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Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia
2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki techniczne do-
zoru technicznego w zakresie eksploatacji:

1) zbiorników sta∏ych,

2) kot∏ów cieczowych,

3) kot∏ów parowych,

4) wytwornic acetylenu

— zwanych dalej „urzàdzeniami ciÊnieniowymi”.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) p∏yn — gaz, ciecz i par´ w postaci czystej, a tak˝e
ich mieszaniny; p∏yn mo˝e zawieraç zawiesiny cia∏
sta∏ych;

2) najwy˝sze ciÊnienie dopuszczalne (bar) — granicz-
nà wartoÊç ciÊnienia roboczego, na którà urzàdze-
nie zosta∏o zaprojektowane, oznaczane symbo-
lem PS;

3) ciÊnienie dopuszczalne (bar) — granicznà wartoÊç
ciÊnienia roboczego w najwy˝szym punkcie prze-
strzeni ciÊnieniowej urzàdzenia ciÊnieniowego,
przy której organ w∏aÊciwej jednostki dozoru tech-
nicznego zezwala na eksploatacj´ urzàdzenia ci-
Ênieniowego, oznaczane symbolem PD;

4) najwy˝sza lub najni˝sza temperatura dopuszczalna
(°C) — granicznà wartoÊç temperatury roboczej, na
którà urzàdzenie zosta∏o zaprojektowane, oznacza-
na symbolem TS;

5) temperatura dopuszczalna (°C) — granicznà war-
toÊç najwy˝szej lub najni˝szej temperatury robo-
czej, przy której organ w∏aÊciwej jednostki dozoru
technicznego zezwala na eksploatacj´ urzàdzenia
ciÊnieniowego, oznaczana symbolem TD;

6) dopuszczalny stopieƒ nape∏nienia zbiornika (%) —
najwi´kszà cz´Êç pojemnoÊci zbiornika, która
w najwy˝szej temperaturze dopuszczalnej TS mo-
˝e byç nape∏niona gazem skroplonym lub skroplo-
nym sch∏odzonym, oznaczony symbolem F;

7) zbiornik na gaz skroplony — zbiornik, w którym gaz
skroplony jest przechowywany w temperaturze
równej lub zbli˝onej do temperatury otoczenia;

8) zbiornik na gaz skroplony sch∏odzony — zbiornik,
w którym temperatura gazu skroplonego i wynika-
jàce z tej temperatury ciÊnienie nasycenia sà utrzy-
mywane drogà odparowania bàdê sztucznego
sch∏adzania gazu w urzàdzeniu ch∏odniczym lub
zi´bniczym, wzgl´dnie za pomocà izolacji;

9) zbiornik w instalacji zi´bniczej — zbiornik wchodzà-
cy w sk∏ad instalacji, w której czynnik zi´bniczy od-
parowuje i skrapla si´ w obiegu zamkni´tym;

10) zbiornik podziemny — zbiornik umieszczony nad
lub pod poziomem gruntu, przykryty lub obsypany
warstwà ziemi o gruboÊci co najmniej 0,5 m,
a w przypadku zbiorników o osi pionowej — ich
górne dno znajduje si´ co najmniej 0,5 m poni˝ej
powierzchni otaczajàcego terenu;

11) kocio∏ piekarski — zespó∏ samodzielnych rur pie-
karskich, w których wytwarzana jest para w celu
przekazania energii cieplnej do komór wypieko-
wych;

12) piec piekarski — obudow´ z zabudowanym kot∏em
piekarskim, komorà paleniskowà, komorami wy-
piekowymi oraz urzàdzeniami niezb´dnymi do pro-
wadzenia procesu wypiekowego;

13) kocio∏ ma∏y — kocio∏ parowy lub cieczowy o ciÊnie-
niu dopuszczalnym PD < 5 barów, którego iloczyn
ciÊnienia dopuszczalnego PD i pojemnoÊci ca∏ko-
witej V jest nie wi´kszy ni˝ 300 bar x litr;

14) kocio∏ kar∏owaty — kocio∏ parowy o ciÊnieniu do-
puszczalnym PD < 5 barów i o pojemnoÊci ca∏kowi-
tej nie wi´kszej ni˝ 5 litrów;

15) kocio∏ sodowy — kocio∏ parowy, którego podsta-
wowym paliwem sà zag´szczone ∏ugi powarzelne:
miazga drzewna nasycona siarczynem sodu i wo-
dorotlenkiem sodu;

16) instalacja awaryjnego odstawienia kot∏a sodowego
— instalacj´ sk∏adajàcà si´ co najmniej z instalacji
szybkiego odstawienia kot∏a i instalacji awaryjne-
go spustu wody z kot∏a;

1269

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 9 lipca 2003 r.

w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektórych urzàdzeƒ ciÊnieniowych

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(Dz. U. Nr 1, poz. 5).



17) wytwornica acetylenu przenoÊna — wytwornic´
acetylenu, której ∏adunek karbidu nie przekracza
10 kg, a wytworzony acetylen doprowadzany jest
do miejsc u˝ytkowania:

a) w´˝ami elastycznymi albo

b) rurociàgiem stalowym, w przypadku ustawienia
wytwornicy acetylenu w wydzielonym pomiesz-
czeniu i zasilania nie wi´cej ni˝ dwu stanowisk
poboru acetylenu wyposa˝onych w bezpieczniki
stanowiskowe;

18) ∏adunek karbidu wytwornicy acetylenu, wyra˝ony
w kg — najwi´kszà dopuszczalnà mas´ karbidu,
umieszczanà jednorazowo w reaktorach wytworni-
cy acetylenu lub w zbiorniku karbidu, nie wliczajàc
masy karbidu umieszczonego w zasobniku, przy
czym:

a) dla wytwornic acetylenu szufladowych ∏adunek
karbidu równy jest sumie ∏adunków umieszcza-
nych we wszystkich jej szufladach,

b) dla wytwornic acetylenu o zasilaniu ciàg∏ym ja-
ko ∏adunek karbidu przyjmuje si´ zu˝ycie karbi-
du wyra˝one w kg, w ciàgu jednej godziny pra-
cy wytwornicy acetylenu z najwy˝szà wydajno-
Êcià;

19) wytwornica acetylenu sta∏a — wytwornic´ acetyle-
nu innà ni˝ wymieniona w pkt 18;

20) wytwornica acetylenu niskociÊnieniowa — wy-
twornic´ acetylenu, której najwy˝sze ciÊnienie do-
puszczalne, PS, nie przekracza 0,1 bara;

21) wytwornica acetylenu ÊredniociÊnieniowa — wy-
twornic´ acetylenu, której najwy˝sze ciÊnienie do-
puszczalne, PS, jest wi´ksze ni˝ 0,1 bara, ale nie
przekracza 1,5 bara;

22) bezpiecznik acetylenowy — urzàdzenie zabezpie-
czajàce wytwornic´ acetylenu lub instalacj´ acety-
lenowà przed przedostaniem si´ do niej tlenu, p∏o-
mienia, powietrza lub fali ciÊnieniowej;

23) bezpiecznik acetylenowy wodny — bezpiecznik, któ-
rego prawid∏owe dzia∏anie uzale˝nione jest od okre-
Êlonego poziomu wody lub roztworu wodnego;

24) acetylenownia — pomieszczenie, w którym eksplo-
atowana jest wytwornica acetylenu sta∏a;

25) niebezpieczne uszkodzenie — nieprzewidziane
uszkodzenie urzàdzenia ciÊnieniowego, w wyniku
którego urzàdzenie nie mo˝e byç eksploatowane
albo przy istnieniu którego dalsza jego eksploata-
cja stanowi zagro˝enie dla ˝ycia lub zdrowia ludz-
kiego oraz mienia i Êrodowiska;

26) nieszcz´Êliwy wypadek — zdarzenie nag∏e, które
spowodowa∏o Êmierç, trwa∏à lub czasowà niezdol-
noÊç do pracy osoby lub osób, w zwiàzku z bada-
niem lub eksploatacjà urzàdzenia ciÊnieniowego;

27) osprz´t zabezpieczajàcy — urzàdzenia przeznaczo-
ne do zabezpieczania urzàdzeƒ ciÊnieniowych

przed przekroczeniem parametrów dopuszczal-
nych;

28) osprz´t ciÊnieniowy — urzàdzenia wykonujàce
funkcje eksploatacyjne i posiadajàce pow∏oki ci-
Ênieniowe.

