
ПРИЛОГ I 

 

БИТНИ  ЗАХТЕВИ  ЗА  БЕЗБЕДНОСТ 

 

1. МАТЕРИЈАЛИ 

 

 

Материјали се бирају према намени посуда и у складу са тачкама 1.1. до 

1.4. овог Прилога. 

 

1.1. Делови под притиском 

Материјали који се користе за израду делова под притиском, морају 

бити: 

(а) заварљиви; 

(б) пластични и жилави, тако да при најмањој радној температури не 

дође до дробљења или кртог лома; 

(ц) отпорни на старење. 

Материјали за челичне посуде морају додатно да задовоље захтеве 

утврђене у тачки 1.1.1. овог прилога, а за алуминијске посуде или посуде од 

алуминијских легура захтеве из тачке 1.1.2. овог прилога. 

Уз материјал се прилаже записник о контролисању како је одређено у 

тачки 3.1. подтачки (и) Прилога III овог правилника који саставља произвођач 

материјала. 

  1.1.1. Челичне посуде 

Нелегирани квалитетни челици морају задовољавати следеће захтеве: 

(а) морају бити у умиреном нормализованом или њему истоветном 

стању; 

(б) удео угљеника мора бити мањи од 0,25 %, удео сумпора мањи од 0,05 

%, и удео фосфора мањи од 0,05 %; 

(ц) сваки производ мора имати следећа механичка својства: 

(i) максимална затезна чврстоћа Rm,max мања од 580 N/mm2; 

(ii) издужење након кидања мора бити: 

   - за узорке узете у правцу ваљања: 

               дебљина ≥ 3 mm: А ≥ 22%, 

               дебљина < 3 mm: А80 mm ≥17% 

   - за узорке узете управно на правац ваљања: 

   дебљина ≥ 3 mm: А ≥ 20% 

   дебљина < 3 mm: А80 mm ≥ 15% 

(iii) просечна енергија лома KCV за три уздужна испитна узорка код 

најмање радне температуре не сме бити мања од 35 Ј/cm2. Само за један од три 

резултата спроведених испитивања сме бити мања од 35 Ј/cm2, са минимумом 

од 25 Ј/cm2. За челике за посуде чија је најмања радна температура нижа од - 

10°C и дебљине зида које прелазе 5 mm, ова својства се морају додатно 

проверити. 

1.1.2. Алуминијумске посуде 

Нелегирани алуминијум мора да садржи најмање 99,5 % алуминијума, а 

легуре из члана 1. става 1. тачке 2) овог правилника морају да показују довољну 

отпорност на интеркристалну корозију при највећој радној температури. 

Осим наведеног, ови материјали морају да задовољавају следеће захтеве: 

(а) морају бити испоручени у оджареном стању; 
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(б) морају имати следећа механичка својства по производу: 

- максималну затезну чврстоћу Rm,max ≤ 350 N/mm2, 

- издужење након кидања мора бити: 

              А ≥ 16% када је испитни узорак узет у правцу ваљања 

              А ≥ 14% кад је испитни узорак узет управно на правац ваљања 

            1.2. Додатни материјали за заваривање 

Додатни материјали за заваривање који се користе при изради заварених 

спојева посуде морају бити одговарајући и компатибилни са материјалом 

посуде који се заварује. 

1.3. Елементи који доприноси чврстоћи посуде 

Елементи (нпр. завртњеви и навртке) морају бити од материјала 

специфицираног у тачки 1.1. овог прилога или неког другог челичног 

материјала, алуминијума или од одговарајуће легуре алуминијума 

компатибилног са материјалима који су коришћени за производњу делова под 

притиском. 

У том случају они морају на најмањим радним температурама имати 

одговарајуће издужење после кидања и морају бити жилави. 

1.4. Делови који нису под притиском 

Делови посуде који нису под притиском морају бити од материјала који 

је компатибилан са материјалом посуде на који ће бити заварени. 

 

 

2. КОНСТРУКЦИЈА ПОСУДЕ 

 

a) Приликом пројектовања посуде произвођач мора да дефинише њену 

намену и да усвоји: 

(i) најмању радну температуру Тmin; 

(ii) највећу радну температуру Тmax; 

(iii) највећи радни притисак PS. 

