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                                                                               		Додаток 2
до Технічного регламенту

ДІАГРАМИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

	В діаграмах наведені такі посилання на категорії модулів:

I
=
Модуль A
II
=
Модулі A2, D1, E1
III
=
Модулі В (тип проекту) + D, B (тип проекту) + F, B (тип виробництва) + E, B (тип виробництва) + C2, H
IV
=
Модулі В (тип виробництва) + D, B (тип виробництва) + F, G, H1

2. Запобіжні пристрої, визначені пунктом 4 та зазначені в підпункті 4 пункту 8 Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (далі – Технічний регламент), віднесені до категорії IV. Однак, у виняткових випадках запобіжні пристрої, виготовлені для конкретного обладнання, можуть класифікуватися за тією ж категорією, що і обладнання, яке вони захищають.

	Прилади, що працюють під тиском, визначені пунктом 4 Технічного регламенту, та зазначені в підпункті 4 пункту 8 Технічного регламенту, класифікуються на основі:

їхнього максимально допустимого тиску PS;
їхньої місткості (V) або номінального діаметру (DN), за необхідністю;
групи робочих середовищ, для яких вони призначені.
Для визначення категорії оцінки відповідності посудин або трубопроводів використовується відповідна діаграма.
Якщо і місткість, і номінальний діаметр використовуються згідно з абзацом третім пункту 3 цього додатка, прилад, що працює під тиском, класифікують за найвищою категорією.

	Межі розділів, наведені на діаграмах оцінки відповідності нижче, вказують на верхню межу значень для кожної категорії.
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Діаграма 1

В особливих випадках посудини, що містять нестабільні гази та підпадають під категорії I або II на основі діаграми 1 цього додатка, необхідно відносити до категорії III.
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Діаграма 2

В особливих випадках переносні вогнегасники та балони для дихального обладнання необхідно відносити, принаймні, до категорії III.
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Діаграма 3
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Діаграма 4

В особливих випадках агрегати, призначені для виробництва гарячої води, зазначені в підпункті 1 пункту 9 Технічного регламенту, проходять або дослідження зразка (Модуль В – тип проекту) для перевірки відповідності суттєвим вимогам пунктів 22 – 25, 38 – 40, абзацу 6 та 9 пункту 46 додатка 1, або процедурі відповідності на основі цілковитого забезпечення якості                    (Модуль H).
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Діаграма 5

В особливих випадках конструкція автоклавів повинна проходити процедуру оцінки відповідності, аналогічну щонайменше одному з модулів категорії ІІІ.

file_10.png

file_11.wmf


Діаграма 6

В особливих випадках трубопроводи, що призначені для нестабільних газів та відносяться до категорій І або ІІ на основі діаграми 6, необхідно відносити до категорії ІІІ.
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Діаграма 7

В особливих випадках всі трубопроводи з робочим середовищем, температура якого перевищує 350 °С, та які відносяться до категорії ІІ на основі діаграми 7, необхідно відносити до категорії ІІІ.
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Діаграма 8
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Діаграма 9