§ 3. 1. Przed przystàpieniem do eksploatacji urzà-
dzenia ciÊnieniowego eksploatujàcy pisemnie zg∏asza
urzàdzenie do organu w∏aÊciwej jednostki dozoru tech-
nicznego, w celu uzyskania decyzji zezwalajàcej na je-
go eksploatacj´.

2. Do zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1, eksplo-
atujàcy do∏àcza dwa egzemplarze dokumentacji zawie-
rajàcej w szczególnoÊci:

1) opis techniczny urzàdzenia ciÊnieniowego;

2) dokumenty dostarczane przez wytwarzajàcego
wraz z urzàdzeniem ciÊnieniowym, okreÊlone
w przepisach dotyczàcych oznakowania CE albo
w specyfikacjach technicznych uzgodnionych z or-
ganem w∏aÊciwej jednostki dozoru technicznego,
w zakresie istotnym dla oceny wyjÊciowego pozio-
mu bezpieczeƒstwa urzàdzenia i wykonania czyn-
noÊci, o których mowa w § 6;

3) rysunek urzàdzenia ciÊnieniowego z podaniem no-
minalnej i minimalnej gruboÊci Êcianek g∏ównych
elementów, w szczególnoÊci p∏aszcza i den, oraz
wykazem materia∏ów u˝ytych do jego budowy;

4) o ile ma to zastosowanie:

a) schemat instalacji z zaznaczeniem lokalizacji
urzàdzenia, osprz´tu zabezpieczajàcego, ciÊnie-
niowego oraz êróde∏ zasilania,

b) plan usytuowania urzàdzenia ciÊnieniowego,
z uwzgl´dnieniem rozmieszczenia sàsiednich
urzàdzeƒ lub budynków,

c) opis doboru osprz´tu zabezpieczajàcego wraz
z jego dokumentacjà, z uwzgl´dnieniem êróde∏
zasilania;

5) instrukcj´ eksploatacji urzàdzenia ciÊnieniowego,
zwanà dalej „instrukcjà eksploatacji”.

3. Przed uzyskaniem decyzji zezwalajàcej na eks-
ploatacj´ urzàdzenia ciÊnieniowego mo˝na przeprowa-
dziç rozruch w pe∏ni wyposa˝onego urzàdzenia w celu
sprawdzenia dzia∏ania i regulacji osprz´tu zabezpiecza-
jàcego i ciÊnieniowego.

§ 4. Opis techniczny, o którym mowa w § 3 ust. 2
pkt 1, powinien zawieraç co najmniej:

1) nazw´ i adres eksploatujàcego;

2) dane techniczne, numer fabryczny, oznakowania
i lokalizacj´ urzàdzenia ciÊnieniowego;

3) okreÊlenie parametrów êróde∏ zasilania oraz, je˝eli
ma to zastosowanie, rodzaju paliwa i wydajnoÊci
palników;
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4) wykaz i sposób zabudowy osprz´tu zabezpieczajà-
cego i osprz´tu ciÊnieniowego;

5) informacj´ o przeznaczeniu urzàdzenia ciÊnienio-
wego wraz z opisem jego pracy.

§ 5. 1. Instrukcja eksploatacji powinna zawieraç co
najmniej:

1) charakterystyk´ urzàdzenia ciÊnieniowego;

2) opis czynnoÊci zwiàzanych z uruchomieniem, ru-
chem i zatrzymaniem urzàdzenia ciÊnieniowego,
w tym z zatrzymaniem awaryjnym tego urzàdzenia;

3) informacje o sposobie przygotowania urzàdzenia
ciÊnieniowego do badaƒ, w tym okreÊlenie miejsc
i sposobu odci´cia od instalacji przed wejÊciem do
jego wn´trza, oraz wyszczególnienie sprz´tu i Êrod-
ków ochrony indywidualnej;

4) wymagania okreÊlone w przepisach dotyczàcych
bezpieczeƒstwa i higieny pracy, ochrony przeciw-
wybuchowej, przeciwpo˝arowej oraz ochrony Êro-
dowiska;

5) wymagania dotyczàce konserwacji i kontroli stanu
urzàdzenia oraz jego osprz´tu, w szczególnoÊci
sposób i cz´stotliwoÊç kontroli osprz´tu zabezpie-
czajàcego i ciÊnieniowego oraz zamkni´ç szybko
dzia∏ajàcych;

6) opis sposobu post´powania w przypadku wystà-
pienia uszkodzeƒ, nieprawid∏owoÊci lub zak∏óceƒ
w pracy urzàdzenia ciÊnieniowego;

7) opis sposobu i zakresu rejestracji parametrów eks-
ploatacyjnych;

8) opis innych wymagaƒ eksploatacyjnych okreÊlo-
nych przez eksploatujàcego urzàdzenie ciÊnienio-
we.

2. Instrukcj´ eksploatacji umieszcza si´ w pobli˝u
urzàdzenia ciÊnieniowego, w miejscu dost´pnym dla
obs∏ugujàcego urzàdzenie.

3. W przypadku wprowadzenia zmian w wyposa˝e-
niu urzàdzenia ciÊnieniowego lub w instalacji, które
majà wp∏yw na sposób eksploatacji urzàdzenia ciÊnie-
niowego, nale˝y dokonaç stosownych zmian w instruk-
cji eksploatacji.

4. W zale˝noÊci od konstrukcji urzàdzenia ciÊnienio-
wego i jego warunków eksploatacji treÊç instrukcji eks-
ploatacji mo˝e byç ograniczona, za zgodà organu w∏a-
Êciwej jednostki dozoru technicznego, do niezb´dnego
minimum lub uj´ta w instrukcji eksploatacji agregatu,
maszyny, zespo∏u urzàdzeƒ ciÊnieniowych lub instala-
cji technologicznej, w której jest zainstalowane urzà-
dzenie ciÊnieniowe.

5. W przypadku wyposa˝enia urzàdzenia ciÊnienio-
wego w osprz´t zabezpieczajàcy i ciÊnieniowy, który
powoduje wy∏àczenie urzàdzenia po wystàpieniu za-
k∏óceƒ, bez mo˝liwoÊci jego uszkodzenia, w instrukcji
eksploatacji okreÊla si´ warunki u˝ytkowania urzàdze-

nia ciÊnieniowego bez sta∏ej obecnoÊci osób je obs∏u-
gujàcych oraz czynnoÊci zwiàzane z jego obs∏ugà, ma-
jàce na celu przywrócenie normalnej pracy urzàdzenia.

§ 6. Przed wydaniem decyzji zezwalajàcej na eks-
ploatacj´ urzàdzenia ciÊnieniowego, o której mowa
w § 3 ust. 1, organ w∏aÊciwej jednostki dozoru tech-
nicznego wykonuje nast´pujàce czynnoÊci:

1) sprawdza kompletnoÊç i odpowiednioÊç dokumen-
tacji, o której mowa w § 3 ust. 2;

2) identyfikuje urzàdzenie, sprawdza jego stan i ozna-
kowanie;

3) sprawdza zgodnoÊç wyposa˝enia z przed∏o˝onà
dokumentacjà;

4) przeprowadza badania odbiorcze.

