Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 20/2003 Sb.

OZNAČENÍ CE A POPISY, NÁVOD K POUŽITÍ, KONSTRUKČNÍ A VÝROBNÍ PODKLADY, DEFINICE A SYMBOLY

1. Označení CE a popisy
a) Podobu označení CE stanoví zvláštní právní předpis.
b) Na nádobě nebo na výrobním štítku nádoby musí být označení CE a tento popis:
nejvyšší pracovní tlak (PS v barech),
- nejvyšší pracovní teplota (Tmax ve °C),
- nejnižší pracovní teplota (Tmin ve °C),
- objem nádoby (V v L),
- jméno nebo značka výrobce,
- označení typu a série nebo dávky nádoby,
- poslední dvojčíslí roku, v němž byla nádoba označením CE opatřena.
V případě použití štítku s údaji musí být štítek konstrukčně navržen tak, aby nemohl být použit opakovaně, a musí obsahovat volné místo pro případné doplnění dalších údajů.

2. Návod k použití
Návod k použití musí obsahovat tyto informace:
a) údaje uvedené v bodu 1 s výjimkou identifikace série nádoby,
b) předpokládané použití nádoby,
c) požadavky na obsluhu, údržbu a montáž z hlediska bezpečnosti nádoby.
Tyto údaje musí být v jazyce nebo jazycích státu určení.

3. Konstrukční a výrobní podklady
Konstrukční a výrobní podklady musí obsahovat popis metod a zavedených pracovních postupů tak, aby byly splněny požadavky přílohy č. 1 k tomuto nařízení nebo technických norem podle § 2 odst. 4, zejména:
a) detailní výrobní výkres typu nádoby,
b) popisy a vysvětlivky ke konstrukčním a výrobním podkladům,
c) doklad popisující:
ca) zvolené materiály,
cb) zvolené svařovací postupy,
cc) zvolené kontroly,
cd) veškeré případné podrobnosti týkající se návrhu nádoby.
Jestliže se použije postupů podle § 5 až 7, musí podklady rovněž obsahovat:
ce) doklady týkající se vhodnosti svařovacích postupů a kvalifikace svářečů nebo svářečských operátorů,
cf) hutní osvědčení o materiálech použitých při výrobě dílů a spojů ovlivňujících pevnost tlakové nádoby,
cg) protokol o provedených zkouškách a ověřeních nebo popis kontrol, které budou na výrobku prováděny.

4. Definice a symboly

4.1. Definice
Tlakem se rozumí tlak vztažený k atmosférickému tlaku neboli přetlak. V důsledku toho se podtlak vyjadřuje zápornou hodnotou.
a) Výpočtový tlak "P" je tlak zvolený výrobcem a používaný pro stanovení tloušťky tlakových částí.
b) Nejvyšší pracovní tlak "PS" je nejvyšší tlak, který může být dosažen při normálních provozních podmínkách.
c) Nejnižší pracovní teplota "Tmin," je nejnižší ustálená teplota stěny nádoby při normálních provozních podmínkách.
d) Nejvyšší pracovní teplota "Tmax," je nejvyšší ustálená teplota, kterou smí stěna nádoby dosáhnout při normálních provozních podmínkách.
e) Mez kluzu "RET" při nejvyšší pracovní teplotě Tmax je hodnota
ea) horní meze kluzu ReH u materiálů jak s dolní, tak i horní mezí kluzu nebo
eb) smluvní meze kluzu Rp0,2 nebo
ec) smluvní meze kluzu Rp1,0 v případě nelegovaného hliníku.
f) Typová řada nádob
Nádoby tvoří stejnou typovou řadu, jestliže se liší od prototypu pouze průměrem za předpokladu, že jsou splněny požadavky podle bodů 2.1.1. nebo 2.1.2. přílohy č. 1 k tomuto nařízení, anebo délkou válcové části nádoby s následujícím omezením:
fa) má-li prototyp kromě den jen jeden nebo více válcových lubů, musí mít varianty v rámci typové řady alespoň jeden válcový lub,
fb) má-li prototyp pouze dvě klenutá dna, nesmí mít varianty v rámci typové řady žádné válcové luby.
Odchylky v délce, které vedou ke změnám otvorů a nátrubků, musí být pro každou variantu uvedeny na výkrese.
g) výrobní dávka nádob se skládá maximálně z 3000 nádob stejného typu.
h) Sériová výroba znamená, že se podle stejného návrhu a stejným výrobním postupem během stanovené doby vyrobí nepřetržitým výrobním postupem více než jedna nádoba stejného typu.
j) Hutní osvědčení výrobce materiálu je doklad, kterým výrobce materiálu potvrzuje, že dodal výrobek splňující požadavky objednávky, a ve kterém uvádí výsledky běžných zkoušek v průběhu výroby, obzvláště chemického složení a mechanických vlastností, provedených na výrobcích vyrobených stejnou výrobní technologií jako dodané výrobky, přičemž se zkoušky nemusí provádět přímo na dodaných výrobcích.

4.2. Symboly

A
tažnost (L0 = 5,65 . (S0)1/2)
%
A80 mm
tažnost (L0 = 80 mm)
%
KCV
vrubová houževnatost
J . cm-2
P
výpočtový tlak
bar
PS
nejvyšší pracovní tlak
bar
Ph
hydrostatický nebo pneumatický zkušební tlak
bar
RP0,2
smluvní mez kluzu při 0,2 %
N . mm-2
RP 1,0
smluvní mez kluzu při 1,0 %
N . mm-2
RET
mez kluzu při maximální pracovní teplotě
N . mm-2
ReH
horní mez kluzu
N . mm-2
Rm
mez pevnosti v tahu
N . mm-2
Rm, max
nejvyšší mez pevnosti v tahu
N . mm-2
Tmax
nejvyšší pracovní teplota
°C
Tmin
nejnižší pracovní teplota
°C
V
objem nádoby
L



