 1. PaĔstwa czáonkowskie przyjmą i opublikują, najpóĨniej
do 1 stycznia 1990 r. ustawy, rozporządzenia i przepisy
administracyjne konieczne do uzyskania zgodnoĞci z niniejszą
dyrektywą i niezwáocznie powiadomią o tym KomisjĊ.



Przepisy te powinny wejĞü w Īycie z dniem 1 czerwca 1990 r.
[1]Î„PaĔstwa czáonkowskie do dnia 1 lipca 1992 r. zezwolą na
umieszczanie na rynku i/lub oddawanie do uĪytku zbiorników
zgodnych z wymaganiami przepisów obowiązujących na ich
przed
dniem
obowiązywania
niniejszej
terytoriach
dyrektywy.”Í[1]



Art. 18 ust. 2. PaĔstwa
czáonkowskie
przekaĪą
Komisji
teksty
przepisów prawa krajowego przyjĊtych na obszarze
regulowanym przez niniejszą dyrektywĊ.



Art. 19. Niniejsza
dyrektywa
czáonkowskich.



skierowana

jest

Z.I. 1. Materiaáy powinny byü dobrane zgodnie
zastosowaniem zbiorników i zgodnie z pkt 1.1  1.4.

z

do

paĔstw

przewidywanym § 10. Materiaáy przeznaczone do wytwarzania zbiorników powinny byü dobrane
zgodnie z przewidywanym zastosowaniem zbiornika i speániaü wymagania, o
których mowa w § 11-14.

Z.I. 1.1. Materiaáy, o których mowa w art. 1, stosowane do wytwarzania § 11. 1. Materiaáy stosowane do wytwarzania elementów ciĞnieniowych
elementów ciĞnieniowych powinny byü:
powinny byü:
 spawalne,

1) spawalne;

 plastyczne i odporne na obciąĪenia dynamiczne, tak aby rozerwanie w 2) plastyczne i odporne na obciąĪenia dynamiczne, aby rozerwanie w najniĪszej
temperaturze roboczej nie powodowaáo fragmentacji zbiornika lub kruchych
najniĪszej temperaturze roboczej nie powodowaáo fragmentacji zbiornika ani
pĊkniĊü;
kruchych pĊkniĊü,

82

Wymagania dyrektywy 87/404/EWG

Wymagania rozporządzenia
3) odporne na starzenie.

 odporne na starzenie.

W przypadku zbiorników stalowych materiaáy powinny dodatkowo speániaü § 11. 2. Materiaáy przeznaczone do wytwarzania zbiorników stalowych, oprócz
wymagania ustalone w pkt 1.1.1,
wymagaĔ, o których mowa w ust. 1, powinny speániaü wymagania okreĞlone dla
stali jakoĞciowej niestopowej, okreĞlone w § 12 ust. 1.
a w przypadku zbiorników aluminiowych lub ze stopów aluminium – wymagania § 11. 3. Materiaáy przeznaczone do wytwarzania zbiorników aluminiowych lub
pkt 1.1.2.
ze stopów aluminium, oprócz wymagaĔ, o których mowa w ust. 1, powinny
speániaü wymagania okreĞlone dla aluminium niestopowego, okreĞlone w § 13.
Do materiaáów powinien byü doáączony atest sporządzony przez wytwórcĊ § 11. 4. Wytwórca materiaáu doáącza do materiaáów przeznaczonych do
materiaáu, opisany w zaáączniku II.
wytwarzania zbiorników stalowych i aluminiowych atest, o którym mowa w § 17
ust. 4 pkt 3.
Z.I. 1.1.1. Stale
wymagania:

jakoĞciowe

niestopowe

powinny

speániaü

nastĊpujące § 12. 1. Stale jakoĞciowe niestopowe przeznaczone do wytwarzania zbiorników
stalowych powinny:

a) powinny byü uspokojone i dostarczane w stanie normalizowanym lub w 1) byü uspokojone i dostarczane w stanie normalizowanym lub równowaĪnym;
stanie równowaĪnym;
b) zawartoĞü wĊgla w wyrobie powinna byü mniejsza niĪ 0,25%, a siarki i 2) mieü zawartoĞü wĊgla w wyrobie poniĪej 0,25%, siarki i fosforu poniĪej
fosforu mniejsza niĪ 0,05% dla kaĪdego z tych skáadników,
0,05% - dla kaĪdego z tych skáadników.
c) powinny mieü nastĊpujące wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowe:

§ 12. 2. Zbiorniki wykonane ze stali jakoĞciowej niestopowej powinny posiadaü
nastĊpujące wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowe:

 najwiĊksza wytrzymaáoĞü na rozciąganie Rm,max powinna byü mniejsza niĪ 1) najwiĊkszą wartoĞü wytrzymaáoĞci na rozciąganie, oznaczoną symbolem Rm
2
580 N/mm2,
max, mniejszą niĪ 580 N/mm ;
 wydáuĪenie po zerwaniu powinno wynosiü:

2) wydáuĪenie po zerwaniu, wyraĪone w %, oznaczone symbolem A przy
L o 5,65 S o lub symbolem A80 mm przy Lo= 80 mm, speániające
nastĊpujące warunki:

- jeĪeli próbki są pobrane równolegle do kierunku walcowania:

a) jeĪeli próbki są pobrane równolegle do kierunku walcowania:
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gruboĞü t 3 mm: A

t

22 %,

 dla gruboĞci

gruboĞü < 3 mm: A80mm

t

17 %,

 dla gruboĞci < 3 mm:

