
Aanvraagformulier 
Ingrijpende1 wijziging drukapparaat en/of wijziging in 
installatieverband2 + Keuring voor Ingebruikneming 
PED Guideline A-03, Warenwet Besluit Drukapparatuur 2016, artikel 26 en 21 

Care is taken to ensure that all information provided is accurate and up to date; however, LRQA accepts no responsibility for inaccuracies in or changes to 
information.
For more information on LRQA, click here. © LRQA Group Limited 2021

Dit aanvraagformulier is geen contract. 

Aanvrager 

Bedrijfsnaam: …………………………………... Contactpersoon: …………………………………... 

Adres: …………………………………... Postcode + plaats: …………………………………... 

Telefoon: …………………………………... E-mail: …………………………………... 

BTW nummer: …………………………………... 
Locatie van de Keuring (indien deze niet de aanvrager is) 

Bedrijfsnaam: …………………………………... Contactpersoon: …………………………………... 

Adres: …………………………………... Postcode + plaats: …………………………………... 

Gebruiker (indien deze niet de aanvrager is) 

Bedrijfsnaam: …………………………………... Contactpersoon: …………………………………... 

Adres: …………………………………... Postcode + plaats: …………………………………... 

Telefoon: …………………………………... E-mail: …………………………………... 

Debiteur (indien deze niet de aanvrager is) 

Bedrijfsnaam: …………………………………... Contactpersoon: …………………………………... 

Adres: …………………………………... Postcode + plaats: …………………………………... 

Telefoon: …………………………………... E-mail: …………………………………... 

BTW nummer: …………………………………... 
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De aanvrager verzoekt LRQA een (integratie)beoordeling uit te voeren voor: 

        Ingrijpende wijziging drukapparaat conform WBDA Art. 26 (PRDA Katern 2.5 hoofdstuk 9) 

        Wijziging installatieverband op grond van Art. 26, lid 4 van het WBDA 2016 

Keuring voor Ingebruikneming op grond van Art. 21, WBDA 2016: 

U kunt voor uw keuze gebruik maken van onze categoriebepaler: KLIK HIER 

Plaats Datum Handtekening 

Toelichting op 
1  en 

2 
:

1 Ingrijpende wijziging drukapparaat wordt mee bedoeld; van een CE gemarkeerd drukapparaat wordt de 
 ontwerpdruk, ontwerptemperatuur, diameter, volume of medium verandert.  

 Zie ook PED guideline A-03, antwoord punt 3 . 

 Voor oudere drukapparatuur zonder CE-markering, neem contact op met Lloyd’s Register. 

2 Wijziging in installatieverband/gebuikersomstandigheden wordt bijvoorbeeld mee bedoeld; wijziging 
 druk/temperatuur in installatieverband, wijziging SIL klasse van een instrumentele beveiliging, toevoegen  
 nieuwe beveiliging, maar ook een uitbreiding van of het toevoegen van een CE gemarkeerd samenstel aan een 
 bestaande fabriek onder verantwoording van de eindgebruiker, etc. Zie ook WBDA artikel 26, lid 4 en  
 toelichting op artikel 21, lid 9. 

  Gegevens van het systeem 

Benaming van het systeem: 

Fabrieksnummer(s) / 
Serienummer(s): 

Toegepaste ontwerpcode 
voor samenbouw: EN 764-7 / RTOD / TRD / anders nl. 

Omschrijving wijziging: 

LPI notitie

Guideline A03

https://www.lrqa.com/nl-nl/pressure-equipment-directive/ped-software-tools/
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Bij een ingrijpende wijziging van drukapparaat * 

Voor aanvang beoordelingswerkzaamheden. Evt. Opmerking 
opdrachtgever 

Ontwerp- en fabricagetekeningen 

Resultaat  van de gevaren-analyse ** 

Bij het toepassen van niet geharmoniseerd materiaal (ASTM/ASME/DIN), Particular Material 
Appraisals (PMA) overleggen 

Resultaten van de ontwerpberekeningen gebaseerd op de nieuwe ontwerpcondities 

Dient bij de inspectiewerkzaamheden aanwezig te zijn. 

Test & Inspectieplan 

Lasmethode- en Lasserskwalificaties (LK/LMK/LMB – WPQ/WPQR/WPS) 

Kwalificaties van het NDO personeel 

Materiaalcertificaten 

NDO rapportage 

*Benodigde documenten voor de beoordelingsactiviteiten dienen in elektronisch formaat aangeleverd te worden.
De documenten dienen goed leesbaar te zijn (bij voorkeur gemaakt in .PDF vanuit het oorspronkelijke document)
Additioneel, lijsten dienen in .XLS opgestuurd te worden. De bestandsnaam dient het documentnummer en
omschrijving te bevatten.

**Voor een model van de gevaren-analyse, zie hier: 
Risico analyse
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Bij een wijziging in installatieverband in te dienen documenten * 

Opmerking Opmerking 
opdrachtgever 

Voor aanvang beoordeling 

Beschrijving van de wijziging 2 

Technisch documentatie van het systeem 
(o.a. P&ID’s, Leiding/Equipmentlijst of integratielijst** van alle drukapparatuur inclusief maar niet 
alleen de vloeistofgroep, fase, tabel en categorie volgens het WBDA 2016 / Directive 2014/68/EU 

2 

Resultaat van de gevaren-analyse/HAZOP/IPF Studie etc *** 1 

Lijst van toegepaste geharmoniseerde normen 1 

Battery limits van het systeem (beveiligde drukken & temperaturen van bronnen buiten de huidige 
scope) 

1 

Voor de beoordeling van een wijziging aan een SIF/SIS (instrumentele beveiliging) minimaal 
benodigd: 
• Safety Requirements Specification (SRS)
• Testprocedure van de SIF/SIS
• Datasheets van de individuele componenten (Sensing element, Logic Solver, Final element)
• Resultaat van de SIL-classificatie/LOPA
• Cause & Effect diagram
• Indien er overbruggingen noodzakelijk zijn, MOS-procedure etc.
• Trip-settings
• Logic diagrammen

1 

Bepalende casussen en berekeningen (zowel engineering’s, als fabrikant) voor de afblazende 
veiligheden 

1 

Dient bij de inspectiewerkzaamheden aanwezig te zijn. 

Kopie gebruiksaanwijzingen van alle afzonderlijke drukapparatuur in het systeem 1 

EG/EU-Verklaringen van overeenstemming (Declaration of Conformity) van alle afzonderlijke 
drukapparatuur in het systeem dat vervaardigd is onder de PED (97/23/EC of 2014/68/EU)  

1 

Kopie gebruiksaanwijzing van het systeem 1 

Meetbrieven afblazende veiligheden (niet ouder dan 1 jaar) 1 

CE verklaringen van de afzonderlijke onderdelen van de instrumentele beveiligingen met verwijzing 
naar de EN 61508 / 61511 

1 

1) Indien niet aanwezig kan de beoordeling/inspectie geen doorgang krijgen.
2) Informatie benodigd voor offerte

*Benodigde documenten voor de beoordelingsactiviteiten dienen in elektronisch formaat aangeleverd te worden.
De documenten dienen goed leesbaar te zijn (bij voorkeur gemaakt in .PDF vanuit het oorspronkelijke document)
Additioneel, lijsten dienen in .XLS opgestuurd te worden. De bestandsnaam dient het documentnummer en
omschrijving te bevatten.

