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MATERIAŁY NA URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE OBJĘTE
DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA - ROK PRAKTYKI

KRAJOWEJ
MAREK ZDANKIEWICZ

Urząd Dozoru Technicznego Oddział Katowice

Dyrektywy nowego podejścia dotyczące urządzeń ciśnieniowych ustanawiają zasadnicze
wymagania bezpieczeństwa dotyczące ich projektowania, wytwarzania i kontroli. W Polsce
wymagania te obowiązują od 1 maja 2004r. wprowadzone odpowiednimi Rozporządzeniami
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. W niniejszym referacie opisano stan
realizacji tych wymagań po rocznej praktyce w kraju w odniesieniu do materiałów.

1. WPROWADZENIE

1.1. Urządzenia ciśnieniowe inne niż transportowe są objęte dyrektywami nowego podejścia
nr nr404/87/EWG [1] i 97/23/WE [2] wprowadzonymi do prawa polskiego
odpowiednimi Rozporządzeniami Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej.

1.2. Dla prostych zbiorników ciśnieniowych istnieje już czteroczęściowa norma
zharmonizowana wyrobu [3], która precyzuje kilka gatunków materiałów z jakich te
zbiorniki powinny być wykonywane (stale niestopowe, aluminium i jego stopy). Istnieje
także oddzielna norma na blachy do budowy prostych zbiorników ciśnieniowych [4].
Obejmuje ona stale niestopowe, nieskomplikowane, łatwe w przerobie i spawalne, które
nie powinny powodować problemów.

1.3. Dyrektywa 97/23/WE (zwana w dalszym ciągu referatu „Dyrektywą") ustala zasadnicze
wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń ciśnieniowych wykonanych praktycznie
z wszystkich rodzajów materiałów, zarówno podstawowych jak i dodatkowych. Biorąc
pod uwagę, że normy wyrobu (kotły, zbiorniki, rurociągi) zharmonizowane z Dyrektywą
ograniczają się - na razie - głównie do stalowych wyrobów hutniczych niniejszy referat,
w częściach dotyczących technicznych dokumentów odniesienia, będzie się odnosić
tylko do wyrobów stalowych.

1.4. Treść referatu odnosi się do tych urządzeń ciśnieniowych wg Dyrektywy, które stwarzają
zagrożenie co najmniej I-kategorii, a więc które powinny spełniać zasadnicze
wymagania bezpieczeństwa Dyrektywy.

Urządzenia ciśnieniowe objęte Dyrektywą, ale o parametrach i mediach
niepowodujących zagrożenia żadnej kategorii powinny być wytwarzane zgodnie z tzw.
„uznaną praktyką inżynierską". W tym przypadku nie obowiązują zasadnicze
wymagania bezpieczeństwa i można stosować materiały wg dotychczasowych zasad, wg
wyboru i na odpowiedzialność wytwarzającego urządzenia.

1.5. Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa Dyrektywy dotyczące materiałów określają
najogólniej:
- własności i charakterystyki wymagane od materiałów podstawowych i dodatkowych,
- rodzaje wymaganych specyfikacji materiałowych,
- wymagania dotyczące dokumentów kontroli materiałów,
- wymaganie dotyczące wytwórców materiałów,
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- niektóre zalecane minimalne własności materiałów.

W referacie podano „przełożenie" tych wymagań na stan krajowy po rocznym stosowaniu
Dyrektywy.

2. TECHNICZNE DOKUMENTY ODNIESIENIA

2.1. Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dotyczące materiałów są przekładane na
techniczne dokumenty odniesienia stanowiące specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru. Wg wymagań Dyrektywy takimi dokumentami odniesienia mogą być:

a) normy zharmonizowane z dyrektywą, lub
b) europejskie uznanie materiału, lub
c) jednorazowe dopuszczenie materiału.

Dodatkowe wymagania dla materiałów mogą być stawiane w specyfikacjach
technicznych dotyczących urządzeń ciśnieniowych, wg których przeprowadza się ocenę
zgodności z wymaganiami Dyrektywy.

