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TILLKOMST

Denna rapport har tagits fram inom projektet G 717,  "Tryckkärls-
direktivet". Skriften är sammanställd av Margareta Öberg vid Svenska
Gjuteriföreningen i Jönköping och bygger på litteraturstudier.

SAMMANFATTNING

Europeiska Unionens tryckkärlsdirektiv (97/23/EG PED) behandlar
säkerhetskrav på tryckbärande anordningar, det vill säga tryckkärl, rör-
ledningar, säkerhetsutrustningar eller tryckbärande tillbehör, som till-
verkas, ska tas i bruk eller ska släppas på marknaden. Direktivet är
implementerad i svensk lagstiftning under bestämmelsen AFS 1999:4
som började gälla den 29 maj 2002. Direktivet har uppkommit för att
skydda användaren, egendom och husdjur från risker orsakade på grund
av tryck.

Direktivet innefattar regler, krav och rekommendationer kring
utveckling och tillverkning av tryckbärande anordningar. Direktivet är
tillämpbart på anordningar som överstiger en säkerhetsnivå på 0,5 bar
över det normala atmosfärstrycket. Säkerhetsnivån varierar beroende på
anordningens användningsområde och vilka ämnen anordningen är
ämnad för. Om anordningen överstiger direktivets rekommenderade
säkerhetsnivå för den produktkategorin som produkten tillhör är
tillverkaren, eller lämplig leverantör i produktkedjan, skyldig att se till
att produkten CE-märks. CE-märkningen garanterar kunden att pro-
dukten har tillverkats enligt den kravspecifikation som direktivet
innefattar och innebär att produkten ska få säljas fritt inom EU. Direk-
tivet innehåller även rekommendationer och råd för hur konstruktörer
och tillverkaren ska göra för att få produkten att överensstämma med
direktivets lagar.

Denna skrift är skriven för att läsaren ska få en helhetssyn över vad
PED-direktivet innehåller och vilka produkter som innefattas av direk-
tivet. Skriften riktar sig främst till personal inom gjuteriindustrin som
vill få en översikt av EU:s tryckkärlsdirektiv och AFS 1999:4.

FÖRORD

Europeiska Unionens Pressure Equipment Directive, eller 97/23/EG
PED, är Europas tryckkärlsdirektiv som är implementerat i svensk lag-
stiftning under bestämmelsen AFS1 1999:4 Tryckbärande anordningar
[1]. Förordningen trädde i kraft den 29 maj 2002 och innefattar regler
och rekommendationer kring utveckling av tryckbärande anordningar,
såväl från konstruktion och produktion till märkning och kontroll av
anordningen. Avsikten med direktivet är att tryckbärande anordningar
ska vara säkra för egendom och individer.

                                                
1  Förkortningen står för Arbetarskyddsstyrelsens Författarsamling.
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Tillverkaren ska konstruera för att anordningen ska tåla maximalt tryck
under givna säkerhetsnivåer och tillverka anordningen efter de konstruk-
tionsmässiga krav anordningen har [2]. Dessutom ska användaren av
anordningen erhålla instruktioner vid köp så att anordningen kan
monteras och användas på ett säkert sätt. Men vad innehåller PED? På
vilka produkter är direktivet tillämpbart?

VAD INNEBÄR PED 97/23/EG OCH VAD INNEHÅLLER DIREKTIVET?

PED innebär att tillverkaren av en tryckbärande anordning har
skyldighet att analysera och eliminera de risker som kan uppstå vid
tryck. Tillverkaren ska anpassa konstruktionen och tillverkningen av
produkten så att produkten blir säker för människor och egendom.

Direktivet är tillämpbart på anordningar som överstiger en säkerhetsnivå
på cirka 0,5 bar över det normala atmosfärstrycket [2]. Säkerhetsnivån
varierar beroende på anordningens användningsområde och vilka ämnen
anordningen är ämnad för. Tillverkaren eller lämplig leverantör i
produktkedjan är skyldig att se till att produkter över säkerhetsnivån CE-
märks [1]. CE-märkningen garanterar kunden att produkten har
tillverkats enligt den kravspecifikation som direktivet innefattar och
innebär att produkten ska få säljas fritt inom EU.