**Voor een model van Leiding- en Equipment lijsten zie hier: 

***Voor een model van de gevaren-analyse, zie hier: 

Classification list

Risico analyse

https://info.lr.org/l/12702/2019-04-04/71zwm5/12702/215198/line_and_equipmentlist_tcm234_249804.xls
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Aanvraagformulier 

Ingrijpende1 wijziging drukapparaat en/of wijziging in installatieverband2 + Keuring voor Ingebruikneming

PED Guideline A-03, Warenwet Besluit Drukapparatuur 2016, artikel 26 en 21



		

		







Dit aanvraagformulier is geen contract.



Aanvrager

		

Bedrijfsnaam:


		

…………………………………...

		
Contactpersoon:


		

…………………………………...



		Adres:


		…………………………………...

		Postcode + plaats:

		…………………………………...




		Telefoon:


		…………………………………...

		E-mail:



		…………………………………...



		

		

		

BTW nummer:

		
…………………………………...





Locatie van de Keuring (indien deze niet de aanvrager is)

		

Bedrijfsnaam:


		

…………………………………...

		
Contactpersoon:


		

…………………………………...



		Adres:


		…………………………………...

		Postcode + plaats:

		…………………………………...










Gebruiker (indien deze niet de aanvrager is)

		

Bedrijfsnaam:


		
…………………………………...

		

Contactpersoon:


		
…………………………………...



		Adres:


		…………………………………...

		Postcode + plaats:

		…………………………………...




		Telefoon:


		…………………………………...

		E-mail:



		…………………………………...







Debiteur (indien deze niet de aanvrager is)

		

Bedrijfsnaam:


		
…………………………………...

		

Contactpersoon:


		
…………………………………...



		Adres:


		…………………………………...

		Postcode + plaats:


		…………………………………...



		Telefoon:


		…………………………………...

		E-mail:

		…………………………………...



		

		

		BTW nummer:

		…………………………………...

























De aanvrager verzoekt LR een (integratie)beoordeling uit te voeren voor:





|_|        Ingrijpende wijziging drukapparaat conform WBDA Art. 26 (PRDA Katern 2.5 hoofdstuk 9)



|_|        Wijziging installatieverband op grond van Art. 26, lid 4 van het WBDA 2016



|_|	Keuring voor Ingebruikneming op grond van Art. 21, WBDA 2016:



U kunt voor uw keuze gebruik maken van onze categoriebepaler: KLIK HIER





		Plaats

		

		Datum

		

		Handtekening

		









Toelichting op 1  en 2 :



1 Ingrijpende wijziging drukapparaat wordt mee bedoeld; van een CE gemarkeerd drukapparaat wordt de 

 ontwerpdruk, ontwerptemperatuur, diameter, volume of medium verandert. 





 Zie ook PED guideline A-03, antwoord punt 3 .



 Voor oudere drukapparatuur zonder CE-markering, neem contact op met Lloyd’s Register.



2 Wijziging in installatieverband/gebuikersomstandigheden wordt bijvoorbeeld mee bedoeld; wijziging

 druk/temperatuur in installatieverband, wijziging SIL klasse van een instrumentele beveiliging, toevoegen 

 nieuwe beveiliging, maar ook een uitbreiding van of het toevoegen van een CE gemarkeerd samenstel aan een 

 bestaande fabriek onder verantwoording van de eindgebruiker, etc. Zie ook WBDA artikel 26, lid 4 en 

 toelichting op artikel 21, lid 9.









  Gegevens van het systeem

		

Benaming van het systeem:

		



		

Fabrieksnummer(s) / Serienummer(s):

		



		

Toegepaste ontwerpcode voor samenbouw:

		EN 764-7 / RTOD / TRD / anders nl.



		

Omschrijving wijziging:







		



		
			Bij een ingrijpende wijziging van drukapparaat *



		Voor aanvang beoordelingswerkzaamheden.

		Evt. Opmerking opdrachtgever



		Ontwerp- en fabricagetekeningen



		





		Resultaat  van de gevaren-analyse **



		



		Bij het toepassen van niet geharmoniseerd materiaal (ASTM/ASME/DIN), Particular Material Appraisals (PMA) overleggen



		




		Resultaten van de ontwerpberekeningen gebaseerd op de nieuwe ontwerpcondities



		



		                       

Dient bij de inspectiewerkzaamheden aanwezig te zijn.

		





		Test & Inspectieplan

		





		Lasmethode- en Lasserskwalificaties (LK/LMK/LMB – WPQ/WPQR/WPS)

		





		Kwalificaties van het NDO personeel

		





		Materiaalcertificaten

		





		NDO rapportage 

		











*Benodigde documenten voor de beoordelingsactiviteiten dienen in elektronisch formaat aangeleverd te worden. De documenten dienen goed leesbaar te zijn (bij voorkeur gemaakt in .PDF vanuit het oorspronkelijke document) Additioneel, lijsten dienen in .XLS opgestuurd te worden. De bestandsnaam dient het documentnummer en omschrijving te bevatten.





**Voor een model van de gevaren-analyse, zie hier: 













































		Bij een wijziging in installatieverband in te dienen documenten *

		



Opmerking

		



Opmerking opdrachtgever



		

Voor aanvang beoordeling



		

		



		Beschrijving van de wijziging



		2

		



		Technisch documentatie van het systeem

(o.a. P&ID’s, Leiding/Equipmentlijst of integratielijst** van alle drukapparatuur inclusief maar niet alleen de vloeistofgroep, fase, tabel en categorie volgens het WBDA 2016 / Directive 2014/68/EU



		2

		



		Resultaat van de gevaren-analyse/HAZOP/IPF Studie etc ***

		1

		





		Lijst van toegepaste geharmoniseerde normen

		1

		





		Battery limits van het systeem (beveiligde drukken & temperaturen van bronnen buiten de huidige scope)

		1

		





		Voor de beoordeling van een wijziging aan een SIF/SIS (instrumentele beveiliging) minimaal benodigd:

•	Safety Requirements Specification (SRS)

•	Testprocedure van de SIF/SIS

•	Datasheets van de individuele componenten (Sensing element, Logic Solver, Final element)

•	Resultaat van de SIL-classificatie/LOPA

•	Cause & Effect diagram

•	Indien er overbruggingen noodzakelijk zijn, MOS-procedure etc.

