
 

 

  

PRILOGA I 

 

Osnovne varnostne zahteve za enostavne tlačne posode so: 

 

1. Materiali  

Materiali morajo biti izbrani skladno z nameravano uporabo posod in skladno z 1.1 in 1.4. 

 

1.1. Deli pod tlakom  

Zahteve za materiale iz 2.člena te odredbe, ki se uporabljajo za izdelavo delov pod tlakom, so 

naslednje:  

- biti morajo varljivi,  

-    njihova razteznost in žilavost mora biti takšna, da pri minimalni   delovni temperaturi ne  

      pride do razdrobitve ali krhkega loma,  

-    ne smejo biti podvrženi staranju. 

 

V primeru jeklenih posod morajo materiali dodatno izpolnjevati zahteve iz 1.1.1 in v primeru 

aluminijastih posod ali posod iz aluminijaste zlitine zahteve iz 1.1.2. 

Priložen jim mora biti dokument o nadzoru, ki ga izstavi proizvajalec materiala, kot je 

določeno v Prilogi II te odredbe. 

 

1.1.1. Jeklene posode  

 

Nelegirana kakovostna jekla morajo izpolnjevati naslednje zahteve: 

 

a) biti morajo pomirjena in dobavljena v normaliziranem stanju ali v ustreznem 

enakovrednem stanju; 

b) vsebnost ogljika v jeklu mora biti manjša od 0,25%, vsebnost žvepla in fosforja pa za 

vsakega manjša od 0,05 %. 

c) imeti morajo naslednje mehanske lastnosti: 

- največja natezna trdnost Rm max mora biti manjša od 580 N/mm
2
, 

- raztezek ob  porušitvi mora biti: 

             - če se preizkušance vzame vzporedno s smerjo valjanja: 

                debelina  3 mm:        A  22 %, 

                debelina < 3 mm:        A 80 mm  17 %, 

             - če se preizkušance vzame pravokotno na smer valjanja: 

                debelina  3 mm:   A    20 %, 

                debelina < 3 mm:  A   80 mm  15 %, 

- povprečna energija udarne žilavosti KCV za tri vzdolžne preizkušance pri minimalni 

delovni temperaturi ne sme biti manjša od 35 J/cm
2
. Samo eden od treh rezultatov 

preskusov sme biti manjši od 35 J/cm
2
, s tem da lahko minimum znaša 25 J/cm

2
. V 

primeru jekel, uporabljenih pri proizvodnji posod, katerih minimalna delovna 

temperatura je manjša od minus 10
o
C in katerih debelina stene presega 5 mm, je treba te 

lastnosti preveriti. 

 



 

 

1.1.2. Aluminijaste posode  

 

Nelegiran aluminij mora vsebovati najmanj 99,5% aluminija. Zlitine, določene v 2. členu, 

morajo izkazovati ustrezno odpornost do medkristalne korozije pri najvišji delovni 

temperaturi.  

Dodatno morajo ti materiali izpolnjevati naslednje zahteve: 

 

a) dobavljeni morajo biti v odžarjenem stanju; 

b) imeti morajo naslednje mehanske karakteristike: 

    - največja natezna trdnost Rm max ne sme biti večja od 350 N/mm
2
, 

    - raztezek ob porušitvi mora biti: 

         A => 16 %, če se preizkušanec vzame vzdolžno glede na smer valjanja; 

         A => 14 %, če se preizkušanec vzame pravokotno na smer valjanja. 

 

1.2. Dodajni materiali za varjenje.  

 

Dodajni materiali za varjenje, ki jih uporabljamo za zvare na ali v posodi, morajo biti ustrezni 

in skladni z materiali, ki naj bi se varili. 

 

1.3. Dodatna oprema, ki prispeva k trdnosti posode  

 

Dodatna oprema (npr. vijaki in matice) mora biti izdelana iz materiala, določenega v 1.1 ali iz 

drugih vrst jekla, aluminija ali  primerne aluminijeve zlitine, skladne z materiali, ki se jih 

uporablja v proizvodnji delov pod tlakom. 

Ti materiali morajo imeti pri najnižji delovni temperaturi ustrezne raztezke ob porušitvi in 

ustrezno žilavost. 

 

1.4. Deli, ki niso pod tlakom 

 

Vsi deli varjenih posod, ki niso pod tlakom, morajo biti iz materialov, ki so skladni z 

materiali komponent, na katere so privarjeni. 

 

2. Načrtovanje posode 

 

Pri načrtovanju posode mora proizvajalec določiti njeno predvideno uporabo in izbrati: 

- najnižjo delovno temperaturo Tmin,  

- najvišjo delovno temperaturo Tmax,  

- največji delovni tlak PS.  