Када је најмања радна температура већа од -10 °C захтевана својства 

материјала морају да задовоље за температуру од -10 °C. 

б) Произвођач мора да обезбеди следеће услове: 

(i) могућност контролисања унутрашњости посуде; 

(ii) могућност пражњења посуде; 

(iii) постојана механичка својства посуде у предвиђеном веку трајања 

посуде када се она користи у намењене сврхе; 

(iv) одговарајућу заштиту од корозије у зависности од намене посуде и 

услова рада. 

ц) Произвођач мора да, под условима коришћења, узме у обзир 

чињеницу да: 

    (i) посуда не сме да буде изложена напрезањима која би умањила њену 

безбедност у употреби; 

   (ii) радни притисак не може трајно бити већи од највећег радног 

притиска PS уз могућност краткотрајног прекорачења до 10%. 

д) Кружни и подужни заварени спојеви морају бити потпуно проварени 

или да заварени спој одговара по ефективности. Испупчена данца, уколико нису 

полулоптаста, морају имати цилиндричне крајеве. 

2.1. Дебљина зида 

Ако производ PS и V није већи од 3000 barхl, произвођач мора да изабере 

једну од метода описаних у тачкама 2.1.1. и 2.1.2. овог прилога за одређивање 

дебљине зида посуде. 
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Ако је производ PS и V већи од 3000 barхl или ако највећа радна 

температура достиже 100 °C, дебљина зида се одређује према методи датој у 

тачки 2.1.1. овог прилога. 

Изведена дебљина зида цилиндричног дела и данца не сме бити мања од 

2 mm за челичне посуде, односно 3 mm за посуде од алуминијума или легура 

алуминијума. 

 2.1.1. Прорачунска метода 

Минимална дебљина делова под притиском мора да се прорачуна према 

вредности напона уз следеће услове: 

(а) прорачунски притисак не сме бити мањи од изабраног највећег радног 

притиска; 

(б) дозвољени главни мембрански напон не сме бити већи од ниже 

вредности 0,6 RеT или 0,3 Rm. Произвођач мора да узме минималне вредности 

ReT и Rm гарантоване од стране произвођача материјала, када одређује 

дозвољене напоне. 

 Када цилиндрични део посуде има један или више подужних заварених 

спојева, који се не изводе аутоматским поступцима заваривања, прорачунски 

одређена дебљина зида мора да се помножи с коефицијентом 1,15. 

  2.1.2. Експериментална метода 

Дебљина зида мора тако да се одреди да посуда може, на температури 

околине, да издржи притисак који је најмање пет пута већи од највећег радног 

притиска, тако да трајна деформација кружности не сме бити већа од 1 %. 

 

  

3. ПРОЦЕС  ПРОИЗВОДЊЕ 

 

Посуде се морају израђивати и контролисати у производњи у складу са 

тачкама 2.,3. или 4. Прилога II овог правилника. 

3.1. Припрема саставних делова 

Припрема саставних делова (нпр: обликовање и обарање ивица) не сме да 

доведе до појаве површинских оштећења, прслина или промене механичких 

својстава које би могле да утичу на безбедност посуде. 

3.2. Заварени спојеви на деловима под притиском 

Карактеристике заварених спојева и зона око њих морају бити 

одговарајуће онима које има материјал који се заварује, и мора бити без 

површинских или унутрашњих грешака које би утицале на безбедност посуде. 

Заваривање морају изводити квалификовани заваривачи или оператери 

на аутоматима уз одговарајући ниво знања у односу на одобрене поступке 

заваривања. Ова одобрења и испитивања спроводи тело за оцењивање 

усаглашености - именовано тело. 

Произвођач мора, за време производње, да обезбеди сталан квалитет 

заваривања спроводећи одговарајућа испитивања и процедуре. За сва 

испитивања морају се издати извештаји. 

 

  

4. ПУШТАЊЕ ПОСУДЕ У РАД 

 

Произвођач мора уз посуду да приложи упутства која је саставио, како je 

прописанo у тачки 2. Прилога III овог правилника. 

 

 

 