•	Trip-settings

•	Logic diagrammen

		1

		



		Bepalende casussen en berekeningen (zowel engineering’s, als fabrikant) voor de afblazende veiligheden



		1

		



		

Dient bij de inspectiewerkzaamheden aanwezig te zijn.



		

		



		Kopie gebruiksaanwijzingen van alle afzonderlijke drukapparatuur in het systeem



		1

		



		EG/EU-Verklaringen van overeenstemming (Declaration of Conformity) van alle afzonderlijke drukapparatuur in het systeem dat vervaardigd is onder de PED (97/23/EC of 2014/68/EU) 



		1

		



		Kopie gebruiksaanwijzing van het systeem



		1

		



		Meetbrieven afblazende veiligheden (niet ouder dan 1 jaar)



		1

		



		CE verklaringen van de afzonderlijke onderdelen van de instrumentele beveiligingen met verwijzing naar de EN 61508 / 61511



		1



		





1) Indien niet aanwezig kan de beoordeling/inspectie geen doorgang krijgen.

2) Informatie benodigd voor offerte



*Benodigde documenten voor de beoordelingsactiviteiten dienen in elektronisch formaat aangeleverd te worden. De documenten dienen goed leesbaar te zijn (bij voorkeur gemaakt in .PDF vanuit het oorspronkelijke document) Additioneel, lijsten dienen in .XLS opgestuurd te worden. De bestandsnaam dient het documentnummer en omschrijving te bevatten.





**Voor een model van Leiding- en Equipment lijsten zie hier: 







***Voor een model van de gevaren-analyse, zie hier: 



Lloyd’s Register Nederland B.V. is a subsidiary of Lloyd's Register EMEA. Lloyd’s Register EMEA (Reg. no. 29592 R) is an Industrial and Provident Society registered in England and Wales.  Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK. A subsidiary of the Lloyd’s Register Group Limited. Lloyd’s Register, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as the ‘Lloyd’s Register Group’. The Lloyd’s Register Group assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd’s Register Group entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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LPI notitie







 
Landelijk Platform Inspecties 



 
 
Versie 1 - 1 -  01-02-2017 
 



Niet-ingrijpende wijziging en ingrijpende wijziging aan drukapparatuur  



 



Doel  



Het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 (WBDA 2016) en de Warenwetregeling drukapparatuur 



2016 (WRDA 2016) zijn op 19 juli 2016 van kracht geworden, op datzelfde moment werden het 



‘oude’ Warenwetbesluit drukapparatuur en de ‘oude’ Warenwetregeling drukapparatuur 



ingetrokken. Artikel 26 van het WBDA 2016 gaat over wijzigingen en reparaties, maar ook andere 



artikelen kunnen betrekking hebben op wijzigingen, zoals artikel 21 en artikel 36. Deze notitie geeft 



aan hoe om te gaan met wijzigingen. De notitie is bedoeld om richting te geven aan het CBI/KVG 



Platform Drukapparatuur en de TCD  ten behoeve van de nadere uitwerking in het schema en in de 



PRD’s. 



Deze notitie is opgesteld door het LPI in samenspraak met het ministerie SZW en moet in samenhang 



met het WBDA 2016 en de WRDA 2016 worden gelezen. Bij het lezen van deze notitie is altijd de 



laatste versie van het WBDA 2016 en de WRDA 2016 van toepassing. 



 



Toepassingsgebied 



Deze notitie is opgesteld voor drukapparatuur die voldoet aan het WBDA 2016 en waaraan (niet-



ingrijpende en ingrijpende) wijzigingen of reparaties zullen worden uitgevoerd.  



  



Wijzigingen en reparaties 



Als de gebruiker drukapparatuur wijzigt of repareert, is artikel 26 van het WBDA 2016 van 



toepassing. Dit artikel zegt dat voorgenomen wijzigingen of reparaties aan aangewezen 



drukapparatuur moeten voldoen aan de essentiële eisen uit de PED (artikel 26, eerste lid) en ter 



beoordeling aan een NL-CBI of een NL-KVG moet worden aangeboden (artikel 26, tweede lid).  



De toelichting van het WBDA 2016 (artikel 26, derde lid) zegt dat ‘indien naar het oordeel van de NL-



CBI of NL-KVG de gemelde wijziging of reparatie geen beoordeling van de constructie van de wijziging 



of reparatie noodzakelijk maakt, kan worden volstaan met het actualiseren van het technisch dossier 



en op grond van artikel 24 met een aantekening op het aantekenblad’ (toelichting artikel 26, derde 



lid, laatste alinea). In dat geval overhandigt de NL-CBI of NL-KVG nog wel een rapport.  
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Reparaties 



Een reparatie brengt drukapparatuur terug in zijn oorspronkelijke toestand. Het mag dus niet van 



invloed zijn op de wijze van gebruik, de uitrusting of de opstelling. De NL-CBI of NL-KVG verricht de 



noodzakelijke onderzoeken aan het ontwerp en de constructie van de voorgenomen reparatie 



(artikel 26, derde lid). Voor de uitvoering van deze onderzoeken wordt verwezen naar de PRD, katern 



2.5. Een inspectieafdeling van de gebruiker (IVG) is bevoegd tot het onder toezicht van een NL-CBI 



verrichten van onderzoeken in het kader van voorgenomen reparaties (artikel 36, vijfde lid, onder b). 



De NL-CBI of NL-KVG vermeldt de reparatie op het aantekenblad (artikel 24). 



Voor drukapparatuur die voor1 29 mei 2002 in de handel is gebracht en wordt gerepareerd, geldt 



eveneens dat de NL-CBI  of de NL-KVG de beoordeling uitvoert overeenkomstig artikel 26 van het 



WBDA 2016. De beoordelingscriteria van PRD 2.5 worden geïnterpreteerd en toegepast zodanig dat 



rekening kan worden gehouden met de stand van de techniek en de praktijk op het tijdstip van 



ontwerp en vervaardiging alsmede met de technische en economische factoren die verenigbaar zijn 



met een hoog niveau van gezondheidsbescherming en veiligheid (conform PED 2014/68/EU Bijlage I, 



opmerkingen vooraf punt 4). Dit laat onverlet dat voldaan moet worden aan de Arbowet (in het 



bijzonder artikel 3). 



 



Niet ingrijpende wijzigingen 



Een wijziging wordt beoordeeld door de NL-CBI of NL-KVG. De NL-CBI of NL-KVG verricht de 



noodzakelijke onderzoeken aan het ontwerp en de constructie van de voorgenomen wijziging (artikel 



26, derde lid). Voor de uitvoering van deze onderzoeken wordt verwezen naar de PRD, katern 2.5.  