2.2. Normy zharmonizowane na materiały.

2.2.1. Obecnie wprowadzono do stosowania normy materiałowe obejmujące wszystkie
rodzaje stalowych wyrobów hutniczych przeznaczonych na urządzenia ciśnieniowe.
Są to normy na:
- rury bez szwu (seria PN-EN 10216-1 do -5),
- rury ze szwem (seria PN-EN 10217-1 do —7,
- wyroby płaskie (seria PN-EN 10028-1 do -7),
- odkuwki (seria PN-EN 1022-1 do -4),
- odlewy (seria PN-EN 10213-1 do -4),
- pręty (PN-EN 10269, PN-EN 10272, PN-EN 10273).

Wszystkie w/w normy są zharmonizowane z Dyrektywą.
Wykazy nowopublikowanych Polskich Norm wprowadzających europejskie normy
zharmonizowane z dyrektywami nowego podejścia zamieszczane są w formie
obwieszczeń Prezesa PKN, w Monitorze Polskim.

2.2.2. Wspomniane normy obejmują grupy stali do różnych zastosowań ciśnieniowych, na
wysokie i na niskie temperatury, odporne na korozję, itp. Wybór gatunków stali jest
duży: w przypadku stali niestopowych i niskostopowych są to gatunki dobrze znane
i stosowane od wielu lat w budowie urządzeń ciśnieniowych, niemniej wprowadzone
są również nowe gatunki nie stosowane dotychczas w praktyce krajowej. W normach
podano wszystkie dane i informacje potrzebne przy projektowaniu
i wytwarzaniu urządzeń ciśnieniowych.

2.2.3. Wg zasadniczych wymagań bezpieczeństwa Dyrektywy za właściwy wybór materiału
do budowy urządzenia ciśnieniowego odpowiedzialny jest wytwórca tego urządzenia.
On więc będzie odpowiedzialny za właściwe przeanalizowanie jakości i kompletności
danych materiałowych w normie i decyzję, czy materiał nadaje się do zamierzonego
zastosowania. Wytwórca urządzenia powinien się upewnić, czy dany materiał jest
wytwarzany, czy jego wytwórca opanował dostatecznie produkcję. Pod uwagę należy
również brać konieczność odpowiedniego opanowania przeróbki plastycznej i
technologii spawania danej stali.
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Wszystkie z wymienionych powyżej norm materiałowych są powołane w europejskich
normach na kotły, zbiorniki i rurociągi również zharmonizowanych z Dyrektywą.
Powołanie dotyczy gatunków stali nadających się do budowy określonych urządzeń.

2.2.4. Zmiany i nowości w normach zharmonizowanych.

a) Normy europejskie na materiały były stosowane w krajach unijnych od co
najmniej kilku lat. Na podstawie doświadczeń wynikających z ich stosowania
wprowadzono do stosowania nowe zrewidowane wydania norm.

b) Ostatnio wprowadzono do stosowania nowe trzy części normy PN-EN 10028-1,
-2, -3 [5] (wydane w roku 2004), zastępujące wydanie uprzednie.

c) Jeżeli chodzi o część 2 obejmującą wyroby płaskie ze stali do pracy
w podwyższonych temperaturach zmiany te są istotne i obejmują, m.in.:
- wprowadzenie 9-ciu nowych gatunków stali,

rozszerzenie zakresu grubości do 200 lub 250mm,
- ustanowienie 13-tu opcji w odniesieniu do wymagań obowiązkowych, m.in.

badanie odporności na pękanie spowodowane wodorem wg EN 10229 [6],
- ujednolicenie wymaganych minimalnych wartości wydłużenia względnego,

niezależnie od przedziału grubości materiału,
- wprowadzenie, dla większości gatunków stali, możliwości badania udarności

(KV > 27J) w temperaturze -20°C,
- wprowadzenie wartości granicy plastyczności w podwyższonych

temperaturach różniących się od wartości podanych w uprzednim wydaniu
normy dla tych samych stali.