- jeĪeli próbki są pobrane poprzecznie do kierunku walcowania:

3 mm:

A
A80 mm

22%,
17%,

b) jeĪeli próbki są pobrane poprzecznie do kierunku walcowania:

gruboĞü t 3 mm: A

t

20 %,

 dla gruboĞci

gruboĞü < 3 mm: A80mm

t

15 %,

 dla gruboĞci < 3 mm:

3 mm:

A
A80 mm

20%,
15%;

 Ğrednia udarnoĞü KCV w najniĪszej temperaturze roboczej, dla trzech 3) Ğrednią udarnoĞü, oznaczoną symbolem KCV i wyraĪoną w J/cm2, w
najniĪszej temperaturze roboczej, okreĞlonej na podstawie trzech próbek
próbek pobranych równolegle w kierunku walcowania powinna wynosiü
pobranych równolegle do kierunku walcowania, wynoszącą nie mniej niĪ 35
nie mniej niĪ 35 J/cm2. NajwyĪej jeden wynik z tych trzech prób moĪe
J/cm2. NajwyĪej jeden wynik z tych trzech prób moĪe byü niĪszy niĪ 35
byü niĪszy niĪ 35 J/cm2, ale nie niĪszy niĪ 25 J/cm2.
J/cm2, ale nie niĪszy niĪ 25 J/cm2.
W przypadku stali stosowanych do wytwarzania zbiorników, których § 12. 3. W przypadku stali stosowanych do wytwarzania zbiorników, których
najniĪsza temperatura robocza jest niĪsza od minus 10qC i których najniĪsza temperatura robocza jest niĪsza od -10°C i gruboĞü Ğcianki wynosi
gruboĞü Ğcianki wynosi wiĊcej niĪ 5 mm, sprawdzenie tej wáaĞciwoĞci jest wiĊcej niĪ 5 mm, naleĪy sprawdziü udarnoĞü.
konieczne.
Z.I. 1.1.2. Aluminium niestopowe powinno zawieraü nie mniej niĪ 99.5%
czystego aluminium, a stopy o których mowa w art. 1 ust. 2 powinny
wykazywaü odpowiednią odpornoĞü na korozjĊ miĊdzykrystaliczną w najwyĪszej
temperaturze roboczej.

§ 13. 1. Aluminium niestopowe, przeznaczone do wytwarzania
aluminiowych, powinno zawieraü nie mniej niĪ 99,5% czystego
stopy aluminium nieutwardzające siĊ, przez starzenie powinny
odpowiednią odpornoĞü na korozjĊ miĊdzykrystaliczną w
temperaturze roboczej.

Ponadto, materiaáy te powinny speániaü nastĊpujące wymagania:

§ 13. 2. Aluminium niestopowe powinno:

a) powinny byü dostarczane w stanie wyĪarzonym oraz

1) byü dostarczane w stanie wyĪarzonym;

b) powinny mieü nastĊpujące wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowe w wyrobie:

2) posiadaü nastĊpujące wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowe w wyrobie:
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 najwiĊksza wytrzymaáoĞü na rozciąganie Rm, max nie powinna byü wiĊksza
niĪ 350 N/mm2,

a) najwiĊkszą wytrzymaáoĞü na rozciąganie, nie wiĊkszą niĪ 350 N/mm2,

 wydáuĪenie po zerwaniu powinno wynosiü:

b) wydáuĪenie po zerwaniu:

- A t 16 % dla próbek pobranych równolegle do kierunku walcowania,

A

16%  dla próbek pobranych równolegle do kierunku walcowania,

- A t 14 % dla próbek pobranych poprzecznie do kierunku walcowania.

 A
14%  dla próbek pobranych poprzecznie do kierunku
walcowania.

Z.I. 1.2. Materiaáy spawalnicze stosowane do wykonywania spoin zbiornika lub § 14. 1. Materiaáy spawalnicze stosowane do wykonania spoin zbiornika lub na
na zbiorniku powinny byü odpowiednie do materiaáów spawanych i zgodne z zbiorniku powinny byü odpowiednie do materiaáów spawanych, o
nimi pod wzglĊdem wáaĞciwoĞci.
wáaĞciwoĞciach zgodnych z wáaĞciwoĞciami tych materiaáów.
Z.I. 1.3. Elementy te (np. Ğruby i nakrĊtki) powinny byü wykonane z
materiaáu, o którym mowa w pkt 1.1 lub z innych rodzajów stali, aluminium lub
odpowiedniego stopu aluminium, zgodnych pod wzglĊdem wáaĞciwoĞci z
materiaáami zastosowanymi do wytwarzania elementów ciĞnieniowych.

§ 14. 2. Elementy wpáywające na wytrzymaáoĞü zbiornika, w szczególnoĞci
Ğruby, nakrĊtki, powinny byü wykonane z materiaáów, o których mowa w § 1113, lub innych rodzajów stali, aluminium lub odpowiednich stopów aluminium
zgodnych pod wzglĊdem wáaĞciwoĞci z materiaáami zastosowanymi do
wytwarzania elementów ciĞnieniowych.

Te inne rodzaje materiaáów powinny wykazywaü w najniĪszej temperaturze § 14. 3. Materiaáy inne niĪ wymienione w § 11-13, stosowane do wykonania
roboczej odpowiednie wydáuĪenie po rozerwaniu i odpowiednią udarnoĞü.
elementów wpáywających na wytrzymaáoĞü zbiornika, powinny wykazywaü, w
najniĪszej temperaturze roboczej, odpowiednie wydáuĪenie przy rozerwaniu i
udarnoĞü.