§ 7. 1. Badania odbiorcze, o których mowa w § 6
pkt 4, przeprowadza si´, je˝eli bezpieczeƒstwo eksplo-
atacji urzàdzenia ciÊnieniowego zale˝y od warunków
jego zainstalowania, w szczególnoÊci gdy urzàdzenie
jest:

1) montowane w miejscu jego eksploatacji;

2) wyposa˝one w osprz´t zabezpieczajàcy lub osprz´t
ciÊnieniowy w miejscu jego eksploatacji.

2. Badania odbiorcze obejmujà:

1) sprawdzenie, czy urzàdzenie ciÊnieniowe jest zain-
stalowane zgodnie z dokumentacjà wymienionà
w § 3 ust. 2;

2) sprawdzenie dzia∏ania osprz´tu zabezpieczajàcego
i ciÊnieniowego, a w razie potrzeby dokonanie jego
regulacji;

3) dodatkowe badania odbiorcze, zgodnie z wymaga-
niami szczegó∏owymi, odpowiednio do rodzaju
urzàdzenia ciÊnieniowego.

3. Badania odbiorcze u eksploatujàcego nie sà wy-
magane, je˝eli na urzàdzeniu ciÊnieniowym umiesz-
czono oznakowanie CE.

§ 8. 1. Eksploatacj´ urzàdzeƒ ciÊnieniowych prowa-
dzi si´ zgodnie z ich przeznaczeniem, zasadami okre-
Êlonymi w rozporzàdzeniu oraz instrukcjà eksploatacji,
stosujàc odpowiednie Êrodki bezpieczeƒstwa.

2. Urzàdzenia ciÊnieniowe mogà byç eksploatowa-
ne tylko wtedy, gdy ich stan techniczny nie budzi za-
strze˝eƒ, osprz´t zabezpieczajàcy i osprz´t ciÊnieniowy
sà sprawne oraz nie zosta∏y wy∏àczone z dzia∏ania.

§ 9. 1. Otwarcie urzàdzenia ciÊnieniowego mo˝e na-
stàpiç dopiero po zamkni´ciu dop∏ywu p∏ynów ze
wszystkich êróde∏ zasilania i po zrównaniu si´ ciÊnienia
wewnàtrz urzàdzenia z ciÊnieniem atmosferycznym
oraz sch∏odzeniu cieczy do temperatury ni˝szej ni˝
temperatura wrzenia przy ciÊnieniu atmosferycznym,
przy czym najwy˝szà temperatur´ p∏ynu, w której mo-
˝e nastàpiç otwarcie urzàdzenia, okreÊla si´ w instruk-
cji eksploatacji.
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2. WejÊcie do urzàdzeƒ ciÊnieniowych, w których
mo˝e nastàpiç przekroczenie dopuszczalnych st´˝eƒ
i nat´˝eƒ czynników szkodliwych dla zdrowia w Êrodo-
wisku pracy lub dopuszczalnej granicy niskich i wyso-
kich temperatur, jest dopuszczalne po dokonaniu neu-
tralizacji, przewietrzania i innych czynnoÊci gwarantu-
jàcych bezpieczeƒstwo oraz po wystawieniu pisemnej
zgody przez eksploatujàcego.

§ 10. Zmiany nastaw osprz´tu zabezpieczajàcego
i jego po∏àczeƒ z urzàdzeniem ciÊnieniowym lub at-
mosferà mo˝na dokonaç po uprzednim wyra˝eniu zgo-
dy na ich zmian´ przez organ w∏aÊciwej jednostki do-
zoru technicznego.

§ 11. Uszkodzone lub zu˝yte elementy zamkni´ç
i po∏àczeƒ roz∏àcznych, takie jak: Êruby, nakr´tki,
uszczelki, rygle, klamry oraz kab∏àki, zast´puje si´ od-
powiednimi elementami, zgodnie z dokumentacjà
technicznà.

§ 12. 1. Eksploatujàcy urzàdzenie ciÊnieniowe mo-
˝e dokonaç wymiany:

1) manometrów i termometrów;

2) armatury zaporowej;

3) przyrzàdów cieczowskazowych;

4) zaworów redukcyjnych;

5) zaworów bezpieczeƒstwa;

6) urzàdzeƒ zasilajàcych.

2. Nowo zainstalowane elementy, o których mowa
w ust. 1, powinny byç tego samego typu, o takich sa-
mych parametrach, charakterystyce i nastawach jak
elementy wymieniane.

3. Nowo instalowane zawory bezpieczeƒstwa po-
winny posiadaç protokó∏ nastawy wystawiony przez
organ w∏aÊciwej jednostki dozoru technicznego oraz
przed zamontowaniem powinno byç sprawdzone ich
funkcjonowanie.

4. Wymiana elementów, o których mowa w ust. 1,
powinna byç nadzorowana przez osoby odpowiedzial-
ne za nadzór eksploatacyjny urzàdzenia ciÊnieniowego
i udokumentowana w ksi´dze rewizyjnej urzàdzenia.

§ 13. 1. Eksploatujàcy urzàdzenie ciÊnieniowe,
w celu zapewnienia bezpiecznej jego eksploatacji, po-
winien zorganizowaç w∏asne s∏u˝by eksploatacyjne
lub powierzyç wykonywanie czynnoÊci eksploatacyj-
nych odpowiednim osobom lub instytucjom oraz w∏a-
Êciwie obs∏ugiwaç i konserwowaç urzàdzenia ciÊnie-
niowe.

2. Urzàdzenie ciÊnieniowe mogà obs∏ugiwaç oso-
by, które:

1) posiadajà wymagane kwalifikacje dla poszczegól-
nych stanowisk lub zawodów;

2) odby∏y przeszkolenie w odpowiednim zakresie
i wykaza∏y si´ znajomoÊcià instrukcji eksploatacji,

praktycznymi umiej´tnoÊciami obs∏ugi urzàdzenia
ciÊnieniowego oraz znajomoÊcià przepisów doty-
czàcych bezpieczeƒstwa i higieny pracy.

§ 14. 1. Dla urzàdzeƒ ciÊnieniowych, okreÊlonych
w za∏àczniku do rozporzàdzenia, prowadzi si´ ksià˝k´
ruchu, w której dokonuje si´ wpisów o treÊci odpo-
wiednio dostosowanej do rodzaju i charakteru urzà-
dzenia ciÊnieniowego, przy czym nale˝y wpisaç dane
dotyczàce co najmniej:

1) parametrów pracy urzàdzenia ciÊnieniowego;

2) kontroli osprz´tu zabezpieczajàcego;

3) stopnia nape∏nienia urzàdzenia ciÊnieniowego;

4) istotnych zak∏óceƒ w pracy urzàdzenia ciÊnienio-
wego oraz wykonywanych czynnoÊci konserwacyj-
nych;

5) innych wykonywanych czynnoÊci okreÊlonych
w instrukcji eksploatacji.

2. Wpisów do ksià˝ki ruchu mo˝na dokonywaç dla
zespo∏u urzàdzeƒ ciÊnieniowych lub instalacji, w której
jest zabudowane urzàdzenie.

§ 15. 1. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia
urzàdzenia ciÊnieniowego, eksploatujàcy niezw∏ocznie
je zabezpiecza, zgodnie z instrukcjà eksploatacji, oraz
powiadamia organ w∏aÊciwej jednostki dozoru tech-
nicznego.