Direktivet innehåller råd och rekommendationer till vad man som
konstruktör bör tänka på för att tryckbärande anordningar skall
konstrueras korrekt och uppfylla direktivets grundläggande
säkerhetskrav, såsom val av lämpliga beräkningsmetoder, material och
vad man ska tänka på vid dimensionering av anordningen [1]. Direktivet
innehåller även rekommendationer till tillverkare av tryckbärande
anordningar, såsom hur man ska utföra vissa provningar, undersökningar
och säkerhetskontroller samt hur driftsinstruktioner skall vara utformade.

Definition av vanliga begrepp - tryckbärande anordning, tillbehör  eller tryckkärl?

Enligt direktivet är en tryckbärande anordning ett tryckkärl, rörledning,
säkerhetsutrustning eller ett tryckbärande tillbehör [2]. Vissa
anordningar kan vara sammanfogade med flera delar, exempelvis
flänsar, kopplingar, lyftöglor med flera.

Med uttrycket tryckkärl menas med en behållare som konstruerats för att
innehålla fluider under tryck och som kan bestå av ett eller flera rum.
Även anordningar i anslutning till eller som är direkt fogade till
behållaren fram till anslutningspunken till någon annan anordning
klassas som tryckkärl [1].

Rörledningar är avsedda för transport av fluider och innehåller rör,
kopplingar, rörtillbehör eller slangar med flera [2].

Säkerhetsutrustning är den utrustning som är avsedd till att skydda den
tryckbärande anordningen mot att överskrida den angivna säkerhets-
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nivån [2]. Exempel kan vara säkerhetsventiler eller annan begräns-
ningsutrustning som förknippas med anordningens avstängning och
spärrning.

Vilka anordningar berör direktivet?

PED gäller för konstruktion, tillverkning och bedömning av tryck-
bärande anordningar och rörledningar [2]. Direktivet gäller även för
aggregat som består av flera tryckbärande anordningar som bildar en
enhet, exempelvis tryckkokare och vattenrörspannor [1].

Enligt direktivet ska tryckbärande anordningarna som släpps ut på
marknaden och ska tas i bruk eller drift uppfylla direktivets säkerhets-
krav. Direktivet är tillämpligt på anordningar som utsätts för ett tryck
som överstiger 0,5 bar över atmosfärstrycket (1013 mbar). Vilka
produkter som omfattas av direktivets säkerhetskrav beror på vilken typ
av anordning och aggregat det är och hur hög säkerhetsrisk produkten
har [2]. (För en mer detaljerad information om de vilka de olika
produkterna är, se Appendix 1 - Tekniska krav.) Exempelvis kan en
anordning med större volym och större tillåtet tryck än en annan produkt
inom samma kategori, klassas som farligare och tillhör därför en högre
klasskategori.

Vilka anordningar berörs ej av direktivet?

Om en anordningen överstiger 0,5 bar men klassas som en anordning där
inga betydande risker utgår från tryck, berörs inte detaljen av direktivet
[1]. För tryckkärl och anordningar som ligger under de gränser som
anges uppger direktivet att produkterna då bör tillverkas enligt god
teknisk praxis så att de kan användas på ett säkert sätt [2]. Inte heller
anordningar vars säkerhet kan garanteras över säkerhetsnivån berörs av
direktivet [1]. Direktivet berör ej heller enkla tryckkärl eller produkter
konstruerade för speciella tillfällen såsom tryckkärl för kärnteknisk
användning, flaskor för kolsyrade drycker eller tryckbärande anord-
ningar som har ett mjukt hölje, till exempel bildäck och bollar. Anord-
ningar som direktivet ej berör skall ej CE-märkas.

Enligt direktivet omfattas eller heller tryckbärande anordningar där
sammansättningen av anordningen sker på plats hos användaren [1]. Det
är helt brukarens ansvar att bygga ihop objektet rätt, trots att risker på
grund av tryck kan finnas.

Klassificering av tryckbärande anordningar

Som nämnts förut indelas de tryckbärande anordningarna in i olika
klasser efter ökande risker [1]. Produkterna klassificeras beroende på
produktens högsta tillåtna tryck (PS), sin volym (V) eller sin nominella
storlek (DN) beroende på vad som är mest tillämpbart. (Se Appendix 2 -
Diagram för kategoriklassning.) De tryckbärande anordningarna kan få
klassificeringen I-IV, där klass IV har den högsta riskklassningen.
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Vidare delas produkten in i olika grupper beroende på den fluid de ska
innehålla [2]. Grupp 1 omfattar till exempel farliga fluider, det vill säga
explosiva, mycket lättantändliga och mycket giftiga ämnen [1]. Grupp 2
omfattar alla fluider som inte tillhör till grupp 1.