Z.I. 1.4. Wszelkie elementy nieciĞnieniowe zbiorników spawanych powinny byü § 14. 4. Elementy nieciĞnieniowe zbiorników spawanych powinny byü
wykonane z materiaáów o wáaĞciwoĞciach zgodnych z materiaáami elementów, z wykonane z materiaáów o wáaĞciwoĞciach zgodnych z materiaáami elementów, z
którymi są áączone przy pomocy spawania.
którymi są áączone podczas spawania.
Z.I. 2. Projektując zbiornik wytwórca powinien okreĞliü jego zastosowanie i § 15. 1. Producent, projektując zbiorniki, okreĞla ich zastosowanie, przyjmując:
dobraü:
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 najniĪszą temperaturĊ roboczą Tmin,

1) najniĪszą temperaturĊ roboczą, Tmin;

 najwyĪszą temperaturĊ roboczą Tmax,

2) najwyĪszą temperaturĊ roboczą, Tmax;

 najwyĪsze ciĞnienie robocze PS.

3) najwyĪsze ciĞnienie robocze, PS.

Mimo zaáoĪenia najniĪszej temperatury roboczej wyĪszej niĪ 10qC, wymagania § 15. 2. W przypadku przyjĊcia najniĪszej temperatury roboczej wyĪszej niĪ jakoĞciowe w stosunku do materiaáów powinny byü speánione w temperaturze 10°C, wymagania jakoĞciowe w stosunku do materiaáów powinny byü speánione
w temperaturze -10°C.
10qC.
Wytwórca powinien poza tym uwzglĊdniü nastĊpujące wymagania:

§ 15. 3. Producent, projektując zbiorniki, powinien zapewniü:

 powinna istnieü moĪliwoĞü kontroli wnĊtrza zbiorników,

1) moĪliwoĞü oglĊdzin jego wnĊtrza oraz odwadniania;

 powinna istnieü moĪliwoĞü odwadniania zbiorników,
 wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowe zbiorników powinny byü zachowane przez 2) zachowanie wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowych przez okres uĪytkowania,
zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem;
caáy okres ich uĪytkowania zgodnego z zamierzonym przeznaczeniem,
zabezpieczenie
przed
korozją,
 zbiorniki powinny byü, uwzglĊdniając ich przewidywane zastosowanie, 3) odpowiednie
przewidywanego zastosowania zbiorników.
odpowiednio zabezpieczone przed korozją,

z

uwzglĊdnieniem

oraz fakt, Īe w przewidywanych warunkach uĪytkowania:

w

przewidywanych

§ 15. 4. Producent powinien
warunkach uĪytkowania:

zapewniü

takĪe,

aby

 zbiorniki nie bĊdą poddawane naprĊĪeniom mogącym niekorzystnie wpáywaü 1) zbiorniki nie byáy poddawane naprĊĪeniom wpáywającym niekorzystnie na
ich bezpieczną pracĊ;
na ich bezpieczną pracĊ,
 ciĞnienie wewnĊtrzne nie bĊdzie trwale przekraczaü najwyĪszego ciĞnienia 2) ciĞnienie wewnątrz zbiorników nie przekraczaáo trwale najwyĪszego ciĞnienia
roboczego; dopuszcza siĊ chwilowe przekroczenie ciĞnienia roboczego nie
roboczego PS; dopuszcza siĊ jednak chwilowe jego przekroczenie o nie
wiĊcej niĪ o 10%.
wiĊcej niĪ 10%.
Záącza obwodowe i wzdáuĪne powinny byü wykonane przy zastosowaniu spoin z § 15. 5. Záącza obwodowe i wzdáuĪne powinny byü wykonane przy uĪyciu spoin
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peánym przetopem lub innych zapewniających równowaĪną niezawodnoĞü. Dna z peánym przetopem lub innych spoin zapewniających równowaĪną
wypukáe inne niĪ kuliste powinny mieü czĊĞü walcową.
niezawodnoĞü záącza. Dna wypukáe, z wyjątkiem kulistych, powinny mieü czĊĞü
walcową.
Z.I. 2.1. W przypadku zbiorników o iloczynie PS · V nie wiĊkszym niĪ 3 000 bar § 16. 1. W przypadku zbiorników, w których iloczyn ciĞnienia roboczego i
· litr, wytwórca powinien okreĞliü gruboĞü Ğcianki zbiornika na podstawie pojemnoĞci zbiornika jest nie wiĊkszy niĪ 3 000 barów x litr, producent okreĞla
gruboĞü ich Ğcianek na podstawie jednej z metod, o których mowa w ust. 4-6.
jednej z metod podanych w pkt 2.1.1 i 2.1.2;
w przypadku zbiornika o iloczynie PS · V wiĊkszym niĪ 3 000 bar · litr lub, gdy § 16. 2. W przypadku zbiorników, w których iloczyn ciĞnienia roboczego i
najwyĪsza temperatura robocza przekracza 100qC, gruboĞü Ğcianki zbiornika pojemnoĞci jest wiĊkszy niĪ 3 000 barów x litr lub gdy najwyĪsza temperatura
robocza przekracza +100°C, gruboĞü Ğcianek zbiorników naleĪy okreĞliü,
naleĪy okreĞliü metodą opisaną w pkt 2.1.1.
stosując metody, o których mowa w ust. 4 i 5.
Rzeczywista gruboĞü Ğcianki czĊĞci walcowej i den zbiornika wykonanego ze § 16. 3. Rzeczywista gruboĞü Ğcianek czĊĞci walcowej i den zbiorników
stali powinna wynosiü co najmniej 2 mm, a z aluminium lub stopów wykonanych ze stali powinna wynosiü co najmniej 2 mm, a z aluminium lub
aluminium - co najmniej 3 mm.
stopów aluminium co najmniej 3 mm.
Z.I. 2.1.1. Najmniejsza gruboĞü Ğcianki elementów ciĞnieniowych powinna byü § 16. 4. Stosując metodĊ obliczeniową, najmniejszą gruboĞü Ğcianek
obliczana z uwzglĊdnieniem wielkoĞci naprĊĪeĔ oraz nastĊpujących wymagaĔ:
elementów ciĞnieniowych oblicza siĊ z uwzglĊdnieniem wielkoĞci wystĊpujących
naprĊĪeĔ oraz nastĊpujących wymagaĔ:
 przyjĊte ciĞnienie obliczeniowe nie powinno byü niĪsze niĪ przyjĊte 1) przyjĊte ciĞnienie obliczeniowe nie powinno byü niĪsze niĪ przyjĊte
najwyĪsze ciĞnienie robocze;
najwyĪsze ciĞnienie robocze,