2. W przypadku uszkodzenia urzàdzenia ciÊnienio-
wego, które mo˝e spowodowaç zagro˝enie dla ˝ycia
lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i Êrodowiska, eks-
ploatujàcy niezw∏ocznie podejmuje odpowiednie dzia-
∏ania majàce na celu wyeliminowanie zagro˝enia.

§ 16. 1. Eksploatujàcy, w terminach okreÊlonych
w za∏àczniku do rozporzàdzenia, przygotowuje urzàdze-
nie ciÊnieniowe do badaƒ w zakresie niezb´dnym do
ich przeprowadzenia, w sposób zapewniajàcy bezpie-
czeƒstwo osób wykonujàcych badania; eksploatujàcy
zapewnia obs∏ug´ technicznà wykonywanych badaƒ.

2. Podczas przygotowywania stanowiska pracy
i urzàdzeƒ ciÊnieniowych oraz ich osprz´tu do badaƒ
powinno si´ przestrzegaç zasad dotyczàcych bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy oraz wymagaƒ okreÊlonych
w instrukcji eksploatacji.

Rozdzia∏ 2

Rodzaje, zakres i terminy badaƒ technicznych

§ 17. 1. W toku eksploatacji urzàdzeƒ ciÊnieniowych
przeprowadzane sà badania techniczne:

1) okresowe — dla urzàdzeƒ ciÊnieniowych obj´tych
dozorem pe∏nym, w terminach okreÊlonych dla da-
nego rodzaju urzàdzenia;

2) doraêne — eksploatacyjne, kontrolne, powypadko-
we lub poawaryjne — wykonywane w terminach
wynikajàcych z bie˝àcych potrzeb.
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2. Badania okresowe i doraêne urzàdzenia ciÊnie-
niowego sà wykonywane jako:

1) rewizje wewn´trzne;

2) próby ciÊnieniowe;

3) rewizje zewn´trzne.

§ 18. 1. Rewizja wewn´trzna obejmuje ocen´ wizu-
alnà stanu Êcianek urzàdzenia ciÊnieniowego, jego po-
∏àczeƒ roz∏àcznych i nieroz∏àcznych oraz osprz´tu za-
bezpieczajàcego i ciÊnieniowego.

2. W technicznie uzasadnionych przypadkach oce-
na wizualna, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç uzupe∏-
niona lub zastàpiona innymi badaniami.

§ 19. 1. Prób´ ciÊnieniowà wykonuje si´ jako prób´
hydraulicznà, z zastrze˝eniem § 21.

2. Podczas wykonywania próby ciÊnieniowej war-
toÊç ciÊnienia próbnego przyjmuje si´ zgodnie z doku-
mentacjà technicznà urzàdzenia ciÊnieniowego lub
specyfikacjà technicznà, zgodnie z którà urzàdzenie ci-
Ênieniowe zosta∏o zaprojektowane.

3. Organ w∏aÊciwej jednostki dozoru technicznego
mo˝e ustaliç innà, ni˝ okreÊlona w ust. 2, wartoÊç ci-
Ênienia próbnego w zale˝noÊci od ciÊnienia dopusz-
czalnego PD i temperatury dopuszczalnej TD.

4. Temperatura p∏ynu próbnego nie powinna byç
ni˝sza ni˝ +10 °C i nie wy˝sza ni˝ +50 °C, o ile w doku-
mentacji technicznej urzàdzenia ciÊnieniowego nie zo-
sta∏a ustalona inna temperatura próby ciÊnieniowej.

5. Podczas próby ciÊnieniowej:

1) równomiernie podnosi si´ ciÊnienie, a˝ do osià-
gni´cia ciÊnienia próbnego, przy czym szybkoÊç
wzrostu ciÊnienia od dopuszczalnego do próbnego
nie powinna przekraczaç 1 bar/min, chyba ˝e w do-
kumentacji technicznej urzàdzenia ciÊnieniowego
zosta∏a ustalona inna wartoÊç;

2) utrzymuje si´ ciÊnienie próbne przez co najmniej
30 minut;

3) obni˝a si´ ciÊnienie do dopuszczalnego i dokonuje
ogl´dzin urzàdzenia i osprz´tu.

§ 20. 1. Podczas wykonywania próby ciÊnieniowej
instalacja zasilania urzàdzenia ciÊnieniowego p∏ynem
próbnym powinna byç szczelna.

2. Prób´ ciÊnieniowà, o ile jest to mo˝liwe, przepro-
wadza si´ w warunkach umo˝liwiajàcych ogl´dziny
Êcianek urzàdzenia ciÊnieniowego, w szczególnoÊci
z∏àczy spawanych i po∏àczeƒ roz∏àcznych.

3. Próba ciÊnieniowa mo˝e byç wykonywana bez
zdejmowania izolacji zewn´trznej lub po cz´Êciowym
zdj´ciu izolacji w miejscach wskazanych przez organ
w∏aÊciwej jednostki dozoru technicznego.

4. Wynik próby ciÊnieniowej uznaje si´ za pozytyw-
ny, je˝eli podczas tej próby nie stwierdzono odkszta∏-
ceƒ trwa∏ych, uszkodzeƒ lub nieszczelnoÊci Êcianek
i po∏àczeƒ urzàdzenia ciÊnieniowego.

§ 21. W technicznie uzasadnionych przypadkach,
po uzgodnieniu z organem w∏aÊciwej jednostki dozoru
technicznego, prób´ hydraulicznà mo˝na zastàpiç innà
próbà lub badaniem innego rodzaju.

§ 22. Rewizja zewn´trzna obejmuje zewn´trzne
ogl´dziny urzàdzenia ciÊnieniowego i osprz´tu w miej-
scach dost´pnych, a w miar´ mo˝liwoÊci tak˝e spraw-
dzenie dzia∏ania tego osprz´tu.

§ 23. 1. Badania doraêne eksploatacyjne sà wyko-
nywane na wniosek eksploatujàcego urzàdzenie ci-
Ênieniowe, w szczególnoÊci w przypadku:

1) zmiany eksploatujàcego lub miejsca zainstalowa-
nia urzàdzenia ciÊnieniowego;

2) koniecznoÊci naprawy elementów urzàdzenia;

3) wymiany elementów urzàdzenia, z wy∏àczeniem
elementów okreÊlonych w § 12;

4) zmiany nastaw osprz´tu zabezpieczajàcego;

5) zmiany charakterystyki lub rodzaju urzàdzeƒ zasila-
jàcych;

6) stwierdzenia nieszczelnoÊci lub uszkodzeƒ Êcianek
urzàdzenia ciÊnieniowego;

7) zmiany dokonywanej w instalacji wspó∏pracujàcej
z urzàdzeniem ciÊnieniowym;

8) naprawy metodà chemicznego czyszczenia;

9) uzasadnionym stanem technicznym urzàdzenia ci-
Ênieniowego.

2. Zakres badaƒ doraênych eksploatacyjnych i spo-
sób przygotowania urzàdzenia ciÊnieniowego do tych
badaƒ ustala organ w∏aÊciwej jednostki dozoru tech-
nicznego, w zale˝noÊci od okolicznoÊci uzasadniajà-
cych ich przeprowadzenie.

§ 24. Badania doraêne kontrolne przeprowadza or-
gan w∏aÊciwej jednostki dozoru technicznego w ra-
mach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o dozo-
rze technicznym.