Direktivet nämner även att om ett tryckkärl består av flera rum eller
kammare, ska varje rum klassas i den högsta kategorin för de enskilda
rummen [1]. Om ett tryckkärl innehåller olika fluider, ska värderingen
av tryckkärlet ske efter den fluid som ger den högsta klassificeringen.

CE-märkning

Direktivet beskriver hur CE-märket ska appliceras och användas på
produkterna [1]. Enligt direktivet ska CE-märkningen på produkten vara
synligt placerad, lätt läsbar och skall åtföljas av det anmälda organets
identifikationsnummer, det vill säga det organ som anlitats för att
kontrollera att konstruktionen och tillverkningen av produkten överrens-
stämmer med säkerhetskraven. Om produkten har flera tryckbärande
anordningar, exempelvis aggregat,  behöver produkten endast märkas en
gång med CE-märket. Om produkten omfattas av flera direktiv ska
produkten endast ha ett CE-märke, då märkningen då anger att
produkten uppfyller även de andra direktiven.

Bedömning av överrensstämmelse

Efter tillverkning av tryckkärlet och innan anordningen släpps på
marknaden nämner direktivet att tillverkaren ska göra en bedömning av
att objektet överrensstämmer med direktivets lagar [1]. Beroende på
vilken kategori av vara som anordningen är klassad som, ska olika
bedömningar och säkerhetsundersökningar utföras. Tillverkaren eller
lämplig leverantör i produktkedjan väljer därefter de förfaranden, eller så
kallade moduler, som direktivet rekommenderar för varan efter den
kategori varan tillhör. Tillverkaren kan även välja några
säkerhetsundersökningar eller moduler som anges för en högre riskklass.

Bedömningarna av överrensstämmelse, det vill säga att varan uppfyller
direktivets regler och krav, kan vara allt från diverse tester och
undersökningar på objektet till säkerhetskontroller utförda av oberoende
organ eller myndighet. För att nämna ett par av undersökningarna är till
exempel Modul D - överrensstämmelser med typ av vara och Modul F -
produktverifikation.

Det oberoende organ som i Sverige utför marknadskontroller för varor
som används i arbetslivet är Arbetsmiljöverket.  Direktivet nämner vad
som organet ska kontrollera och hur de ska gå tillväga för att undersöka
att konstruktionen och tillverkningen skett enligt direktivets råd.

Till varan skall alltid lämnas en "försäkran om överrensstämmelse", det
vill säga ett dokument som följer med produkten för att intyga om att
varan följer direktivets säkerhetskrav.
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Vad händer om produkten efter kontroll inte överrensstämmer med direktivets säkerhets-
krav?

Om en medlemsstat upptäcker att en produkt inte uppfyller direktivets
krav för CE-märkning, måste tillverkaren se över sin produkt och få den
att överrensstämma med de bestämmelser som står i direktivet för den
produktkategorin [1]. Om tillverkaren fortfarande inte uppfyller
direktivets krav, kan produkten bli förbjuden på marknaden eller dras
tillbaka.

Kortfattat om direktivets och förordningens säkerhetsråd vid konstruktion av tryckburen
anordning

Följande råd är tagna ur AFS 1999:4 och utgör en kort summering av de
konstruktionsrelaterade regler som gäller för att uppfylla direktivets
säkerhetskrav [2].

• Vid dimensionering av anordningen skall anordningen vara
konstruerad för att klara av belastningar vid användningen samt
vid andra driftsförhållanden som kan förutses. Exempelvis bör
haveri förutses och hållfasthetsberäkningar på detta genomföras
med lämpliga metoder. Vid instabilitet skall åtgärder vidtas som
kan åtgärda problemet. Direktivet innehåller dessutom säkerhets-
bestämmelser för hantering och drift.

• Detaljen ska vara konstruerad så att inspektioner ska kunna utföras
vid behov. Exempelvis ska anordningen kunna gå att öppnas på ett
säkert sätt utan att hälsofarliga ämnen släpps ut eller att
användaren utsätts för skadliga fysiska belastningar.

• Anordningen ska kunna tömmas och avluftas så att detaljen kan
rengöras, underhållas utan att några skadliga effekter uppstår på
användaren. Om anordningen behöver återfyllas ska lämpliga
tillbehör vara framtagna för att garantera att en säker fyllning ska
kunna ske.