 dopuszczalne naprĊĪenie báonowe nie powinno przekraczaü mniejszej z dwu 2) dopuszczalne naprĊĪenie báonowe nie powinno przekraczaü mniejszej z dwu
wartoĞci: 0,6 RET lub 0,3 Rm; w celu okreĞlenia naprĊĪenia dopuszczalnego
wartoĞci 0,6 RET lub 0,3 Rm. W celu okreĞlenia naprĊĪenia dopuszczalnego,
przyjmuje siĊ najmniejsze wartoĞci granicy plastycznoĞci oraz wytrzymaáoĞci
wytwórca powinien przyjąü najmniejsze wartoĞci RET i Rm gwarantowane
na rozciąganie gwarantowane przez producenta materiaáu.
przez wytwórcĊ materiaáu.
W przypadku, gdy w czĊĞci walcowej zbiornika wykonano jedno lub wiĊcej
spawanych záączy wzdáuĪnych wykonanych w procesie spawania
nieautomatycznego, obliczoną w powyĪszy sposób gruboĞü Ğcianki naleĪy
pomnoĪyü przez wspóáczynnik 1,15.

§ 16. 5. W przypadku gdy w czĊĞci walcowej zbiornika wykonano jedno lub
wiĊcej spawanych záączy wzdáuĪnych w procesie spawania nieautomatycznego,
gruboĞü Ğcianki obliczoną w sposób, o którym mowa w ust. 4, naleĪy pomnoĪyü
przez wspóáczynnik 1,15.
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Z.I. 2.2.1. GruboĞü Ğcianki naleĪy ustaliü tak, aby zbiornik wytrzymaá w
temperaturze otoczenia ciĞnienie równe co najmniej piĊciokrotnemu
najwyĪszemu ciĞnieniu roboczemu, przy trwaáym odksztaáceniu obwodowym nie
wiĊkszym niĪ 1%.

§ 16. 6. Stosując metodĊ doĞwiadczalną, gruboĞü Ğcianki naleĪy ustaliü tak, aby
w temperaturze otoczenia zbiornik wytrzymaá ciĞnienie równe co najmniej
piĊciokrotnemu najwyĪszemu ciĞnieniu roboczemu, przy trwaáym odksztaáceniu
obwodowym nie wiĊkszym niĪ 1%.

Z.I. 3. Zbiorniki powinny byü wytwarzane i poddawane kontroli w czasie § 17. 1. Zbiorniki powinny byü wytwarzane i poddawane kontroli podczas
wytwarzania zgodnie z dokumentacją projektowo-wykonawczą, o której mowa wytwarzania, zgodnie z dokumentacją projektowo-wykonawczą.
w zaáączniku II pkt 3.
Z.I. 3.1. Przygotowanie elementów skáadowych (np. ksztaátowanie, ukosowanie
krawĊdzi)
nie
powinno
powodowaü
powstawania
Īadnych
wad
powierzchniowych lub pĊkniĊü, ani zmian wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowych,
które mogą mieü niekorzystny wpáyw na bezpieczeĔstwo zbiorników.

§ 19. 1. Przygotowanie elementów skáadowych zbiornika, takie jak:
ksztaátowanie oraz ukosowanie krawĊdzi, nie powinno powodowaü powstawania
wad powierzchniowych lub pĊkniĊü ani zmian wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowych
mających niekorzystny wpáyw na bezpieczeĔstwo.

Z.I. 3.2. Spoiny i przylegáe do nich strefy powinny wykazywaü podobne
wáaĞciwoĞci co materiaá spawany oraz nie
powinny mieü niezgodnoĞci
zewnĊtrznych i wewnĊtrznych niekorzystnie wpáywających na bezpieczeĔstwo
zbiorników.

§ 19. 2. Spoiny elementów ciĞnieniowych i przylegáe do nich strefy powinny
wykazywaü podobne wáaĞciwoĞci jak materiaá spawany oraz nie powinny mieü
niezgodnoĞci zewnĊtrznych i wewnĊtrznych, które mogáyby niekorzystnie
wpáywaü na bezpieczeĔstwo zbiornika.

Záącza powinny byü wykonywane przez wykwalifikowanych spawaczy lub
operatorów mających odpowiedni zakres umiejĊtnoĞci, zgodnie z uznanymi
technologiami spawania. Uznawanie to oraz egzaminowanie spawaczy powinno
byü przeprowadzane przez zatwierdzone jednostki inspekcyjne.