§ 25. Badania doraêne poawaryjne i powypadkowe
przeprowadza i ustala ich zakres organ w∏aÊciwej jed-
nostki dozoru technicznego po wystàpieniu niebez-
piecznego uszkodzenia urzàdzenia ciÊnieniowego lub
nieszcz´Êliwego wypadku zwiàzanego z jego eksplo-
atacjà, w celu ustalenia przyczyn zdarzenia, sformu∏o-
wania wniosków dotyczàcych dzia∏aƒ zapobiegaw-
czych oraz ich wdro˝enia.

§ 26. 1. Formy dozoru technicznego i terminy ba-
daƒ technicznych urzàdzeƒ ciÊnieniowych okreÊla za-
∏àcznik do rozporzàdzenia; w za∏àczniku tym okreÊlono
dla urzàdzeƒ ciÊnieniowych obj´tych:
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1) dozorem pe∏nym — maksymalne terminy badaƒ
okresowych;

2) dozorem ograniczonym — cz´stoÊç badaƒ doraê-
nych kontrolnych.

2. Cz´stoÊç badaƒ doraênych kontrolnych okreÊlo-
na w za∏àczniku do rozporzàdzenia nie dotyczy urzà-
dzeƒ ciÊnieniowych, dla których okreÊlono form´ dozo-
ru ograniczonego i b´dàcych w zakresie dzia∏ania Woj-
skowego Dozoru Technicznego.

3. Dla urzàdzeƒ ciÊnieniowych obj´tych dozorem
uproszczonym w fazie ich eksploatacji nie wykonuje
si´ badaƒ okresowych i doraênych kontrolnych.

4. W przypadkach uzasadnionych stanem tech-
nicznym, majàcym wp∏yw na bezpieczeƒstwo urzà-
dzenia ciÊnieniowego, terminy badaƒ okreÊlone w za-
∏àczniku do rozporzàdzenia mogà byç skrócone na
podstawie decyzji organu w∏aÊciwej jednostki dozoru
technicznego.

5. Dla urzàdzeƒ ciÊnieniowych, niewymienionych
w za∏àczniku do rozporzàdzenia, organ w∏aÊciwej jed-
nostki dozoru technicznego na podstawie odpowied-
nich norm lub innych specyfikacji technicznych, lub
gdy takich specyfikacji nie ma, na podstawie znajomo-
Êci stanu techniki, ustala:

1) parametry dopuszczalne;

2) ciÊnienie próbne;

3) terminy badaƒ technicznych;

4) koniecznoÊç prowadzenia ksià˝ki ruchu.

§ 27. 1. Terminy badaƒ okresowych wyznacza si´
zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi w za∏àczniku do
rozporzàdzenia, przy czym termin pierwszego badania
okresowego ustala si´ odpowiednio od dnia wydania
decyzji zezwalajàcej na eksploatacj´. Dla rewizji we-
wn´trznej i próby ciÊnieniowej terminy wyznacza si´,
podajàc miesiàc i rok, natomiast dla rewizji zewn´trz-
nej podajàc rok.

2. Za zgodà eksploatujàcego termin kolejnego ba-
dania okresowego mo˝e byç ustalony od dnia wykona-
nia badania doraênego eksploatacyjnego, je˝eli bada-
nie doraêne eksploatacyjne obejmowa∏o pe∏ny zakres
odpowiedniego badania okresowego.

3. Na uzasadniony wniosek eksploatujàcego rewi-
zja wewn´trzna i próba ciÊnieniowa mogà byç przepro-
wadzone wczeÊniej do szeÊciu miesi´cy przed wyzna-
czonym terminem, pod warunkiem ˝e termin badania
zostanie uzgodniony przez eksploatujàcego z organem
w∏aÊciwej jednostki dozoru technicznego z czternasto-
dniowym wyprzedzeniem.

§ 28. 1. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek
eksploatujàcego, organ w∏aÊciwej jednostki dozoru
technicznego, po przeprowadzeniu z wynikiem pozy-
tywnym rewizji zewn´trznej w ramach badania doraê-
nego eksploatacyjnego, mo˝e odroczyç termin wyko-

nania okresowej rewizji wewn´trznej lub próby ciÊnie-
niowej do szeÊciu miesi´cy, przy czym odroczenie ter-
minu mo˝e nastàpiç najwy˝ej dwukrotnie, tak aby ∏àcz-
ny czas odroczenia nie przekroczy∏ dwunastu miesi´cy.

2. Dla zbiorników podziemnych organ w∏aÊciwej
jednostki dozoru technicznego, w przypadku wyposa-
˝enia zbiorników w funkcjonujàcà elektrochemicznà
ochron´ przed korozjà, mo˝e przesunàç termin wyko-
nania rewizji wewn´trznej albo wyraziç zgod´ na zastà-
pienie jej innymi badaniami, uwzgl´dniajàc, ˝e powin-
na ona byç wykonywana nie rzadziej ni˝ co 10 lat.

Rozdzia∏ 3

Eksploatacja zbiorników przeznaczonych na gazy
skroplone i skroplone sch∏odzone

§ 29. 1. WartoÊç dopuszczalnego stopnia nape∏nie-
nia zbiornika przeznaczonego na gaz skroplony, z wy-
∏àczeniem gazów okreÊlonych w § 32, nie mo˝e byç
wi´ksza ni˝:

1) 90 % pojemnoÊci zbiornika przeznaczonego na gaz
lub mieszanin´ gazów palnych lub trujàcych;

2) 95 % pojemnoÊci zbiornika przeznaczonego na gaz
lub mieszanin´ gazów innych ni˝ wymienione
w pkt 1.

2. WartoÊç dopuszczalnego stopnia nape∏nienia
zbiornika przeznaczonego na gaz skroplony sch∏odzo-
ny nie mo˝e byç wi´ksza ni˝:

1) 95 % pojemnoÊci zbiornika przeznaczonego na gaz
lub mieszanin´ gazów palnych, utleniajàcych lub
trujàcych;

2) 98 % pojemnoÊci zbiornika przeznaczonego na gaz
lub mieszanin´ gazów innych ni˝ wymienione
w pkt 1.

3. Stopieƒ nape∏nienia zbiornika mo˝e byç okreÊlo-
ny:

1) wagowo, metodà bezpoÊredniego wa˝enia nape∏-
nionego zbiornika;

2) pojemnoÊciowo.

§ 30. WartoÊç wagowà stopnia nape∏nienia zbiorni-
ka oblicza si´ wed∏ug wzoru:

F · V · γmG = ———— [kg]
100

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
G — wartoÊç wagowà stopnia nape∏nienia zbiornika,
F — wartoÊç dopuszczalnego stopnia nape∏nienia

zbiornika, okreÊlonà w § 29 ust. 1 i 2,
V — pojemnoÊç zbiornika, wyra˝onà w m3 lub li-

trach,
γm — g´stoÊç gazu skroplonego lub skroplonego

sch∏odzonego w najwy˝szej temperaturze do-
puszczalnej zbiornika TS, wyra˝onà w kg/m3 lub
kg/litr.
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§ 31. WartoÊç pojemnoÊciowà stopnia nape∏nienia
zbiornika oblicza si´ wed∏ug wzoru:

γmFn = —— · F [%]
γn

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
Fn — wartoÊç pojemnoÊciowà stopnia nape∏nienia

zbiornika,
γm — g´stoÊç gazu skroplonego lub skroplonego

sch∏odzonego w najwy˝szej temperaturze do-
puszczalnej zbiornika TS, wyra˝onà w kg/m3 lub
kg/litr,

γn — g´stoÊç gazu skroplonego lub skroplonego
sch∏odzonego w temperaturze nape∏nienia, wy-
ra˝onà w kg/m3 lub kg/litr,

F — wartoÊç dopuszczalnego stopnia nape∏nienia
zbiornika, okreÊlonà w § 29 ust. 1 i 2.