• Vid behov skall korrosionsskydd finnas mot kemiska angrepp. Vid
slitage, exempelvis vid nötning, ska åtgärder tas för att förhindra
att till exempel godstjockleken på detaljen minskar.

• Om, till trots, högsta säkerhetsnivån på trycket i anordningen ändå
överskrids, ska lämpliga säkerhetsanordningar följa med detaljen
såsom exempelvis larm eller övervakningsanordningar.
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Kortfattat om direktivets och förordningens säkerhetsråd vid tillverkning av tryckburen
anordning

Följande råd är tagna ur AFS 1999:4 och utgör en kort summering av de
tillverkningsrelaterade regler som gäller för att uppfylla direktivets
säkerhetskrav [2].

• Vid hopsättning av anordningen ska noggranna förberedelser av
konstruktionsdelar genomföras, så att ej skador eller sprickor
orsakas av tillverkningsoperationen. Förband och anslutande zoner
måste vara fria från ytfel för att inte påverka anordningens
säkerhet. Undersökningar ska under tillverkningens gång genom-
föras för att kontrollera exempelvis tillverkningsmaterialets egen-
skaper och kontroll av tryck.

• En slutlig undersökning skall genomföras där uppgifter ska finnas
med om att produkten är tillverkad enligt säkerhetskraven.

• Förutom CE-märkningen och regler kring denna ska andra upp-
gifter, om exempelvis tillverkarens namn, tillverkningsår, tillåtna
högsta tryckvärden eller varningstext, märkas ut på anordningen.

• När anordningen släpps på marknaden ska, vid behov, anord-
ningen följas av en bruksanvisning på svenska. Bruksanvisningen
ska innehålla bland annat uppgifter från märkningen på detaljen
samt uppgifter om användning och underhåll.

VIDARE LÄSNING

Mer detaljerad information om tryckkärlsdirektivet eller råd och
rekommendationer för konstruktörer och tillverkare av tryckbärande
anordningar finns att ladda ner på EU:s lagportal till EU-rätten,
http://europa.eu.int/eur-lex/ [1].

Information om Arbetarskyddsstyrelsens skrift "Författningssamling om
tryckbärande anordningar" kan återfinnas på Arbetsmiljöverkets
hemsida, http//:www.av.se [2].
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APPENDIX 1 - TEKNISKA KRAV

Följande tryckbärande anordningar omfattas av tryckkärlsdirektivets
säkerhetskrav.

För tryckkärl, avsedda för nedanstående ämnen och fastillstånd [1]:

● Gas, kondenserad gas, ångor eller vätskor som överstiger 0,5 bar
det normala atmosfärstrycket vid tillverkarens högsta tillåtna
temperatur (TS). Två olika gränsvärden finns beroende på
tillverkarens högsta tillåtna säkerhetsnivå på trycket (PS) och
ämnets inre volym (V):

- För fluider i grupp 1, det vill säga då volymen överstiger  1
liter och då PS x V överstiger 25 bar x liter eller då trycket
överstiger 200 bar. (Se Appendix 2, diagram A2-1.)

- För fluider i grupp 2, det vill säga då volymen överstiger 1 liter
och då PS x V överstiger 50 bar x liter eller då trycket
överstiger 1000 bar. (Se Appendix 2, diagram A2-2.)

- Alla bärbara brandsläckare, gasflaskor och andnings-
apparaturer. (Se Appendix 2, diagram A2-2.)

● Vätskor som vid tillverkarens högsta temperatur (TS) har ett
ångtryck på högst 0,5 bar över det normala atmosfärstrycket i
följande fall:

- För fluider i grupp 1, det vill säga då volymen överstiger 1 liter
och då PS x V överstiger 200 bar x liter eller då trycket
överstiger 500 bar. (Se Appendix 2, diagram A2-3.)

- För fluider i grupp 2, det vill säga då volymen överstiger 1 liter
och då PS x V överstiger 10 000 bar x liter eller då trycket
överstiger 1000 bar. (Se Appendix 2, diagram A2-4.)

Tryckbärande anordning som värms upp direkt under låga eller som
kan överhettas med en volym större än 2 liter och avsedd för produktion
av ånga eller hetvatten över 110ºC. (Exempelvis koktryckare) (Se
Appendix 2, diagram A2-5.)