Indien de wijziging ’invloed heeft op het gebruik, de uitrusting of opstelling’, zal de NL-CBI of de NL-



KVG tevens een beoordeling van de integratie en de beveiliging uitvoeren. Deze beoordeling is 



vergelijkbaar met de EU-conformiteitsbeoordeling (toelichting artikel 26, vierde lid) en heeft 



betrekking op zowel de drukapparatuur die nieuw in de installatie is opgenomen als bestaande 



apparatuur die direct of indirect invloed ondervindt van de wijziging.  



 



Voor drukapparatuur die voor 29 mei 2002 in de handel is gebracht en wordt gewijzigd, geldt 



eveneens dat de NL-CBI  of de NL-KVG de beoordeling uitvoert overeenkomstig artikel 26 van het 



WBDA 2016. De beoordelingscriteria van PRD 2.5 worden geïnterpreteerd en toegepast zodanig dat 



rekening kan worden gehouden met de stand van de techniek en de praktijk op het tijdstip van 



ontwerp en vervaardiging alsmede met de technische en economische factoren die verenigbaar zijn 



met een hoog niveau van gezondheidsbescherming en veiligheid (conform PED 2014/68/EU Bijlage I, 



opmerkingen vooraf punt 4). Dit laat onverlet dat voldaan moet worden aan de Arbowet (in het 



bijzonder artikel 3). 



 



                                                
1 In uitzonderingsgevallen is drukapparatuur die tussen 29 november 1999 en 29 mei 2002 in de handel 
gebracht al onder de richtlijn in de handel gebracht.  
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Ingrijpende wijzigingen 



Ingrijpende wijzigingen dienen onder de richtlijn gebracht te worden. De NL-CBI of de NL-KVG stelt 



vast of de voorgenomen wijziging mogelijk een important modification (ingrijpende wijziging) betreft. 



Een ingrijpende wijziging houdt in dat het drukapparaat veranderingen ondergaat ten opzichte van 



de bepalingen van de PED.  



 



Voor een drukapparaat dat na 29 mei 2002 in de handel is gebracht, zijn de essentiële 



maximaal/minimaal toelaatbare grenswaarden vastgelegd op de kenplaat van het drukapparaat.  Als 



de voorgenomen wijziging leidt tot overschrijding van de grenswaarden zoals bedoeld in de PED 



bijlage I onder 3.3 punt a, is in ieder geval sprake van een ingrijpende wijziging. Dit sluit aan op artikel 



3, tweede lid van de PED. Hierin wordt gesteld dat in nationale wetgeving eisen gesteld kunnen 



worden ‘die de lidstaten noodzakelijk achten voor de bescherming van personen en werknemers die 



gebruik maken van drukapparaten en samenstellen, voor zover dit niet inhoudt dat die apparaten of 



samenstellen veranderingen moeten ondergaan ten opzichte van de bepalingen van de PED’. Met 



andere woorden: als niet langer wordt voldaan aan de bepalingen van de PED (en die onder andere 



zijn vastgelegd als essentiële grenswaarden op de kenplaat) moet opnieuw worden beoordeeld of 



het drukapparaat voldoet aan de essentiële eisen van de PED.  Bepaald is dat deze beoordeling wordt 



uitgevoerd door een EU-CBI of een EU-KVG op basis van module G.  



Bovengenoemde ingrijpende wijzigingen komen overeen met de in WPG A-03 genoemde important 



modification: ‘important modifications change its original characteristics, purpose and/or type after it 



has been put into service’. De PED gaat over het in de handel brengen van drukapparatuur maar een 



drukapparaat in de gebruiksfase kan zodanig worden gewijzigd (‘…change its original characteristics, 



purpose and/of type…’), ook als het op dezelfde plaats van opstelling bij de gebruiker blijft staan, dat 



het opnieuw door een EU-CBI of EU-KVG moet worden beoordeeld. Door de wijziging van de definitie 



van fabrikant in de PED en het WBDA 2016 (‘…of gebruikt voor eigen doeleinden’), valt dit ingrijpend 



gewijzigde drukapparaat onder de PED, ook als het niet in de handel wordt gebracht. Het moet dan 



worden beoordeeld door een EU-CBI of EU-KVG. 



In Nederland zijn alle NL-CBI’s tevens EU-CBI, daarnaast is één van de NL-KVG’s tevens EU-KVG. Als 



de NL-CBI of NL-KVG de voorgenomen wijziging beoordeelt als een mogelijk ingrijpende wijziging, zal 



in de meeste gevallen dezelfde instantie, maar dan in de rol van EU-CBI of EU-KVG, zijn taken als 



toezichthouder volgens de PED vervullen.   



Voor drukapparatuur die voor 29 mei 2002 in de handel is gebracht en wordt gewijzigd, wordt 



dezelfde route gevolgd aan de hand van de beschikbare documentatie. Het is aan de EU-CBI of EU-



KVG om te beoordelen of de beschikbare documentatie voldoende aanknopingspunten biedt om het 



ontwerp van het ingrijpend gewijzigde drukapparaat te toetsen aan de essentiële eisen van de PED. 
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Guideline A-03  



Pressure Equipment Directive PED 2014/68/EU 



Commission's Working Group "Pressure" 



Guideline related to: Article 1; Annex I Section 3.4 



Question Are replacements, repairs or modifications of pressure equipment in use 



covered by the Pressure Equipment Directive (PED) ?  



Answer 1) Entire change: the complete replacement of an item of pressure equipment 



by a new one is covered by the PED. 



2) Repairs are not covered by the PED but are covered by national regulations 



(if any). 



3) Pressure equipment which has been subject to important modifications that 



change its original characteristics, purpose and/or type after it has been put 



into service has to be considered as a new product covered by the directive. 



This has to be assessed on a case by case basis. 



Reason  



Note 1 Operating instructions in the sense of the PED (see PED Guideline H-03) 



cover documentation concerning safe operation including maintenance, but 



not necessarily detailed information concerning repair or modification of the 



equipment (e.g. material certificates or qualification of welding procedures). 



Such information may be provided by a specific contractual agreement 



between manufacturer and user. 



Note 2 The directive applies only to the first making available on the market and 



putting into service. See “Blue Guide” chapter 2 



 



Accepted by Working Party Guidelines (WPG) on: 30/06/2015 



Accepted by Working Group Pressure (WGP) on: 08/01/2016 
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Additional 
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over resterend 



risico 
  



Warning against 
remaining risk



  



1



Internal pressure: 
- normal operating conditions 
- regeneration conditions 
- thermal liquid expansion 
- exothermal  reactions/run away



2



External pressure 
- vacuum 
- normal operating 
- regeneration conditions 
- condensating of vapour as a 
  result of cooling down



3 Environmental temperature
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Exceeding design temperature 
- too little margin between 
  working temperature and 
  design temperature 
- regeneration conditions 
- exothermal reaction 
- too long response time of 
  the temperature recorders



5
Temperature fluctuations 
- temperature gradiënt



6 Creep



7 External fire (poolfire, jet)



8
Static pressure of the fluid by 
operating- and test conditions



Page 2 of 10Resultaten van de Gevarenanalyse 
 Results of the Hazard Analysis











Nr. 
No.