§ 19. 3. Záącza spawane elementów ciĞnieniowych powinny byü wykonywane
przez spawaczy lub operatorów spawalniczych posiadających odpowiednie
uprawnienia wydane przez jednostkĊ notyfikowaną, zgodnie z uznanymi przez
tĊ jednostkĊ technologiami spawania.

Wytwórca powinien równieĪ, podczas wytwarzania, zapewniü staáą jakoĞü § 19. 4. Producent podczas wytwarzania zbiornika powinien zapewniü staáą
spawania przez przeprowadzanie odpowiednich badaĔ wedáug stosownych jakoĞü spawania, przeprowadzając w tym celu odpowiednie badania na
procedur. Z badaĔ tych powinny byü sporządzane protokoáy.
podstawie odpowiednich procedur. Z przeprowadzonych badaĔ powinny byü
sporządzane protokoáy.
Z.I. 4. Do zbiorników powinna byü doáączana instrukcja sporządzona przez § 20. Producent sporządza i doáącza do zbiornika instrukcje, o których mowa w
wytwórcĊ, o której mowa w zaáączniku II pkt 2.
§ 18.
[2]p„
Z.R.
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Oznakowanie CE skáada siĊ z liter "CE" o poniĪszych ksztaátach:

 Oznakowanie zgodnoĞci CE skáada siĊ z liter „CE” o poniĪszym ksztaácie:
 JeĞli oznakowanie CE jest zmniejszane lub powiĊkszane, naleĪy zachowaü W przypadku pomniejszania lub powiĊkszania oznakowania CE naleĪy zachowaü
proporcje podane na powyĪszym rysunku.
proporcje podane na powyĪszym rysunku.
 RóĪne elementy oznakowania CE powinny mieü z zasady tĊ samą wysokoĞü, Elementy oznakowania CE powinny mieü tĊ samą wysokoĞü, która nie moĪe byü
mniejsza niĪ 5 mm.
która nie moĪe byü mniejsza niĪ 5 mm.
Z.II. 1 (b) Na zbiorniku lub tabliczce znamionowej powinny byü podane co § 38. 1. Na zbiorniku albo tabliczce znamionowej umieszcza siĊ informacje, co
najmniej nastĊpujące informacje:
najmniej:
 najwyĪsze ciĞnienie robocze (PS w barach),

1) najwyĪsze ciĞnienie robocze, PS;

 najwyĪsza temperatura robocza (Tmax w qC),

2) najwyĪszą temperaturĊ roboczą, Tmax;

 najniĪsza temperatura robocza (Tmin w qC),

3) najniĪszą temperaturĊ roboczą, Tmin;

 pojemnoĞü zbiornika (V w litrach),

4) pojemnoĞü, V;

 nazwa lub znak wytwórcy,

5) nazwĊ lub znak producenta;

 typ, numer fabryczny lub numer partii zbiorników,

6) typ, numer fabryczny lub numer wyprodukowanej partii zbiorników;

 dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE.

7) dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE.

W przypadku stosowania tabliczki znamionowej, naleĪy ją tak zaprojektowaü, § 38. 2. Tabliczka znamionowa przymocowana do zbiornika powinna byü
aby nie moĪna jej byáo ponownie uĪyü oraz aby zawieraáa wolne miejsce na zaprojektowana w taki sposób, aby nie mogáa byü ponownie uĪywana oraz
inne informacje. ”Í[2]
zawieraáa wolne miejsce na inne informacje niĪ wymienione w ust. 1.
Z.II. 2. Instrukcje powinny zawieraü nastĊpujące informacje:

§ 18. 1. Doáączone
powinny zawieraü:
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 dane okreĞlone w pkt 1 z wyjątkiem numeru fabrycznego,

1) informacje, o których mowa w § 38, z wyjątkiem numeru fabrycznego
zbiornika;

 przewidywane zastosowanie zbiornika,

2) przewidywane zastosowanie zbiornika;

 wymagania dotyczące konserwacji i instalowania zbiornika wpáywające na 3) wymagania bezpieczeĔstwa dotyczące konserwacji i instalacji zbiornika.
jego bezpieczeĔstwo.
Instrukcje powinny byü sporządzone w jĊzyku lub jĊzykach urzĊdowych kraju § 18. 2. Instrukcje powinny byü sporządzone w jĊzyku polskim; mogą teĪ byü
przeznaczenia.
sporządzane w jĊzykach urzĊdowych kraju przeznaczenia zbiornika.
Z.II. 3. Dokumentacja projektowo-wykonawcza powinna zawieraü opis
przyjĊtych metod i czynnoĞci zapewniających speánienie zasadniczych
wymagaĔ, o których mowa w art. 3 lub norm, o których mowa w art. 5 ust. 1, a
w szczególnoĞci:

§ 17. 2. Dokumentacja projektowo-wykonawcza zbiornika powinna zawieraü
opis przyjĊtych metod i czynnoĞci zapewniających speánienie zasadniczych
wymagaĔ lub norm zharmonizowanych, zastosowanych materiaáów, procesów
spawania oraz badaĔ i kontroli, które bĊdą wykonane, a takĪe istotne szczegóáy
dotyczące konstrukcji zbiornika.

(a) szczegóáowy rysunek wykonawczy danego typu zbiornika,

§ 17. 3. Do
dokumentacji
projektowo-wykonawczej
naleĪy
doáączyü
szczegóáowy rysunek wykonawczy danego typu zbiornika oraz instrukcje, o
których mowa w § 18.