§ 32. Nape∏nienie zbiornika przeznaczonego na ga-
zy skroplone propan i butan techniczny oraz mieszani-
n´ propan-butan nie mo˝e byç wi´ksze ni˝ 85 % pojem-
noÊci zbiornika.

§ 33. Przed wprowadzeniem gazu skroplonego lub
skroplonego sch∏odzonego do zbiornika nale˝y przed-
si´wziàç Êrodki zapobiegajàce:

1) wytworzeniu si´ mieszaniny wybuchowej lub pal-
nej w zbiorniku;

2) obni˝eniu si´ temperatury Êcianek zbiornika do
temperatury ni˝szej ni˝ najni˝sza temperatura do-
puszczalna zbiornika TS.

§ 34. Ka˝de nape∏nienie zbiornika dokumentuje si´
w ksià˝ce ruchu zbiornika lub w ksià˝ce nape∏nieƒ.
Wpis powinien zawieraç co najmniej:

1) dat´ nape∏nienia;

2) nazw´ gazu wprowadzonego do zbiornika wraz z je-
go obj´toÊcià;

3) stopieƒ nape∏nienia zbiornika;

4) temperatur´ nape∏nienia dla gazów okreÊlonych
w § 29 ust. 1;

5) nazw´ firmy oraz imi´ i nazwisko osoby, która do-
kona∏a nape∏nienia;

6) potwierdzenie informacji okreÊlonych w pkt 1—5
przez eksploatujàcego lub jego s∏u˝b´ eksploata-
cyjnà.

§ 35. Nape∏nienie zbiornika innym gazem, ni˝ wy-
mieniony na tabliczce fabrycznej zamocowanej na
zbiorniku, wymaga uzyskania zgody organu w∏aÊciwej
jednostki dozoru technicznego.

§ 36. 1. Kontrol´ zaworów bezpieczeƒstwa przepro-
wadza eksploatujàcy w terminach i zakresie okreÊlo-
nych przez wytwarzajàcego zawory, nie rzadziej ni˝ co
12 miesi´cy.

2. Kontrol´ dzia∏ania zaworów bezpieczeƒstwa
przeprowadza eksploatujàcy w obecnoÊci inspektora
dozoru technicznego, nie rzadziej ni˝ co szeÊç lat.

§ 37. 1. W przypadku zbiorników podziemnych, jed-
no dno zbiornika poziomego mo˝e nie byç przykryte
warstwà ziemi, o ile jest zaopatrzone w skutecznà os∏o-
n´ przeciws∏onecznà, a najwy˝sza dopuszczalna tem-
peratura zbiornika jest nie ni˝sza ni˝ +40 °C.

2. BezpoÊrednio przed przykryciem zbiornika zie-
mià organ w∏aÊciwej jednostki dozoru technicznego,
w ramach badania odbiorczego, przeprowadza wizual-
ne badanie zewn´trznych powierzchni zbiornika w ce-
lu wykrycia uszkodzeƒ, które mog∏y powstaç podczas
jego transportu lub posadawiania.

3. Okresowa rewizja wewn´trzna zbiornika obej-
muje czynnoÊci okreÊlone w § 18 oraz wykonanie:

1) pomiarów gruboÊci Êcianek zbiornika w miejscach
do tego wyznaczonych;

2) ogl´dzin zewn´trznych powierzchni Êcianek zbior-
nika w przypadku stwierdzenia uszkodzeƒ jego
Êcianek.

§ 38. Do zbiorników w instalacjach zi´bniczych nie
stosuje si´ przepisów niniejszego rozdzia∏u.

Rozdzia∏ 4

Eksploatacja zbiorników z wyk∏adzinami

§ 39. Przepisy niniejszego rozdzia∏u okreÊlajà wy-
magania szczególne w zakresie eksploatacji zbiorni-
ków ciÊnieniowych z wyk∏adzinami, w szczególnoÊci:

1) antykorozyjnymi, s∏u˝àcymi do ochrony Êcianek
zbiornika przed chemicznym dzia∏aniem p∏ynu;

2) izolacyjnymi, s∏u˝àcymi do ochrony Êcianek zbior-
nika przed przekroczeniem temperatury dopusz-
czalnej;

3) antyerozyjnymi, chroniàcymi Êcianki zbiornika
przed mechanicznym ich zu˝yciem;

4) chroniàcymi zawartoÊç zbiornika przed niepo˝àda-
nym wp∏ywem materia∏u Êcianki.

§ 40. 1. Stan wyk∏adziny powinien byç okresowo
kontrolowany przez eksploatujàcego. Podczas kontroli
wyk∏adziny dokonuje si´ ogl´dzin dost´pnych Êcianek
zbiornika.

2. Urzàdzenia i wyposa˝enie niezb´dne do przepro-
wadzenia kontroli oraz cz´stoÊç, sposoby, warunki
i kryteria oceny wyników badania powinny byç okre-
Êlone w dokumentacji technicznej lub instrukcji eksplo-
atacji zbiornika z wyk∏adzinà.

3. Wynik kontroli wyk∏adziny zbiornika wpisuje si´
do ksià˝ki ruchu zbiornika.

§ 41. 1. Podczas eksploatacji zbiornika z wymurów-
kà lub innà wyk∏adzinà izolacyjnà prowadzi si´ ciàg∏à
kontrol´ temperatury Êcianek zbiornika.
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2. W przypadku przekroczenia temperatury dopusz-
czalnej nale˝y bezzw∏ocznie powiadomiç organ w∏aÊci-
wej jednostki dozoru technicznego.

3. W instrukcji eksploatacji zbiornika z wymurówkà
lub innà wyk∏adzinà izolacyjnà powinna byç podana
dopuszczalna wartoÊç okreÊlajàca szybkoÊç nagrzewa-
nia i studzenia zbiornika.

4. Kontrol´ stanu wymurówki warników celulozy
i parników drewna przeprowadza si´ w odst´pach cza-
su nie d∏u˝szych ni˝ jeden miesiàc.

§ 42. 1. Okresowe i doraêne rewizje wewn´trzne
oraz próby ciÊnieniowe zbiornika z wyk∏adzinà poprze-
dza si´ kontrolà wyk∏adziny.

2. Rewizja wewn´trzna zbiornika z wyk∏adzinà mo-
˝e byç przeprowadzona bez usuwania wyk∏adziny, je-
˝eli podczas jej kontroli nie wykryto uszkodzeƒ.

3. Zbiornik z wyk∏adzinà zg∏asza si´ do doraênej re-
wizji wewn´trznej w przypadku:

1) usuni´cia ca∏ej wyk∏adziny;

2) usuni´cia wyk∏adziny z powierzchni wi´kszej ni˝
1 m2;

3) stwierdzenia w˝erów korozyjnych w Êciance zbior-
nika.

§ 43. 1. Próba ciÊnieniowa zbiornika z wyk∏adzinà
mo˝e byç przeprowadzana bez usuwania wyk∏adziny,
je˝eli podczas kontroli nie stwierdzono jej uszkodzeƒ.

2. Wymagania okreÊlone w ust. 1 nie dotyczà zbior-
ników z wymurówkà lub wyk∏adzinà izolacyjnà, w któ-
rych w przypadku poddania próbie ciÊnieniowej hy-
draulicznej ca∏kowicie usuwa si´ wymurówk´ lub wy-
k∏adzin´ izolacyjnà.