Soort gevaar 
 
 



Type of hazard    



Van 
toepassing 



 
Relevant



Risico-
bepaling door 



 
Risk  



determination 
by



Indien noodzakelijk:   risico-reductie door 
  



If applicable: risk reduction by 
  



5)



Risico 
evaluatie 



 
Risk 



evaluation



Toelichting 
ALTIJD INVULLEN! 



 
Clarification 



TO BE FILLED IN 
COMPLETELY!



1) 2) 3) Ontwerp/design Gebruik / Use 4) 10)



      



Constructieve 
maatregelen 



 b.v. ontwerpcode 
 Construction 



 e.g. design code 
8)



Controle 
produktieproces 



  
Control of 



production proces 
 



Beveiliging 
(systemen) 



  
Safeguarding 



(Systems) 
6)



 Aanvullende 
maatregelen 



  
Additional 
precautions 



7)



  Waarschuwing 
over resterend 



risico 
  



Warning against 
remaining risk



  



9
Dynamic liquid pressure 
(sloshing) 
- Condensation of vapours



10
Mass of content by operating 
and test conditions



11



Traffic load and Geotechnical 
load 
(underground pressure 
equipment)



12
Windload 
- outside erection



13
Snow and ice load 
- plaats of erection (outside) 
- subject to the process



14 Earthquake load
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15
Reactional forces and bending 
moments of support 
constructions



16 Nozzle loads



17



Corrosion 
- Internal 
- External 
- Condensation in pipes for 
  vapours



18
Chemical decay by the 
process medium



19



Erosion 
- pipes (high flow velocity,  
  vortexforming, turbulent flow) 
- solid matter (e.g. coal)



20



Fatiguing 
- cyclic loading 
- vibration of pipes 
- mixers 
- pumps
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Excess loads by too much free 
movement 
(piping)



22



Overload by excess forces on 
flanges; 
connections; bellows; hoses 
(piping)



23
Decomposition of unstable 
matter



24



Results of sedimentation 
- loss of medium (level) 
- corrosion 
- overheating



25
Stability during transportation 
and moving



26
Danger by opening and closing 
of pressure equipment as a result 
of pressure
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27
Danger by opening and closing 
of pressure equipment 
as result of medium sort



28
Surface temperature, taking 
account of meaned purpose



29
Corrosion of internal surface 
by opening (for inspection)



30
Uncontrollable chemical reaction 
as a result of 
unsatisfactory ventilation



31



Danger by cleaning, inspection 
and maintenance 
- ventilation 
- productremains



32 Overfilling
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33



Overpressure as a result of 
overfilling 
(fill ratio and vapour pressure 
at reference temperature)



34
Instability of pressure 
equipment during filling and 
emptying



35
Uncontrolled release of 
pressurised media by 
emptying



36
Danger by connecting and 
disconnecting



37
Accumulation of flammable 
mixtures of flammable matter 
(boilers)



38 Backfire (boilers)
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remaining risk



  



39 Earthing of static electricity



40



Danger as a result of released 
matter (location and sort of 
matter) 
- safety valves 
- leakages



41
Results of falling of the pressure 
equipment 
(concerning the utilized use)



42
Negative effects as a result of the 
test medium



43
Failing of joints (welds) as a 
result of expected usage



44
Incorrect use of vessel (panel, 
valves)
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45
Danger by vacuum loss as a 
result of breaking of vacuum 
safety valve



46



47



48



49



50
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1) Binnen het beoogde gebruik en het redelijkerwijs te voorziene misbruik / overschrijding van de ontwerpcondities van de drukapparatuur. Identificatie van de gevaren 
  Within the scope of the intended use and reasonable foreseeable misuse or operation outside the design condities. Hazard identification 
 Bij het definiëren van het gevaar dient onderscheid gemaakt te worden tussen de oorzaken en de gevaren die daar het gevolg van zijn. (b.v. uitval van hulpenergie kan bezwijken t.g.v. 
 drukoverschrijding tot gevolg hebben. 
 When defining the hazards, there has to be a clear distinguish between the causes and the hazards that can result from them. (exemple: auxilary power failure can lead to collapse due to 
 excessive pressure) 
  
2)  Beantwoorden met / answer with: Yes / No. 
 Bepalen of een gevaar van toepassing is kan door een logische redenatie, al dan niet ondersteund door analyse technieken als HAZOP, FMEA 
 Analysing the possibility of the hazard can be done by logical reasoning, when necessary supported by analysis techniques as HAZOP and FMEA 
  
3)  Beantwoorden met / answer with: 
 M = fabrikant / manufacturer; 
 EC = ingenieursbureau / engineering company; 
 US = specificatie van de gebruiker / user specification 
  
 In het kader van de PED draagt de fabrikant de verantwoordelijkheid en dient daarom beschikking te krijgen over revelante informatie om  de gevaren identificatie en risicoanalyse uit    
 te kunnen voeren. Indien hiervan afgeweken wordt dient dit duidelijk kenbaar gemaakt te worden. 
 In the framework of the PED, the manufacturer has to bear the main responsibility and has to be supplied with the relevant information in order to establish the hazard identification and risk 
 assessment. 
  
4)  Beantwoorden met / answer with: A (Acceptabel, if a tolerable risk is achieved); NA (Not Acceptable, if a tolerable risk is NOT achieved) 
 De risicoreductie dient uitgevoerd te zijn tegen het principe ALARP (as low as reasonable possible) 
 The risk reduction shall be carried out against the ALARP principle 
  
5)  Beantwoorden met / answer with: 
 + = Risico tot acceptabel niveau teruggebracht door de betreffende maatregel 
  Risk reduction to acceptable level by a corrective action 
 P = Risico tot acceptabel niveau teruggebracht door een combinatie met andere maatregelen (meerdere P’s op de betreffende regel) 
  Risk reduction to acceptable level with a combination with other precautions (more than one P on the applicable row) 
  
6)  Indien een instrumentele beveiliging is aangebracht, tevens een referentie opgeven naar een kwantitatieve risicoanalyse 
 If safeguarding is realised by instrumentation (e.g. SRMCR), a reference shall by made to a quantative risk analysis 
 Zo nodig dienen aanwijzingen voor installatie en beveiliging opgenomen te worden in de handleiding bij het drukapparaat 
 If necessary directions for installation and safeguarding shall be part of the operation manual 
  
7)  Deze maatregelen dienen opgenomen te worden in de handleiding 
 These counter measures shall be part of the operation manual 
  
8)  Wanneer het risico door een ontwerpcode(s) tot een acceptabel niveau is teruggebracht, deze ontwerpcode noteren onder “Toelichting”. In andere gevallen de constructieve maatregel 
 omschrijven. 
 Risk reduction to acceptable level by use of a designcode, Name this designcode under “Clarifications”. If not, note the constructive precaution under “Clarifications". 
  