d) Wprowadzenie tego rodzaju zmian pociąga za sobą konieczność odpowiednich
zmian zarówno w projektach urządzeń ciśnieniowych, w ocenie możliwości
wytwórców materiałów a także i w zatwierdzaniu technologii spawania i ew.
przeróbki plastycznej.

e) Nowe gatunki stali nie zostały, na razie wymienione w wydanych wcześniej
normach zharmonizowanych wyrobów.

f) Nowością - w praktyce krajowej - jest wprowadzenie wieloczęściowej normy na
rury spajane. W kraju brak jest wytwórców takich rur, a więc - na razie - można
byłoby stosować rury z importu.
Wytwórcy takich rur powinni spełniać określone specyficzne wymagania
omówione w p. 5.

2.3. Europejskie uznanie materiałowe.

2.3.1. Europejskie Uznania Materiałowe (EAM) są ustanawiane na podstawie Art. 11
Dyrektywy na materiały nie objęte normami zharmonizowanymi z tą dyrektywą
i przeznaczone do powtarzalnego użytkowania.

Europejskie Uznanie Materiałowe jest zatwierdzane przez jednostkę notyfikowaną
w formie Europejskiego Arkusza Danych Materiałowych.

Szczegółową procedurę opracowywania EAM opisano w normie EN 764-4:2002 [7].

2.3.2. Jak dotąd Europejskie Uznania Materiałowe są stosowane w bardzo ograniczonym
zakresie w Europie a w krajowej praktyce nie są spotykane.
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2.3.3. Należałoby oczekiwać, że Europejskimi Uznaniami Materiałowymi zostaną objęte
przede wszystkim materiały wg specyfikacji ASME/ ASTM.

2.4. Jednorazowe dopuszczenie materiału.

2.4.1. Jednorazowe dopuszczenie obejmuje materiały, które:
- nie są ujęte ani w normach zharmonizowanych ani w EAM, względnie są w nich

ujęte ale ich proponowane zastosowanie wykracza poza warunki ustalone w tych
dokumentach, oraz

- są ujęte w określonej specyfikacji technicznej i wykazują bezpieczną historię
stosowania w dziedzinie urządzeń ciśnieniowych.

2.4.2. Jednorazowe dopuszczenie materiału przeprowadza się w fazie oceny zgodności
dokumentacji techniczno konstrukcyjnej przez wytwórcę urządzeń ciśnieniowych przy
czym dla urządzeń stwarzających zagrożenie kategorii III i IV dopuszczenia udziela
Jednostka Notyfikowana.

2.4.3. Dopuszczenie jednorazowe materiału polega na ocenie zgodności charakterystyki tego
materiału z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa dyrektywy.

2.4.4. Jednorazowe dopuszczenie materiału było i jest często stosowane w praktyce
krajowej. Można tu wyróżnić trzy grupy stali.

2.4.5. Stale wg dotychczas stosowanych Norm Polskich i Norm Branżowych.

Znaczna większość z tych norm została wycofana jako sprzeczne z nowo
publikowanymi normami PN-EN w tym zakresie, niemniej wyroby wg wycofanych
norm mogą być dalej stosowane za zgodą stron.

Wytwórcy materiałów ciągle jeszcze produkują wyroby wg takich norm a oprócz tego
wytwórcy urządzeń ciśnieniowych posiadali jeszcze nieraz zapasy tych materiałów.

Materiały wg PN (BN), w szczególności te, przeznaczone na urządzenia ciśnieniowe,
wykazywały bezpieczną historię stosowania w naczyniach ciśnieniowych, spełniają
zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i uzyskały wiele jednorazowych dopuszczeń w
odniesieniu do urządzeń ciśnieniowych, których zgodność z Dyrektywą była oceniana
przede wszystkim w oparciu o Warunki Urzędu Dozoru Technicznego
WUDT/UC/2003 [8].

2.4.6. Stale wg nowowprowadzonych PN-EN; PN-EN-ISO niezharmonizowane

z Dyrektywą.