Rozdzia∏ 5

Eksploatacja zbiorników w instalacjach zi´bniczych

§ 44. 1. Eksploatujàcy powinien konserwowaç za-
wory bezpieczeƒstwa i przeprowadzaç ich kontrol´
dzia∏ania w odst´pach czasu nie d∏u˝szych ni˝ 6 miesi´-
cy oraz dokonywaç wpisów potwierdzajàcych wykona-
nie tych czynnoÊci w przeznaczonej do tego celu ksià˝-
ce, która mo˝e byç cz´Êcià ksià˝ki ruchu urzàdzenia ci-
Ênieniowego.

2. Eksploatujàcy powinien posiadaç co najmniej je-
den rezerwowy zawór bezpieczeƒstwa dla ka˝dego ty-
pu zaworów stosowanych w instalacji.

Rozdzia∏ 6

Eksploatacja kot∏ów

§ 45. 1. Chemiczne czyszczenie lub trawienie kot∏a
mo˝e byç wykonane:

1) po uzyskaniu zgody organu w∏aÊciwej jednostki do-
zoru technicznego;

2) przez przedsi´biorc´ uprawnionego do naprawy —
w zakresie chemicznego czyszczenia lub trawienia
kot∏ów;

3) po uzgodnieniu technologii chemicznego czyszcze-
nia lub trawienia kot∏ów z organem w∏aÊciwej jed-
nostki dozoru technicznego.

2. Po wykonaniu chemicznego czyszczenia lub tra-
wienia kot∏a wykonujàcy te czynnoÊci wystawia po-
Êwiadczenie ich wykonania, zawierajàce ocen´ wyni-
ków czyszczenia lub trawienia kot∏a oraz okreÊlenie sta-
nu powierzchni kot∏a, po przeprowadzeniu tych czyn-
noÊci.

3. Po wykonaniu chemicznego czyszczenia kot∏a
powinien byç on zg∏oszony organowi w∏aÊciwej jed-
nostki dozoru technicznego, w celu wykonania rewizji
wewn´trznej oraz próby ciÊnieniowej kot∏a.

§ 46. Kocio∏ wyposa˝ony w wi´cej ni˝ jeden przy-
rzàd wodowskazowy, w przypadku niesprawnoÊci jed-
nego z tych przyrzàdów, mo˝e byç nadal eksploatowa-
ny, pod warunkiem ˝e:

1) bezzw∏ocznie zostanà podj´te dzia∏ania majàce na
celu doprowadzenie do w∏aÊciwego funkcjonowa-
nia wszystkich przyrzàdów wodowskazowych;

2) w instrukcji eksploatacji okreÊlono warunki eksplo-
atacji kot∏a z niesprawnym przyrzàdem wodowska-
zowym.

§ 47. Kocio∏ wyposa˝ony w wi´cej ni˝ jedno urzà-
dzenie zasilajàce, w przypadku niesprawnoÊci jednego
z tych urzàdzeƒ, mo˝e byç nadal eksploatowany, pod
warunkiem ˝e:

1) bezzw∏ocznie zostanà podj´te dzia∏ania majàce na
celu doprowadzenie do w∏aÊciwego funkcjonowa-
nia wszystkich urzàdzeƒ zasilajàcych;

2) w instrukcji eksploatacji okreÊlono warunki eksplo-
atacji kot∏a z niesprawnym urzàdzeniem zasilajàcym.

§ 48. 1. Sterowane zawory bezpieczeƒstwa kot∏ów
powinny byç sprawdzane w terminach okreÊlonych
w instrukcji ruchowej zaworów, jednak nie rzadziej ni˝
raz na 12 miesi´cy.

2. Sprawdzenie zaworów w ruchu przeprowadza
si´ w taki sposób, aby mo˝na by∏o sprawdziç prawid∏o-
woÊç dzia∏ania zaworów g∏ównych oraz poszczegól-
nych obwodów sterujàcych.

§ 49. 1. Komory kot∏ów parowych o wydajnoÊci pa-
ry nie mniejszej ni˝ 100 t/h poddaje si´ rewizji we-
wn´trznej nie rzadziej ni˝ co:

1) 10 lat — w przypadku temperatury dopuszczalnej
TD ≥ +500 °C;

2) 15 lat — w przypadku temperatury dopuszczalnej
+350 °C ≤ TD < +500 °C;
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3) 20 lat — w przypadku temperatury dopuszczalnej
TD < +350 °C.

2. Komory kot∏ów, o których mowa w ust. 1, o Êred-
nicy wewn´trznej nie wi´kszej ni˝ 160 mm nie podle-
gajà okresowym rewizjom wewn´trznym.

§ 50. Dla kot∏ów parowych i cieczowych z organicz-
nymi noÊnikami ciep∏a instrukcja eksploatacji kot∏a 
powinna zawieraç informacje, o których mowa w § 5
ust. 1, oraz wymagania dotyczàce:

1) pobierania z kot∏a próbek organicznego noÊnika
ciep∏a w celu przeprowadzania badaƒ;

2) zakresu badaƒ organicznego noÊnika ciep∏a;

3) potrzeby regeneracji lub wymiany organicznego
noÊnika ciep∏a.

§ 51. 1. Instrukcja eksploatacji dla kot∏a sodowego
powinna zawieraç w szczególnoÊci:

1) wymagania dotyczàce uruchamiania instalacji
awaryjnego odstawienia kot∏a sodowego oraz cz´-
stotliwoÊci i sposobu sprawdzania instalacji;

2) terminy przeprowadzenia pomiarów gruboÊci
Êcianek rur powierzchni ogrzewalnej w terminach
nie d∏u˝szych ni˝ okreÊlone w ust. 4.

2. Stanowisko obs∏ugi kot∏a sodowego powinno
byç wyposa˝one w niezale˝ne wyjÊcie na zewnàtrz.

3. Dodatkowe badanie odbiorcze, o którym mowa
w § 7 ust. 2 pkt 3, kot∏a sodowego obejmuje wykona-
nie pomiarów gruboÊci Êcianek rur powierzchni ogrze-
walnej. Liczb´ i rozmieszczenie punktów pomiaru gru-
boÊci Êcianek uzgadnia si´ z organem w∏aÊciwej jed-
nostki dozoru technicznego. Protokó∏ pomiarów gru-
boÊci Êcianek wraz z rysunkami (szkicami) powierzchni
ogrzewalnej kot∏a sodowego z naniesionymi punktami
pomiaru gruboÊci Êcianek do∏àcza si´ do dokumentacji
kot∏a sodowego.

4. Badanie okresowe kot∏a sodowego obejmuje
czynnoÊci okreÊlone w § 18—20 oraz pomiary gruboÊci
Êcianek rur powierzchni ogrzewalnej w miejscach usta-
lonych przez organ w∏aÊciwej jednostki dozoru tech-
nicznego. Pomiary wykonuje si´, liczàc od dnia zakoƒ-
czenia badania odbiorczego kot∏a sodowego:

1) po trzech latach — pierwszy pomiar;

2) po pi´ciu latach — drugi pomiar.

5. Po latach okreÊlonych w ust. 4 pomiary wykonu-
je si´ w zale˝noÊci od stanu technicznego rur, ale nie
rzadziej ni˝ co dwa lata.

6. Eksploatujàcy powiadamia organ w∏aÊciwej jed-
nostki dozoru technicznego o ka˝dym odstawieniu ko-
t∏a, a po awaryjnym spuÊcie wody zg∏asza kocio∏ do ba-
daƒ doraênych. Zakres badaƒ doraênych ustala organ
w∏aÊciwej jednostki dozoru technicznego.

§ 52. 1. Przed rozpaleniem pieca piekarskiego eks-
ploatujàcy sprawdza stan rur grzejnych w komorze pa-
leniskowej. Kocio∏ piekarski, w którym wykryto uszko-
dzenie lub nieszczelnoÊç dwóch koƒcówek rur w jed-
nym rz´dzie lub pi´ciu koƒcówek rur ogó∏em, eksplo-
atujàcy wy∏àcza z eksploatacji i powiadamia organ w∏a-
Êciwej jednostki dozoru technicznego.