9)  Aangeven welke drukvaten; installatieleidingen; onder druk staande c.q. veiligheidsappendages tot de aangevraagde drukapparatuur behoren 
 Indicate which vessels, piping; pressure accessories; safety accessories are included in the pressure equipment that is applied for. 
  
10)  Altijd invullen , zowel bij niet (No) als wel (Yes) van toepassing in kolom “2)”. 
 Always fill in this part. For either (No) or (Yes) in column “2)”.
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- normal operating 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Environmental temperature
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Temperature fluctuations 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Gebruik / Use


4)


10)


Constructieve maatregelen


 b.v. ontwerpcode


 Construction


 e.g. design code


8)


Controle produktieproces


 


Control of production proces


 


Beveiliging


(systemen)


 


Safeguarding


(Systems)


6)


 Aanvullende maatregelen


 


Additional precautions


7)


  Waarschuwing over resterend risico


 


Warning against remaining risk


27


Danger by opening and closing of pressure equipment as result of medium sort


28


Surface temperature, taking account of meaned purpose


29


Corrosion of internal surface by opening (for inspection)


30


Uncontrollable chemical reaction as a result of unsatisfactory ventilation


31


Danger by cleaning, inspection and maintenance - ventilation - productremains


32


Overfilling
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33


Overpressure as a result of overfilling (fill ratio and vapour pressure at reference temperature)


34


Instability of pressure equipment during filling and emptying


35


Uncontrolled release of pressurised media by emptying


36


Danger by connecting and disconnecting


37


Accumulation of flammable mixtures of flammable matter (boilers)


38


Backfire (boilers)
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39


Earthing of static electricity


40


Danger as a result of released matter (location and sort of matter) - safety valves - leakages


41


Results of falling of the pressure equipment (concerning the utilized use)


42


Negative effects as a result of the test medium


43


Failing of joints (welds) as a result of expected usage


44


Incorrect use of vessel (panel, valves)
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45


Danger by vacuum loss as a result of breaking of vacuum safety valve


46


47


48


49


50
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1)         Binnen het beoogde gebruik en het redelijkerwijs te voorziene misbruik / overschrijding van de ontwerpcondities van de drukapparatuur. Identificatie van de gevaren


          Within the scope of the intended use and reasonable foreseeable misuse or operation outside the design condities. Hazard identification


         Bij het definiëren van het gevaar dient onderscheid gemaakt te worden tussen de oorzaken en de gevaren die daar het gevolg van zijn. (b.v. uitval van hulpenergie kan bezwijken t.g.v.


         drukoverschrijding tot gevolg hebben.


         When defining the hazards, there has to be a clear distinguish between the causes and the hazards that can result from them. (exemple: auxilary power failure can lead to collapse due to


         excessive pressure)


 


2)          Beantwoorden met / answer with: Yes / No.


         Bepalen of een gevaar van toepassing is kan door een logische redenatie, al dan niet ondersteund door analyse technieken als HAZOP, FMEA


         Analysing the possibility of the hazard can be done by logical reasoning, when necessary supported by analysis techniques as HAZOP and FMEA


 


3)          Beantwoorden met / answer with:


         M = fabrikant / manufacturer;


         EC = ingenieursbureau / engineering company;


         US = specificatie van de gebruiker / user specification


         


         In het kader van de PED draagt de fabrikant de verantwoordelijkheid en dient daarom beschikking te krijgen over revelante informatie om  de gevaren identificatie en risicoanalyse uit   


         te kunnen voeren. Indien hiervan afgeweken wordt dient dit duidelijk kenbaar gemaakt te worden.


         In the framework of the PED, the manufacturer has to bear the main responsibility and has to be supplied with the relevant information in order to establish the hazard identification and risk


         assessment.


 


4)          Beantwoorden met / answer with: A (Acceptabel, if a tolerable risk is achieved); NA (Not Acceptable, if a tolerable risk is NOT achieved)


         De risicoreductie dient uitgevoerd te zijn tegen het principe ALARP (as low as reasonable possible)


         The risk reduction shall be carried out against the ALARP principle


 


5)          Beantwoorden met / answer with:


         + = Risico tot acceptabel niveau teruggebracht door de betreffende maatregel


                  Risk reduction to acceptable level by a corrective action


         P = Risico tot acceptabel niveau teruggebracht door een combinatie met andere maatregelen (meerdere P’s op de betreffende regel)


                  Risk reduction to acceptable level with a combination with other precautions (more than one P on the applicable row)


 


6)          Indien een instrumentele beveiliging is aangebracht, tevens een referentie opgeven naar een kwantitatieve risicoanalyse


         If safeguarding is realised by instrumentation (e.g. SRMCR), a reference shall by made to a quantative risk analysis


         Zo nodig dienen aanwijzingen voor installatie en beveiliging opgenomen te worden in de handleiding bij het drukapparaat


         If necessary directions for installation and safeguarding shall be part of the operation manual


 


7)          Deze maatregelen dienen opgenomen te worden in de handleiding


         These counter measures shall be part of the operation manual


 


8)          Wanneer het risico door een ontwerpcode(s) tot een acceptabel niveau is teruggebracht, deze ontwerpcode noteren onder “Toelichting”. In andere gevallen de constructieve maatregel


         omschrijven.


         Risk reduction to acceptable level by use of a designcode, Name this designcode under “Clarifications”. If not, note the constructive precaution under “Clarifications".


 


9)          Aangeven welke drukvaten; installatieleidingen; onder druk staande c.q. veiligheidsappendages tot de aangevraagde drukapparatuur behoren


         Indicate which vessels, piping; pressure accessories; safety accessories are included in the pressure equipment that is applied for.


 


10)          Altijd invullen , zowel bij niet (No) als wel (Yes) van toepassing in kolom “2)”.