Są to przeważnie stale konstrukcyjne, o wystarczającej ciągliwości i udarności, dla
których normy określają wszelkie własności wymagane do zaprojektowania urządzeń
ciśnieniowych. Mogą one być stosowane do budowy zbiorników ciśnieniowych,
kotłów bezpaleniskowych, itp.

Dobrym przykładem są tu stalowe wyroby płaskie wg PN-EN 10025. Wyroby z tej
stali dopuszczone są w WUDT/UC/2003, w AD-2000 Merkblaetter [9] czy w CODAP
2000 [10] dla określonych granic stosowania.

W/w specyfikacje techniczne określają dla tych stali wartości granicy plastyczności
w temperaturach do 300°C.

W maju br. ma zostać wprowadzona do stosowania, metodą uznaniową,
sześcioczęściowa norma PN-EN 10025-1 do 6:2004 zastępująca zarówno
dotychczasowe wydanie PN-EN z roku 2002 [nowe wydanie arkusz 2) [11] jak i inne
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normy : PN-EN 10113 [12], PN-EN 10137 [13] i PN-EN 10155 [14]. Norma ta jest
zharmonizowana z dyrektywą 89/106/EWG na wyroby budowlane. Każdorazowo,
jednorazowe dopuszczenie materiału wg takiej normy wymagałoby odrębnej analizy,
w zależności od przewidywanych warunków wytwarzania i eksploatacji urządzenia
ciśnieniowego.

2.4.7. Wyroby hutnicze wg norm obcych.

Są to przede wszystkim materiały wg amerykańskich specyfikacji ASME/ ASTM oraz
- w mniejszym stopniu - niemieckich norm DIN.

Materiały amerykańskie są powszechnie stosowane do budowy urządzeń
ciśnieniowych w rafineriach i jeżeli nie zostaną na nie opracowane EAM-y, będą
jeszcze długo wymagały jednorazowych dopuszczeń.

Biorąc pod uwagę możliwość oceny zgodności urządzenia ciśnieniowego z
zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa dyrektywy w oparciu o spójne
stosowanie uznanych zbiorów przepisów materiały takie można stosować bez żadnych
dodatkowych wymagań pod warunkiem, że ocena zgodności urządzenia jest oparta
o specyfikację wyrobu ASME.

2.4.8. Przy jednorazowych dopuszczeniach materiałów wymagających przeprowadzenia
dodatkowych badań istotną sprawą jest sprecyzowanie rodzaju, zakresu i kryteriów
akceptacji tych badań w zamówieniu składanym u wytwórcy materiałów.

Po pomyślnym wykonaniu i przeprowadzeniu wszystkich badań wytwórca materiału
wystawi świadectwo odbioru, w którym potwierdzi zgodność materiału z
zamówieniem co stanowić będzie spełnienie zasadniczych wymagań Dyrektywy.

Dodatkowe badania wykonywane przez strony inne niż wytwórca nie spełniają tych
wymagań.

3. WYTWARZANIE MATERIAŁÓW

3.1. Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa Dyrektywy nie przewidują żadnej formy
uprawniania wytwórców do wytwarzania materiałów. Jedynym wymaganiem
adresowanym bezpośrednio do wytwórcy materiału jest aby wystawił on dokument
kontroli, w którym potwierdza zgodność dostarczanych wyrobów (wyrobu)
z konkretną specyfikacją. (W nowym wydaniu EN 10204:2004 [15] wymaga się
potwierdzenia zgodności z warunkami zamówienia).

3.2. Pewne wymagania w zakresie oceny możliwości wytwórcy do produkowania
materiałów stawia norma EN 764-4 [7]. Norma ta wprowadza pojęcie:
- „materiał uznany" tj. wyszczególniony w normie wyrobu na urządzenie

ciśnieniowe lub w EAM, oraz
- „materiał nieuznany" tj. nie wyszczególniony ani w normie wyrobu, ani w EAM.