2. Piec piekarski zbudowany z p´tli rur mo˝e byç
eksploatowany, o ile liczba uszkodzeƒ rur nie przekra-
cza wartoÊci dopuszczalnych, które powinny byç okre-
Êlone w instrukcji eksploatacji.

3. Do kot∏ów piekarskich nie stosuje si´ przepisów
§ 45—51.

Rozdzia∏ 7

Eksploatacja wytwornic acetylenu

§ 53. 1. Wytwornic´ acetylenu sta∏à eksploatuje si´
w acetylenowni, dla której wymagania techniczne
okreÊlajà przepisy dotyczàce bezpieczeƒstwa i higieny
pracy. Acetylenownia nie mo˝e byç wykorzystywana
do celów niezwiàzanych z eksploatacjà wytwornicy
acetylenu.

2. Wytwornic´ acetylenu przenoÊnà eksploatuje si´
na otwartej przestrzeni lub w pomieszczeniu, z uwzgl´d-
nieniem wymagaƒ okreÊlonych w przepisach dotyczà-
cych bezpieczeƒstwa i higieny pracy.

§ 54. Wytwornica acetylenu powinna byç tak usta-
wiona, aby zapewniony by∏ swobodny dost´p do niej
podczas wykonywania czynnoÊci zwiàzanych z obs∏u-
giwaniem, konserwacjà, naprawami i badaniami.

§ 55. 1. Podczas eksploatacji wytwornic acetylenu
powinny byç spe∏nione nast´pujàce wymagania:

1) temperatura powietrza nie powinna byç ni˝sza ni˝
+5 °C;

2) po zakoƒczeniu pracy wszystkie elementy wytwor-
nicy acetylenu i bezpieczniki acetylenowe wodne
nara˝one na zamarzni´cie powinny byç opró˝nio-
ne z wody;

3) wytwornica acetylenu i bezpieczniki acetylenowe
wodne, w których zamarz∏a woda, powinny byç roz-
mro˝one przy u˝yciu goràcej wody lub pary wod-
nej, a nast´pnie zg∏oszone do w∏aÊciwej jednostki
dozoru technicznego w celu przeprowadzenia ba-
dania doraênego przed rozpocz´ciem powtórnej
eksploatacji;

4) wytwornice acetylenu przenoÊne powinny byç od-
dalone od otwartego ognia co najmniej o 5 m;

5) równoleg∏e ∏àczenie wytwornic acetylenu przeno-
Ênych jest niedopuszczalne;

6) równoleg∏e ∏àczenie wytwornic acetylenu sta∏ych
przeznaczonych do pracy we wspólnej instalacji
wymaga uzyskania zgody organu w∏aÊciwej jed-
nostki dozoru technicznego;
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7) masa stosowana do chemicznego oczyszczania
acetylenu nie powinna tworzyç zwiàzków chemicz-
nych z acetylenem;

8) odstojnik na mu∏ wapienny i silos na proszek wa-
pienny powinny znajdowaç si´ poza budynkiem
acetylenowni i byç tak usytuowane, aby wydoby-
wajàcy si´ z nich acetylen nie przedostawa∏ si´ do
acetylenowni lub innych budynków;

9) przed transportem wytwornic´ acetylenu opró˝nia
si´ i transportuje w pozycji pionowej, przy czym
przez transport wytwornicy acetylenu rozumie si´
ka˝dà zmian´ miejsca pracy wytwornicy acetylenu
sta∏ej lub przeniesienie albo przewiezienie wytwor-
nicy acetylenu przenoÊnej poza teren zak∏adu lub
budowy, gdzie by∏a eksploatowana.

2. Podczas eksploatacji, monta˝u lub demonta˝u
wytwornicy acetylenu, która jest lub by∏a eksploatowa-
na, oraz do otwierania b´bnów zawierajàcych karbid
stosowanie urzàdzeƒ lub przedmiotów mogàcych wy-
wo∏aç zap∏on acetylenu jest niedopuszczalne.

§ 56. W celu uzyskania decyzji zezwalajàcej na eks-
ploatacj´ wytwornicy acetylenu sta∏ej eksploatujàcy
do∏àcza dokumentacj´, o której mowa w § 3 ust. 2,
oraz:

1) plan usytuowania wytwornicy acetylenu i acetyle-
nowni, odstojników, silosów oraz magazynu karbi-
du z ocenà zagro˝enia wybuchem wraz z wyznacze-
niem stref zagro˝enia wybuchem, zgodnie z wyma-
ganiami okreÊlonymi w przepisach przeciwpo˝aro-
wych;

2) dokumenty wystawione przez instytucj´ niezale˝nà
od wykonawcy budynku i eksploatujàcego, potwier-
dzajàce spe∏nienie przez acetylenowni´ wymagaƒ
dotyczàcych obiektów zagro˝onych wybuchem
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

§ 57. Dodatkowe badanie odbiorcze, o którym mo-
wa w § 7 ust. 2 pkt 3, w przypadku wytwornicy acetyle-
nu obejmuje sprawdzenie:

1) prawid∏owoÊci monta˝u wytwornicy acetylenu;

2) dzia∏ania wytwornicy acetylenu i jej wyposa˝enia
podczas rozruchu, pracy i przerwania poboru gazu;

3) znajomoÊci instrukcji eksploatacji przez osoby ob-
s∏ugujàce wytwornic´ acetylenu.

§ 58. 1. CiÊnienie próbne podczas próby ciÊnienio-
wej powinno byç równe:

1) w przypadku wytwornicy acetylenu niskociÊnienio-
wej i bezpiecznika acetylenowego niskociÊnienio-
wego:

a) wartoÊci hydrostatycznego ciÊnienia s∏upa wo-
dy, je˝eli nie ma mo˝liwoÊci zaÊlepienia wszyst-
kich otworów,

b) 0,5 bara, je˝eli jest mo˝liwoÊç zaÊlepienia otwo-
rów;

2) 2,5 bara w przypadku wytwornicy acetylenu Êred-
niociÊnieniowej i jej wyposa˝enia, z wyjàtkiem bez-
piecznika acetylenowego ÊredniociÊnieniowego;

3) 30 barów w przypadku wodnego bezpiecznika ace-
tylenowego ÊredniociÊnieniowego;

4) w przypadku bezpiecznika acetylenowego innego
ni˝ wodny, wartoÊci okreÊlonej w dokumentacji
uzgodnionej z organem w∏aÊciwej jednostki dozo-
ru technicznego.

2. Podczas próby ciÊnieniowej bezpiecznika acety-
lenowego sprawdza si´ szczelnoÊç i dzia∏anie zaworu
zwrotnego.

§ 59. W celu sprawdzenia dzia∏ania osprz´tu zabez-
pieczajàcego i ciÊnieniowego, przed uruchomieniem
wytwornicy acetylenu, warunki ruchowe mogà byç sy-
mulowane zgodnie z instrukcjà eksploatacji.

§ 60. 1. Pobór acetylenu nie mo˝e przekraczaç prze-
pustowoÊci bezpiecznika acetylenowego.

2. Stosowanie cieczy niezamarzajàcej w tempera-
turze ni˝szej ni˝ 0 °C do nape∏niania bezpieczników ace-
tylenowych wodnych wymaga uzyskania zgody orga-
nu w∏aÊciwej jednostki dozoru technicznego.

Rozdzia∏ 8

Przepis koƒcowy

§ 61. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner
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