(b) instrukcje,

(c) dokument opisujący:
 zastosowane materiaáy,

Patrz § 17. ust. 2.

 zastosowane procesy spawania,

Patrz § 17. ust. 2.

 badania i kontrole, które mają byü przeprowadzane,

Patrz § 17. ust. 2.

 istotne szczegóáy dotyczące konstrukcji zbiornika.

Patrz § 17. ust. 2.

JeĪeli stosowane są procedury ustanowione w art. 11  14, dokumentacja § 17. 4. W przypadku stosowania procedur oceny zgodnoĞci, o których mowa w
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powinna równieĪ zawieraü:

§ 25-34, do dokumentacji projektowo-wykonawczej powinny byü doáączone:

(i)

protokoáy uznania zastosowanych technologii spawania i

1) protokoáy uznania zastosowanych technologii spawania;

i zaĞwiadczenia kwalifikacyjne spawaczy lub operatorów spawalniczych,

2) zaĞwiadczenia kwalifikacyjne spawaczy lub operatorów spawalniczych;

(ii) atest materiaáów zastosowanych do wytwarzania czĊĞci i zespoáów 3) atest materiaáów zastosowanych do wytwarzania czĊĞci i zespoáów
mających wpáyw na wytrzymaáoĞü zbiornika ciĞnieniowego,
wpáywających na wytrzymaáoĞü zbiornika;
(iii) protokóá z przeprowadzonych badaĔ i prób lub opis planowanych kontroli.

4) protokóá przeprowadzonych badaĔ i prób lub opis planowanych kontroli.

Z.II 4.1. (a) CiĞnienie obliczeniowe „P” jest nadciĞnieniem przyjĊtym przez § 3. 2) „ciĞnienie obliczeniowe”, oznaczone symbolem „P”  nadciĞnienie
wytwórcĊ i stosowanym w celu okreĞlenia gruboĞci Ğcianki
przyjĊte przez producenta i stosowane w celu okreĞlenia gruboĞci
elementów ciĞnieniowych.
Ğcianki elementów ciĞnieniowych, wyraĪone w barach;
Z.II 4.1. (b) NajwyĪsze
ciĞnienie
robocze
„PS”
jest
najwyĪszym § 3. 3) „ciĞnienie robocze”, oznaczone symbolem „PS”  najwyĪsze
nadciĞnieniem, które moĪe powstaü w normalnych warunkach
nadciĞnienie, które moĪe powstaü w normalnych warunkach pracy
uĪytkowania.
zbiornika, wyraĪone w barach;

Z.II 4.1. (c) NajniĪsza temperatura robocza Tmin jest najniĪszą ustaloną § 3. 4) „najniĪsza temperatura robocza”, oznaczona symbolem „Tmin” 
temperaturą Ğcianki zbiornika w normalnych warunkach
najniĪsza ustalona temperatura Ğcianki zbiornika w normalnych
uĪytkowania zbiornika.
warunkach jego pracy, wyraĪona w °C;
Z.II 4.1. (d) NajwyĪsza temperatura robocza Tmax jest najwyĪszą ustaloną § 3. 5) „najwyĪsza temperatura robocza”, oznaczona symbolem „Tmax” 
temperaturą, którą Ğcianka zbiornika moĪe osiągnąü w normalnych
najwyĪsza ustalona temperatura, którą Ğcianka zbiornika moĪe osiągnąü
warunkach uĪytkowania zbiornika.
w normalnych warunkach jego pracy, wyraĪona w °C;
Z.II 4.1. (e) Granica plastycznoĞci „RET” jest wartoĞcią w najwyĪszej § 3. 6) „granica plastycznoĞci”, oznaczona symbolem „RET”  wartoĞü w
temperaturze roboczej Tmax:
najwyĪszej temperaturze roboczej „Tmax”, wyraĪona w N/mm2:
 górnej granicy plastycznoĞci ReH dla materiaáu posiadającego
górną i dolną granicĊ plastycznoĞci, lub
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dolną granicĊ plastycznoĞci, lub

 umownej granicy plastycznoĞci Rp0,2,

b) umownej granicy plastycznoĞci przy wydáuĪeniu trwaáym 0,2%,
oznaczonej symbolem „Rp0,2” i wyraĪonej w N/mm2, lub

 lub umownej granicy plastycznoĞci Rp1,0 dla aluminium
niestopowego.

c) umownej granicy plastycznoĞci przy wydáuĪeniu trwaáym 1%,
oznaczonej symbolem „Rp1,0” i wyraĪonej w N/mm2, w przypadku
aluminium niestopowego;

Z.II 4.1. (f) Typoszeregi zbiorników:
Zbiorniki tworzą typoszereg, o ile róĪnią siĊ od prototypu jedynie Ğrednicą, pod § 3. 7) „typoszereg”  rodzina zbiorników róĪniących siĊ od prototypu Ğrednicą,
warunkiem, Īe speániają wymagania zaáącznika I pkt 2.1.1 lub 2.1.2, i/lub
pod warunkiem speánienia wymagaĔ, o których mowa w § 16 ust. 4 i 5
dáugoĞcią ich czĊĞci walcowej przy nastĊpujących ograniczeniach:
albo w ust. 6, lub dáugoĞcią czĊĞci walcowej, pod warunkiem Īe, gdy:
 jeĪeli prototyp ma jedno dzwono lub wiĊcej oraz dna, warianty w
typoszeregu powinny mieü przynajmniej jedno dzwono,

a) prototyp ma jedno dzwono lub wiĊcej oraz dna, warianty w
typoszeregu powinny mieü co najmniej jedno dzwono,

 jeĪeli prototyp ma tylko dwa dna wypukáe, warianty w typoszeregu nie
powinny mieü Īadnego dzwona.