3.3. Wytwórca zamierzający produkować po raz pierwszy materiał „uznany" powinien
zastosować rozszerzony program badań, tj. dla pierwszych trzech do pięciu wytopów
wykonywać badania niszczące na ilości próbek podwojonej w odniesieniu do
wymagań specyfikacji technicznej na ten wyrób.

W przypadku uprzedniej produkcji materiałów zbliżonych do „uznanych" można
wykorzystywać wyniki uprzednich badań tych materiałów.
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3.4. Prawidłowość przeprowadzenia rozszerzonego programu badań i analiza jego
wyników:
- mogą być oceniane przez wytwórcę materiału dla stali podgrupy 1.1., 1.2.

wg PN- CR ISO 15608 [16] (stale niestopowe o minimalnej wymaganej
granicy plastyczności nie przekraczającej odpowiednio 275 MPa i 360 MPa) oraz
8.1. (stale nierdzewne austenityczne o zawartości chromu nie przekraczającej

- powinny być ocenione przez Jednostkę Notyfikowaną w przypadku wyrobów ze
stali wszystkich innych grup wg PN-CR ISO 15608 [16].

3.5. Z przeprowadzonego rozeznania u kilku większych krajowych wytwórców materiałów
wynika że wytwarzane przez nich wyroby wg PN-EN obejmują w przeważającej ilości,
wyroby ze stali niestopowych lub niskostopowych (odpowiedników 16M, 15HM,
10H2M, 13HMF oraz niektórych stali nierdzewnych.)
Produkowane są również rury ze stali typu T91 (P91).
Rozpoczęcie produkcji nowego gatunku stali objętego PN-EN należałoby poprzedzić
badaniami opisanymi wyżej.

4. DOKUMENTY KONTROLI WYROBÓW HUTNICZYCH

4.1. Od października 2004r. wprowadzono do stosowania nowe wydanie EN 10204:2004
[15]. Norma ta została przyjęta jako PN-EN metodą uznaniową w maju br;
przewidziane jest również jej tłumaczenie na język polski. Norma ta jest już
zharmonizowana z Dyrektywą.

4.2. W nowym wydaniu normy wprowadzono zmiany w odniesieniu do rodzajów
dokumentów kontroli:
a) w zakresie kontroli wewnętrznej usunięto atest specjalny 2.3., zaś zaświadczenie

o jakości 2.1. zastąpiono deklaracją zgodności 2.1. Atest 2.2. pozostaje bez zmian.
b) W zakresie kontroli odbiorczej:

świadectwo odbioru 3.1 .B. zastąpiono świadectwem 3.1.,
- świadectwa odbioru 3.LA., 3.I.C. oraz protokół odbioru 3.2. w starej wersji

zastąpiono świadectwem odbioru 3.2.

4.3. W świadectwie odbioru 3.1. wymaga się aby wytwórca zadeklarował zgodność
dostarczonych wyrobów z wymaganiami zamówienia. (Doprowadzono tym samym do
zgodności z odnośnym postanowieniem p. 4.3. Załącznika I do Dyrektywy przez co
normę można było uznać za zharmonizowaną z tą dyrektywą). Wymaga się by
świadectwo było potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela kontroli
niezależnego od wydziału produkcyjnego.

4.4. Świadectwo odbioru 3.2. ma być sporządzone wspólnie przez upoważnionego
przedstawiciela kontroli wytwórcy oraz - ogólnie - przez przedstawiciela strony
trzeciej i obaj ci przedstawiciele powinni potwierdzić zgodność dostarczanych
wyrobów z wymaganiami zamówienia.

Postanowienie to jest niezgodne z wymaganiem p. 4.3. Załącznika I do Dyrektywy,
aby spełnienie wymagań zamówienia potwierdzał wytwórca materiału. Nie jest to
również zgodne z ogólnym założeniem dyrektyw nowego podejścia, że za wyrób
odpowiedzialny jest wytwórca.
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Przedstawiciel strony trzeciej może potwierdzać zgodność z wymaganiami zamówienia
tylko w odniesieniu do tych czynności, które sam wykonywa!/ przy których był
obecny.