V primeru, ko izbrana najnižja delovna temperatura presega minus 10 
o
C, morajo biti vse 

zahtevane vrednosti za materiale izpolnjene pri temperaturi minus 10 
o
C . 

 



 

 

  

Proizvajalec mora upoštevati tudi sledeče zahteve:  

-  posoda mora imeti možnost pregleda notranjosti,  

-  posoda se mora dati izprazniti,  

- mehanske lastnosti morajo ostati nespremenjene v obdobju predvidene uporabe  

  posode,   

- posode morajo biti, glede na predvideno uporabo, ustrezno zaščitene pred korozijo, 

  

in dejstvo, da v razmerah predvidene uporabe 

 

- posode ne bodo izpostavljene obremenitvam, ki lahko zmanjšajo njihovo varnost 

  pri uporabi, 

- notranji tlak ne bo trajno presegel največjega delovnega tlaka PS, vendar ga lahko 

  trenutno preseže za 10 %. 

  

Krožni in vzdolžni spoji morajo biti narejeni s polno prevaritvijo ali enakovrednimi zvari. 

Izbočena dna, razen polkrogelnih, morajo imeti valjast  rob. 

 

2.1 Debelina sten 

 

Če zmnožek PS.V ni večji od 3000 bar.l, mora proizvajalec za določanje debeline sten 

posode izbrati eno izmed metod, opisanih v 2.1.1 in 2.1.2. Če je produkt PS.V večji od 3000 

bar.l oziroma če delovna temperatura presega 100 
o
C, mora biti debelina sten določena 

skladno s postopkom, opisanim v 2.1.1. 

 

Dejanska debelina stene valjastega dela in zaključkov (dnov) ne sme biti manjša od 2 mm v 

primeru posod iz jekla in ne manjša od 3 mm v primeru posod iz aluminija ali aluminijevih 

zlitin. 

 

2.1.1 Metoda izračuna 

 

Najmanjša debelina sten delov pod tlakom se mora izračunati na podlagi intenzitete 

obremenitev in z upoštevanjem naslednjih zahtev: 

-     upoštevani računski tlak ne sme biti nižji od izbranega največjega tlaka; 

-    dovoljena splošna (membranska) obremenitev ne sme prekoračiti nižje od obeh vrednosti 

      0,6  Ret ali 0.3 Rm. Proizvajalec posode mora pri določanju dovoljene obremenitve 

      uporabiti minimalne vrednosti Ret in Rm., zajamčene s strani proizvajalca materiala. 

V primeru, ko ima valjasti del posode enega ali več vzdolžnih zvarov, narejenih z uporabo 

ne-avtomatskega postopka varjenja, je treba na zgornji način izračunano debelino sten 

pomnožiti s koeficientom 1,15. 

 

2.1.2 Eksperimentalna metoda 

 

Debelina stene mora biti določena tako, da omogoča posodam pri temperaturi okolice 

vzdržati tlak enak vsaj 5-kratni vrednosti največjega delovnega tlaka, pri čemer  stalni faktor 

deformacije oboda ne preseže 1 %. 

 



 

 

3.    Proizvodni postopki  

 

Posode morajo biti konstruirane in podvržene kontroli v času proizvodnje skladno z 

dokumentacijo o načrtovanju in proizvodnji, določeno v 3. točki Priloge II.  

 

3.1 Priprava sestavnih delov 

 

Priprava sestavnih delov (npr. oblikovanje in priprava zvarnih robov) ne sme povzročiti 

poškodb površine ali razpok ali sprememb mehanskih lastnosti, ki bi lahko negativno vplivale 

na varnost posod. 

 

3.2 Zvari na delih pod tlakom  

 

Lastnosti zvarov in področij v njihovi neposredni okolici morajo biti podobne lastnostim 

varjenih materialov. Zvari in njihova neposredna okolica ne smejo imeti nobenih površinskih 

oziroma notranjih napak, ki bi imele odločujoč vpliv na varnost posode. 

Zvare morajo izdelovati usposobljeni varilci ali delavci s primerno stopnjo usposobljenosti, v 

skladu z odobrenimi postopki varjenja. Take odobritve in preskuse usposobljenosti morajo 

izvesti priglašeni organi. 

 

Proizvajalec mora med postopkom varjenja zagotoviti stalno kvaliteto zvarov z izvajanjem  

ustreznih preskusov ob uporabi ustreznih postopkov. O teh preskusih mora napisati poročilo. 

 

4. Dajanje enostavnih tlačnih posod v promet in uporabo   

Posode morajo biti opremljene z navodili proizvajalca, kot je to opisano v 2. točki Priloge II. 

 