b) prototyp ma tylko dwa dna wypukáe, warianty w typoszeregu nie
powinny mieü Īadnego dzwona

Warianty dáugoĞciowe wymagające modyfikacji otworów kontrolnych i/lub
wáazowych powinny byü uwidocznione na rysunku kaĪdego wariantu.

 przy czym zmiany dáugoĞci czĊĞci walcowej, powodujące
koniecznoĞü modyfikacji otworów kontrolnych lub wáazowych,
powinny byü uwidocznione na rysunku;

Z.II 4.1. (g) Partia zbiorników moĪe liczyü najwyĪej 3 000 zbiorników tego § 3. 8) „partia zbiorników”  nie wiĊcej niĪ 3 000 zbiorników tego samego
samego typu.
typu;
Z.II 4.1. (h) Produkcja seryjna w rozumieniu niniejszej dyrektywy ma § 3. 9)
miejsce, gdy wiĊcej niĪ jeden zbiornik tego samego typu jest
wytwarzany podczas danego okresu w ciągáym procesie
produkcyjnym wedáug wspólnego projektu i przy zastosowaniu
tego samego procesu produkcyjnego.
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„produkcja seryjna” – produkcja wiĊcej niĪ jednego zbiornika tego
samego typu, wytwarzanego w danym okresie, w ciągáym procesie
produkcyjnym, na podstawie tego samego projektu i przy stosowaniu
tego samego procesu produkcyjnego;
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Z.II 4.1. (i) Atest: dokument, w którym wytwórca poĞwiadcza, Īe dostarczone
wyroby speániają wymagania zamówienia i podaje wyniki
rutynowych badaĔ kontrolnych w zakáadzie, w szczególnoĞci badaĔ
skáadu
chemicznego
i
wáaĞciwoĞci
wytrzymaáoĞciowych
przeprowadzonych na wyrobach wytworzonych w tym samym
procesie produkcyjnym co dostawa, ale niekoniecznie na wyrobach
dostarczonych.
Z.II 4.2. A – wydáuĪenie po zerwaniu (Lo = 5,65

S o ) [%]

§ 17. 5. Atest, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, jest dokumentem, w którym
producent poĞwiadcza, Īe dostarczone wyroby speániają wymagania okreĞlone
w zamówieniu. W dokumencie tym producent zamieszcza wyniki planowo
przeprowadzonej kontroli wewnĊtrznej, w szczególnoĞci wyniki badaĔ skáadu
chemicznego i wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowych wyrobów wytworzonych w tym
samym procesie produkcyjnym co dostawa; badania te nie muszą byü
wykonane na dostarczonych wyrobach.
Patrz § 12 ust. 2 pkt 2.

Z.II 4.2. A80 mm – wydáuĪenie po zerwaniu (Lo = 80 mm) [%]

Patrz § 12 ust. 2 pkt 2.

Z.II 4.2. KCV – UdarnoĞü [J/cm2]

Patrz § 12 ust. 2 pkt 3.

Z.II 4.2. P – ciĞnienie obliczeniowe [bar]

Patrz § 3 pkt 2.

Z.II 4.2. PS – ciĞnienie robocze [bar]

Patrz § 3 pkt 3.

Z.II 4.2. Ph – ciĞnienie próby hydraulicznej lub pneumatycznej [bar]

Patrz § 29 ust. 1 pkt 2.

Z.II 4.2. Rp0,2 – umowna granica plastycznoĞci przy wydáuĪeniu 0,2 % Patrz § 3 pkt 6 lit. b.
[N/mm2]
Z.II 4.2. RET – granica plastycznoĞci w najwyĪszej temperaturze roboczej Patrz §3 pkt 6.
[N/mm2]
Z.II 4.2. ReH – górna granica plastycznoĞci [N/mm2]

Patrz § 3 pkt 6 lit. a.

Z.II 4.2. Rm – wytrzymaáoĞü na rozciąganie [N/mm2]

Patrz § 16 ust. 4 pkt 2.

Z.II 4.2. Tmax – najwyĪsza temperatura robocza [qC]

Patrz § 3 pkt 5.

Z.II 4.2. Tmin – najniĪsza temperatura robocza [qC]

Patrz § 3 pkt 4.
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Z.II 4.2. V – pojemnoĞü zbiornika [L]

Patrz § 1 lit. c.

Z.II 4.2. Rm, max – najwiĊksza wartoĞü wytrzymaáoĞci na rozciąganie [N/mm2]

Patrz § 12 ust. 2 pkt 1.

Z.II 4.2. Rp1,0 – umowna granica plastycznoĞci przy wydáuĪeniu 1 % [N/mm2]

Patrz § 3 pkt 6 lit. c.

Z.III. 1. Jednostka, jej kierownik i pracownicy odpowiedzialni za
przeprowadzanie badaĔ weryfikacyjnych nie powinni byü projektantami,
wytwórcami, dostawcami ani instalatorami zbiorników, które kontrolują, ani teĪ
upowaĪnionymi przedstawicielami Īadnej z tych stron. Nie mogą oni byü
zaangaĪowani bezpoĞrednio w projektowanie, wytwarzanie, sprzedaĪ lub
konserwacjĊ zbiorników, oraz nie powinni byü przedstawicielami stron
przeprowadzających te czynnoĞci.