Stosowanie „wspólnego" świadectwa może nastręczać problemy natury
organizacyjnej. Jednostki inspekcyjne mają swoje własne formularze kontroli
odbiorczej, we wspólnym układzie CEOC.

4.5. Od czerwca 2004r. wprowadzono do stosowania normę 10168 [17] . Ma być ona
wprowadzona jako PN-EN w maju br. i przewidziana do tłumaczenia na język polski.
Norma podaje i opisuje informacje, które należy zamieszczać w dokumentach kontroli.
Jest już przywoływana w nowych wydaniach Norm Europejskich (np. seria EN 10028
lub EN 10217).
W normie operuje się pięcioma grupami informacji:

A - Sprawy kontraktowe
B - Opis wyrobu
C - Kontrola i badania
D - Inne badania
Z - Walidacja.

4.6. Wg zasadniczych wymagań bezpieczeństwa dyrektywy jeżeli wytwórca materiału
posiada certyfikat systemu jakości poddanego ocenie pod względem wytwarzanych
materiałów przez kompetentną jednostkę to należy przyjąć, że świadectwo odbioru
wystawione tylko przez wytwórcę poświadczającego zgodność z wymaganiami
zamówienia jest wystarczające.

5. OCENA SYSTEMU JAKOŚCI WYTWÓRCY MATERIAŁÓW

5.1. Za jakość wyprodukowanego przez siebie materiału i za jego zgodność
z wymaganiami zamówienia odpowiada wytwórca materiału. Jego system jakości
powinien być ukierunkowany i „uczulony" na te czynniki, które mogłyby wpływać
ujemnie na jednorodność charakterystyk produkowanego materiału, które później,
w ramach odbioru, są sprawdzane przeważnie na pobranych losowo próbkach.

5.2. Zalecenia do przeprowadzania tego rodzaju oceny podano w wytycznych CEOC [18].
Podają one specjalistyczne, związane z wytwarzaniem i badaniami konkretnych
materiałów, sprawdzanie poszczególnych zagadnień określonych w normach ISO serii
9001 i 9002 (wytyczne opracowano przed wejściem w życie ISO 9001:2000).
W zakresie np. kontroli procesu należy kontrolować wyposażenie do wytwarzania, w
szczególności urządzenia do wytapiania, odlewania, walcowania, kucia, obróbki
cieplnej (ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody i dokładność kontroli
dotrzymania parametrów).

W przypadku rur spajanych przeznaczonych na urządzenia ciśnieniowe stwarzające
zagrożenie klasy 2 procedury spajania powinny być zatwierdzane w oparciu o EN 288
[19], operatorzy egzaminowani wg EN 1418, [20]zaś nadzór spawalniczy
zorganizowany wg EN 719 [21]. Personel przeprowadzający badania nieniszczące
powinien być certyfikowany wg EN473 [22] przez odpowiednio akredytowaną
jednostkę. (Obecnie można stosować również PN-EN 10256 [23]. Należy
opracowywać dane statystyczne z wyników badań wytwarzanych materiałów. W
przypadku gdy ilość odrzutów przekroczy 2,5% należy podejmować działania
korygujące i ew. zapobiegawcze.
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Istotnym jest również skontrolowanie czy wytwórca może sam przeprowadzać
wszystkie badania wymagane i opcyjne wg danej normy a jeżeli nie, to jak dobiera on
i ocenia podwykonawców.

5.3. Wytwórca materiału, którego system został oceniony z wynikiem pomyślnym
otrzymuje certyfikat stwierdzający posiadanie systemu jakości ocenionego zgodnie
z p. 4.3. Załącznika I do Dyrektywy. Informację tę powinien on podawać na swym
świadectwie odbioru wraz ze wskazaniem jednostki, która wydała certyfikat. Coraz
więcej wytwórców krajowych posiada już obecnie taki certyfikat.