         Always fill in this part. For either (No) or (Yes) in column “2)”.
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 Aanvullende 
maatregelen 



  
Additional 
precautions 



7)



  Waarschuwing 
over resterend 



risico 
  



Warning against 
remaining risk



  



1



Internal pressure: 
- normal operating conditions 
- regeneration conditions 
- thermal liquid expansion 
- exothermal  reactions/run away



2



External pressure 
- vacuum 
- normal operating 
- regeneration conditions 
- condensating of vapour as a 
  result of cooling down



3 Environmental temperature
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Additional 
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  Waarschuwing 
over resterend 



risico 
  



Warning against 
remaining risk



  



4



Exceeding design temperature 
- too little margin between 
  working temperature and 
  design temperature 
- regeneration conditions 
- exothermal reaction 
- too long response time of 
  the temperature recorders



5
Temperature fluctuations 
- temperature gradiënt



6 Creep



7 External fire (poolfire, jet)



8
Static pressure of the fluid by 
operating- and test conditions
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9
Dynamic liquid pressure 
(sloshing) 
- Condensation of vapours



10
Mass of content by operating 
and test conditions



11



Traffic load and Geotechnical 
load 
(underground pressure 
equipment)



12
Windload 
- outside erection



13
Snow and ice load 
- plaats of erection (outside) 
- subject to the process



14 Earthquake load
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15
Reactional forces and bending 
moments of support 
constructions



16 Nozzle loads



17



Corrosion 
- Internal 
- External 
- Condensation in pipes for 
  vapours



18
Chemical decay by the 
process medium



19



Erosion 
- pipes (high flow velocity,  
  vortexforming, turbulent flow) 
- solid matter (e.g. coal)



20



Fatiguing 
- cyclic loading 
- vibration of pipes 
- mixers 
- pumps
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21
Excess loads by too much free 
movement 
(piping)



22



Overload by excess forces on 
flanges; 
connections; bellows; hoses 
(piping)



23
Decomposition of unstable 
matter



24



Results of sedimentation 
- loss of medium (level) 
- corrosion 
- overheating



25
Stability during transportation 
and moving



26
Danger by opening and closing 
of pressure equipment as a result 
of pressure
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27
Danger by opening and closing 
of pressure equipment 
as result of medium sort



28
Surface temperature, taking 
account of meaned purpose



29
Corrosion of internal surface 
by opening (for inspection)



30
Uncontrollable chemical reaction 
as a result of 
unsatisfactory ventilation



31



Danger by cleaning, inspection 
and maintenance 
- ventilation 
- productremains



32 Overfilling
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Overpressure as a result of 
overfilling 
(fill ratio and vapour pressure 
at reference temperature)



34
Instability of pressure 
equipment during filling and 
emptying



35
Uncontrolled release of 
pressurised media by 
emptying



36
Danger by connecting and 
disconnecting



37
Accumulation of flammable 
mixtures of flammable matter 
(boilers)



38 Backfire (boilers)
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Indien noodzakelijk:   risico-reductie door 
  



If applicable: risk reduction by 
  



5)



Risico 
evaluatie 



 
Risk 



evaluation



Toelichting 
ALTIJD INVULLEN! 



 
Clarification 



TO BE FILLED IN 
COMPLETELY!



1) 2) 3) Ontwerp/design Gebruik / Use 4) 10)



      



Constructieve maatregelen 
 b.v. ontwerpcode 



 Construction 
 e.g. design code 



8)



Controle 
produktieproces 



  
Control of 



production proces 
 



Beveiliging 
(systemen) 



  
Safeguarding 



(Systems) 
6)



 Aanvullende 
maatregelen 



  
Additional 
precautions 



7)



  Waarschuwing 
over resterend 



risico 
  



Warning against 
remaining risk



  



39 Earthing of static electricity



40



Danger as a result of released 
matter (location and sort of 
matter) 
- safety valves 
- leakages



41
Results of falling of the pressure 
equipment 
(concerning the utilized use)



42
Negative effects as a result of the 
test medium



43
Failing of joints (welds) as a 
result of expected usage



44
Incorrect use of vessel (panel, 
valves)
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Nr. 
No.



Soort gevaar 
 
 



Type of hazard    



Van 
toepassing 



 
Relevant



Risico-
bepaling door 



 
Risk  



determination 
by



Indien noodzakelijk:   risico-reductie door 
  



If applicable: risk reduction by 
  



5)



Risico 
evaluatie 



 
Risk 



evaluation



Toelichting 
ALTIJD INVULLEN! 



 
Clarification 



TO BE FILLED IN 
COMPLETELY!



1) 2) 3) Ontwerp/design Gebruik / Use 4) 10)



      



Constructieve maatregelen 
 b.v. ontwerpcode 



 Construction 
 e.g. design code 



8)



Controle 
produktieproces 



  
Control of 



production proces 
 



Beveiliging 
(systemen) 



  
Safeguarding 



(Systems) 
6)



 Aanvullende 
maatregelen 



  
Additional 
precautions 



7)



  Waarschuwing 
over resterend 



risico 
  



Warning against 
remaining risk



  



45
Danger by vacuum loss as a 
result of breaking of vacuum 
safety valve



46



47



48



49



50
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1) Binnen het beoogde gebruik en het redelijkerwijs te voorziene misbruik / overschrijding van de ontwerpcondities van de drukapparatuur. Identificatie van de gevaren 
  Within the scope of the intended use and reasonable foreseeable misuse or operation outside the design condities. Hazard identification 
 Bij het definiëren van het gevaar dient onderscheid gemaakt te worden tussen de oorzaken en de gevaren die daar het gevolg van zijn. (b.v. uitval van hulpenergie kan bezwijken t.g.v. 
 drukoverschrijding tot gevolg hebben. 
 When defining the hazards, there has to be a clear distinguish between the causes and the hazards that can result from them. (exemple: auxilary power failure can lead to collapse due to 
 excessive pressure) 
  
2)  Beantwoorden met / answer with: Yes / No. 
 Bepalen of een gevaar van toepassing is kan door een logische redenatie, al dan niet ondersteund door analyse technieken als HAZOP, FMEA 
 Analysing the possibility of the hazard can be done by logical reasoning, when necessary supported by analysis techniques as HAZOP and FMEA 
  
3)  Beantwoorden met / answer with: 
 M = fabrikant / manufacturer; 
 EC = ingenieursbureau / engineering company; 
 US = specificatie van de gebruiker / user specification 
  
 In het kader van de PED draagt de fabrikant de verantwoordelijkheid en dient daarom beschikking te krijgen over revelante informatie om  de gevaren identificatie en risicoanalyse uit    
 te kunnen voeren. Indien hiervan afgeweken wordt dient dit duidelijk kenbaar gemaakt te worden. 
 In the framework of the PED, the manufacturer has to bear the main responsibility and has to be supplied with the relevant information in order to establish the hazard identification and risk 
 assessment. 
  
4)  Beantwoorden met / answer with: A (Acceptabel, if a tolerable risk is achieved); NA (Not Acceptable, if a tolerable risk is NOT achieved) 
 De risicoreductie dient uitgevoerd te zijn tegen het principe ALARP (as low as reasonable possible) 
 The risk reduction shall be carried out against the ALARP principle 
  
5)  Beantwoorden met / answer with: 
 + = Risico tot acceptabel niveau teruggebracht door de betreffende maatregel 
  Risk reduction to acceptable level by a corrective action 
 P = Risico tot acceptabel niveau teruggebracht door een combinatie met andere maatregelen (meerdere P’s op de betreffende regel) 
  Risk reduction to acceptable level with a combination with other precautions (more than one P on the applicable row) 
  
6)  Indien een instrumentele beveiliging is aangebracht, tevens een referentie opgeven naar een kwantitatieve risicoanalyse 
 If safeguarding is realised by instrumentation (e.g. SRMCR), a reference shall by made to a quantative risk analysis 
 Zo nodig dienen aanwijzingen voor installatie en beveiliging opgenomen te worden in de handleiding bij het drukapparaat 
 If necessary directions for installation and safeguarding shall be part of the operation manual 
  
7)  Deze maatregelen dienen opgenomen te worden in de handleiding 
 These counter measures shall be part of the operation manual 
  
8)  Wanneer het risico door een ontwerpcode(s) tot een acceptabel niveau is teruggebracht, deze ontwerpcode noteren onder “Toelichting”. In andere gevallen de constructieve maatregel 
 omschrijven. 
 Risk reduction to acceptable level by use of a designcode, Name this designcode under “Clarifications”. If not, note the constructive precaution under “Clarifications". 
  