§ 36. 1. Jednostka notyfikowana, jej kierownik i pracownicy odpowiedzialni za
przeprowadzanie oceny zgodnoĞci nie powinni byü projektantami,
producentami, dostawcami ani instalatorami zbiorników, które oceniają, ani ich
upowaĪnionymi przedstawicielami. Nie powinni byü bezpoĞrednio zaangaĪowani
w projektowanie, wytwarzanie, sprzedaĪ i konserwacjĊ zbiorników ani
przedstawicielami stron przeprowadzających te czynnoĞci.

Ograniczenia te nie wykluczają moĪliwoĞci wymiany informacji technicznych § 36. 2. Przepis ust. 1 nie wyáącza moĪliwoĞci wymiany informacji technicznych
miĊdzy wytwórcą a jednostką inspekcyjną.
miĊdzy producentem a jednostką notyfikowaną.

Z.III. 2. Jednostka inspekcyjna i jej pracownicy powinni przeprowadzaü
badania weryfikacyjne wykazując najwyĪszy stopieĔ rzetelnoĞci zawodowej i
kompetencji technicznej oraz 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.

§ 36. 3. Jednostka notyfikowana i jej personel powinni przeprowadzaü ocenĊ
zgodnoĞci, wykazując najwyĪszy stopieĔ rzetelnoĞci zawodowej i kompetencji
technicznej. Nie powinni podlegaü Īadnym naciskom czy bodĨcom, w
szczególnoĞci natury finansowej, które mogáyby mieü wpáyw na wyniki kontroli,
pochodzącym zwáaszcza od osób lub grup osób zainteresowanych wynikami
oceny.

Z.III. 3. Jednostka powinna mieü do dyspozycji niezbĊdny personel i
odpowiednie wyposaĪenie, umoĪliwiające wáaĞciwe przeprowadzanie zadaĔ
administracyjnych i technicznych związanych z weryfikacją; jednostka powinna
mieü równieĪ dostĊp do sprzĊtu wymaganego do weryfikacji specjalnej.

§ 36. 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.

Z.III. 4. Pracownicy odpowiedzialni za kontrolĊ powinni mieü:

§ 36. 6. Pracownicy jednostki notyfikowanej odpowiedzialni za dokonywanie
oceny zgodnoĞci powinni odbyü przeszkolenie w tym zakresie, a takĪe posiadaü:

 gruntowne przeszkolenie techniczne i zawodowe,

94

Wymagania dyrektywy 87/404/EWG

Wymagania rozporządzenia

 zadowalającą znajomoĞü wymagaĔ związanych z badaniami, które 1) wiedzĊ oraz odpowiednie doĞwiadczenie, niezbĊdne do przeprowadzania
badaĔ;
przeprowadzają i odpowiednie doĞwiadczenie w przeprowadzaniu takich
badaĔ,
 umiejĊtnoĞü sporządzania Ğwiadectw, zapisów i sprawozdaĔ wymaganych w 2) umiejĊtnoĞü sporządzania certyfikatów, protokoáów i sprawozdaĔ
wymaganych w celu uwierzytelnienia przeprowadzonych badaĔ;
celu uwierzytelnienia przeprowadzonych badaĔ.
Z.III. 5. NaleĪy zapewniü bezstronnoĞü pracowników przeprowadzających § 36. 7. Jednostka notyfikowana powinna:
kontrole.
1) zapewniaü bezstronnoĞü pracowników przeprowadzających ocenĊ zgodnoĞci;
Ich wynagrodzenie nie powinno zaleĪeü od liczby przeprowadzonych badaĔ ani
od wyników tych badaĔ.

—

Z.III. 6.
Jednostka
inspekcyjna
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.

—

Z.III. 7. Pracownicy jednostki inspekcyjnej są zobowiązani do przestrzegania § 36. 7.
tajemnicy zawodowej w odniesieniu do wszelkich informacji pozyskanych
2) zapewniaü ochronĊ informacji zawodowych uzyskanych przez pracowników
podczas wykonywania swoich zadaĔ (z wyjątkiem wspóápracy z kompetentnymi
podczas wykonywania zadaĔ okreĞlonych w rozporządzeniu; nie wyáącza to
wáadzami administracyjnymi paĔstwa, w którym te czynnoĞci są
wspóápracy z kompetentnymi organami administracji paĔstwowej;
przeprowadzane) w ramach realizacji postanowieĔ niniejszej dyrektywy lub
wszelkich postanowieĔ prawa krajowego ją wdraĪających.
—

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

—

§ 36. 6
3)
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§ 36. 7.
3) uczestniczyü w pracach normalizacyjnych i wspóápracowaü z innymi
jednostkami notyfikowanymi;
4) gwarantowaü zachowanie
konkurencji rynkowej.

jakoĞci Ğwiadczonych usáug w

warunkach

Uwagi:
1. Za postanowienia dyrektywy 87/404/EWG przyjĊto jej táumaczenie z dnia 7 grudnia 2001 r. przygotowane przez Urząd Dozoru Technicznego.
2. Odniesieniem do postanowieĔ dyrektywy 87/404/EWG są jednoznaczne przepisy rozporządzenia wdraĪającego tĊ dyrektywĊ.
3. Uzupeánieniem przepisów rozporządzenia wdraĪającego dyrektywĊ 87/404/EWG są przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnoĞci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360).
4. W niniejszym zestawieniu nie ujĊto preambuáy do dyrektywy, poniewaĪ jej zapisy nie mają odniesieĔ w przepisach rozporządzenia.
5. Oznaczenia ZI, ZII, ZIII i Z.R. oznaczają odpowiednio zaáącznik I, zaáącznik II i zaáącznik III do dyrektywy 87/404/EWG oraz zaáącznik do
rozporządzeĔ
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