6. MATERIAŁY DODATKOWE DO SPAWANIA

W odniesieniu do materiałów dodatkowych do spawania istnieje już komplet norm
obejmujący zarówno klasyfikacje spoiw jak i zakresy ich badań dopuszczeniowych a także
wymagania dotyczące wytwórców, dostawców i dystrybutorów. Normy te są stosowane przez
krajowych oraz zagranicznych wytwórców, tak że wytwórcy urządzeń ciśnieniowych mają do
dyspozycji cały zestaw spoiw o własnościach kompatybilnych z materiałami podstawowymi.
Należy przypomnieć, że specyfikacje techniczne dotyczące dostaw spoiw nie muszą spełniać
wymagań stawianych w przypadku materiałów podstawowych.

7. WNIOSKI

7.1. Wprowadzone do stosowania normy materiałowe zharmonizowane z Dyrektywą
obejmują wszystkie rodzaje wyrobów hutniczych ze stali na wszystkie warunki
eksploatacji urządzeń ciśnieniowych i podają wszelkie dane niezbędne do
projektowania i wytwarzania. Wytwórcy urządzeń ciśnieniowych mają więc —
teoretycznie - duży wybór, przy czym pod uwagę brać należy dostępność danych
wyrobów, opanowanie ich produkcji a także opanowanie technologii przetwarzania
i spajania zwłaszcza niestosowanych dotychczas gatunków stali.

Przy zamawianiu materiałów należy zwracać uwagę na dużą ilość wymagań opcyjnych
i stosować je, w zależności od potrzeb (np. wymagań specyfikacji technicznych
wyrobu). Należy również pilnie śledzić nowe wydania istniejących już norm, z uwagi
na istotne zmiany jakie mogą one wprowadzać w odniesieniu do wydań uprzednich.

7.2. W dalszym ciągu zastosowanie ma procedura Jednorazowego dopuszczenia
materiałów", przede wszystkim w odniesieniu do dobrze znanych krajowych
i zagranicznych wyrobów stalowych na urządzenia ciśnieniowe o bezpiecznej historii
użytkowania.

Jednorazowe dopuszczenia materiałów na urządzenia ciśnieniowe stwarzające
zagrożenie kategorii I lub II zależy wyłącznie od wytwórców urządzeń ciśnieniowych.

7.3. Krajowi wytwórcy materiałów produkują obecnie, wg norm europejskich,
zharmonizowanych z Dyrektywą wyroby ze stali niestopowych, niskostopowych
i niektórych nierdzewnych. Mimo braku oficjalnego wymagania Dyrektywy odnośnie
do uprawniania wytwórców materiałów ci ostatni powinni - we własnym interesie -
poddawać produkowane przez siebie materiały ocenie opanowania produkcji.
Wytwarzający urządzenia ciśnieniowe powinni, przed złożeniem zamówienia upewnić
się, że wytwórca materiałów potrafi udokumentować opanowanie ich produkcji.
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7.4. Zatwierdzanie systemów jakości wytwórców materiału na zgodność z wymaganiami
p. 4.3. Załącznika I do Dyrektywy staje się coraz bardziej powszechne w kraju
i zapewnia jednolite podejście wytwórców do spraw produkcji i badań materiałów na
urządzenia ciśnieniowe wg Dyrektywy.

7.5. Nowe normy na dokumenty kontroli redukują ilość rodzajów dokumentów i precyzują
ich wystawców. Wprowadzenie zunifikowanych informacji, które należy w tych
dokumentach podawać zapobiegnie niewłaściwemu lub niewystarczającemu
wypełnianiu tych dokumentów.
Wyjaśnienia wymaga sprawa wspólnego sporządzania świadectwa 3.2. i wspólnej
odpowiedzialności wytwarzającego i strony trzeciej za zgodność materiału
z wymaganiami zamówienia. Strona trzecia powinna potwierdzać wyłącznie zgodność
tych kontroli i badań, w których uczestniczyła.

7.6. Wprowadzone do stosowania normy dotyczące spoiw zapewniają pełne pokrycie
wymagań dotyczących wytwórców spoiw, ich badań, klasyfikacji i własności.
Spora grupa tych spoiw produkowana jest przez wytwórców krajowych.
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