För rörledningar som är avsedda för ämnen och innehåll gäller
följande:

● Gas, kondenserad gas, ångor eller vätskor vars ångtryck överstiger
0,5 bar det normala atmosfärstrycket vid högsta tillåten temperatur
(TS). Två olika gränsvärden finns beroende på produktens
nominella storlek (DN):
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- För fluider i grupp 1, det vill säga då DN överstiger 25. (Se
Appendix 2, diagram A2-6.)

- För fluider i grupp 2, det vill säga då DN överstiger 32 och då
PS x DN överstiger 1000 bar. (Se Appendix 2, diagram A2-7.)

● Vätskor som vid högsta temperatur (TS) har ett ångtryck på högst
0,5 bar över det normala atmosfärstrycket i följande fall:

- För fluider i grupp 1, då DN överstiger 25 och produkten PS x
DN överstiger 2000 bar. (Se Appendix 2, diagram A2-8.)

- För fluider i grupp 2, då PS överstiger 10 bar och DN
överstiger 200 och så PS x DN överstiger 5000 bar. (Se
Appendix 2, diagram A2-9.)

För säkerhetsutrustning gäller de regler som utrustningen tillhör. Om
utrustningen tillhör tryckbärande anordningar gäller ovanstående
nämnda regler.

Direktivet innefattar även aggregat som innehåller minst en
tryckbärande anordning och är avsedda för produktion av ånga eller
hetvatten med en temperatur överstigande 110ºC som kan medföra risk
för överhettning. Andra aggregat som måste följa direktivets
säkerhetskrav är de aggregat som är avsedda för produktion av
varmvatten med en temperatur på högst 110ºC och är manuellt eldade
och har PS x V större än 50. Detta trots att aggregatet inte innehåller
några tryckbärande anordningar som måste följa direktivets
säkerhetskrav.
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APPENDIX 2 - DIAGRAM FÖR KATEGORIKLASSNING

   

Diagram A2-1 Tryckkärl,  grupp 1.  Avser produkter avsedda för gas,
kondenserad gas, ångor eller vätskor vars ångtryck
överstiger 0,5 bar vid TS.

Diagram A2-2 Tryckkärl, grupp 2. Avser produkter avsedda för gas,
kondenserad gas, ångor eller vätskor vars ångtryck
överstiger 0,5 bar vid TS. Diagrammet gäller även för
bärbara brandsläckare, gasflaskor och andnings-
apparaturer.
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Diagram A2-3 Tryckkärl, grupp 1. Avser produkter avsedda för
vätskor som TS har ett ångtryck på högst 0,5 bar.

Diagram A2-4 Tryckkärl, grupp 2. Avser produkter avsedda för
vätskor som TS har ett ångtryck på högst 0,5 bar.
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Diagram A2-5 Tryckbärande anordningar.

Diagram A2-6 Rörledningar, grupp 1. Avser produkter avsedda för
gas, kondenserad gas, ångor eller vätskor vars ång-
tryck överstiger 0,5 bar vid TS.
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Diagram A2-7 Rörledningar, grupp 2. Avser produkter avsedda för
gas, kondenserad gas, ångor eller vätskor vars ång-
tryck överstiger 0,5 bar vid TS.

Diagram A2-8 Rörledningar, grupp 1. Avser produkter avsedda för
vätskor som TS har ett ångtryck på högst 0,5 bar.
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Diagram A2-9 Rörledningar, grupp 2. Avser produkter avsedda för
vätskor som TS har ett ångtryck på högst 0,5 bar.
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SYFTE
Syftet med rapporten är att tydliggöra innebörden av EU:s tryckkärls-
direktiv och AFS 1999:4. Rapporten avser att ge läsaren en helhetssyn
över vad direktivet innehåller, vilka krav som ställs på tillverkare av
tryckbärande anordningar och vilka produkter som innefattas av
direktivet.

MÅLGRUPP
Skriften riktar sig till främst till personal inom gjuteriindustrin, såsom
konstruktörer och tillverkare, som vill få en översikt av EU:s tryckkärls-
direktiv och AFS 1999:4.

INNEHÅLL
Rapporten tar upp direktivets tillämpningsområden, definition av vanliga
begrepp, vilka produkter som klassas/ej klassas som tryckbärande
anordningar, CE-märkning och kortfattade säkerhetsråd ur AFS 1999:4
vid konstruktion och tillverkning av dessa anordningar.
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