9)  Aangeven welke drukvaten; installatieleidingen; onder druk staande c.q. veiligheidsappendages tot de aangevraagde drukapparatuur behoren 
 Indicate which vessels, piping; pressure accessories; safety accessories are included in the pressure equipment that is applied for. 
  
10)  Altijd invullen , zowel bij niet (No) als wel (Yes) van toepassing in kolom “2)”. 
 Always fill in this part. For either (No) or (Yes) in column “2)”.
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Nr. No.


Soort gevaar   Type of hazard    


Van toepassing  Relevant


Risico-bepaling door  Risk  determination by


Indien noodzakelijk:   risico-reductie door


 


If applicable: risk reduction by


 


5)


Risico evaluatie  Risk evaluation


Toelichting ALTIJD INVULLEN!  Clarification TO BE FILLED IN COMPLETELY!


1)


2)


3)


Ontwerp/design


Gebruik / Use


4)


10)


Constructieve maatregelen


 b.v. ontwerpcode


 Construction


 e.g. design code


8)


Controle produktieproces


 


Control of production proces


 


Beveiliging


(systemen)


 


Safeguarding


(Systems)


6)


 Aanvullende maatregelen


 


Additional precautions


7)


  Waarschuwing over resterend risico


 


Warning against remaining risk


1


Internal pressure:


- normal operating conditions


- regeneration conditions


- thermal liquid expansion


- exothermal  reactions/run away


2


External pressure - vacuum - normal operating - regeneration conditions - condensating of vapour as a   result of cooling down


3


Environmental temperature


Nr. No.


Soort gevaar   Type of hazard    


Van toepassing  Relevant


Risico-bepaling door  Risk  determination by


Indien noodzakelijk:   risico-reductie door


 


If applicable: risk reduction by


 


5)


Risico evaluatie  Risk evaluation


Toelichting ALTIJD INVULLEN!  Clarification TO BE FILLED IN COMPLETELY!


1)


2)


3)


Ontwerp/design


Gebruik / Use


4)


10)


Constructieve maatregelen


 b.v. ontwerpcode


 Construction


 e.g. design code


8)


Controle produktieproces


 


Control of production proces


 


Beveiliging


(systemen)


 


Safeguarding


(Systems)


6)


 Aanvullende maatregelen


 


Additional precautions


7)


  Waarschuwing over resterend risico


 


Warning against remaining risk


4


Exceeding design temperature - too little margin between   working temperature and   design temperature - regeneration conditions - exothermal reaction - too long response time of   the temperature recorders


5


Temperature fluctuations - temperature gradiënt


6


Creep


7


External fire (poolfire, jet)


8


Static pressure of the fluid by operating- and test conditions
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Nr. No.


Soort gevaar   Type of hazard    


Van toepassing  Relevant


Risico-bepaling door  Risk  determination by


Indien noodzakelijk:   risico-reductie door


 


If applicable: risk reduction by


 


5)


Risico evaluatie  Risk evaluation


Toelichting ALTIJD INVULLEN!  Clarification TO BE FILLED IN COMPLETELY!


1)


2)


3)


Ontwerp/design


Gebruik / Use


4)


10)


Constructieve maatregelen


 b.v. ontwerpcode


 Construction


 e.g. design code


8)


Controle produktieproces


 


Control of production proces


 


Beveiliging


(systemen)


 


Safeguarding


(Systems)


6)


 Aanvullende maatregelen


 


Additional precautions


7)


  Waarschuwing over resterend risico


 


Warning against remaining risk


9


Dynamic liquid pressure (sloshing) - Condensation of vapours


10


Mass of content by operating and test conditions


11


Traffic load and Geotechnical load (underground pressure equipment)


12


Windload - outside erection


13


Snow and ice load - plaats of erection (outside) - subject to the process


14


Earthquake load
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Nr. No.


Soort gevaar   Type of hazard    


Van toepassing  Relevant


Risico-bepaling door  Risk  determination by


Indien noodzakelijk:   risico-reductie door


 


If applicable: risk reduction by


 


5)


Risico evaluatie  Risk evaluation


Toelichting ALTIJD INVULLEN!  Clarification TO BE FILLED IN COMPLETELY!


1)


2)


3)


Ontwerp/design


Gebruik / Use


4)


10)


Constructieve maatregelen


 b.v. ontwerpcode


 Construction


 e.g. design code


8)


Controle produktieproces


 


Control of production proces


 


Beveiliging


(systemen)


 


Safeguarding


(Systems)


6)


 Aanvullende maatregelen


 


Additional precautions


7)


  Waarschuwing over resterend risico


 


Warning against remaining risk


15


Reactional forces and bending moments of support constructions


16


Nozzle loads


17


Corrosion - Internal - External - Condensation in pipes for   vapours


18


Chemical decay by the process medium


19


Erosion - pipes (high flow velocity,    vortexforming, turbulent flow) - solid matter (e.g. coal)


20


Fatiguing - cyclic loading - vibration of pipes - mixers - pumps
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Nr. No.


Soort gevaar   Type of hazard    


Van toepassing  Relevant


Risico-bepaling door  Risk  determination by


Indien noodzakelijk:   risico-reductie door


 


If applicable: risk reduction by


 


5)


Risico evaluatie  Risk evaluation


Toelichting ALTIJD INVULLEN!  Clarification TO BE FILLED IN COMPLETELY!


1)


2)


3)


Ontwerp/design


Gebruik / Use


4)


10)


Constructieve maatregelen


 b.v. ontwerpcode


 Construction


 e.g. design code


8)


Controle produktieproces


 


Control of production proces


 


Beveiliging


(systemen)


 


Safeguarding


(Systems)


6)


 Aanvullende maatregelen


 


Additional precautions


7)


  Waarschuwing over resterend risico


 


Warning against remaining risk


21


Excess loads by too much free movement (piping)


22


Overload by excess forces on flanges; connections; bellows; hoses (piping)


23


Decomposition of unstable matter


24


Results of sedimentation - loss of medium (level) - corrosion - overheating


25


Stability during transportation and moving


26


Danger by opening and closing of pressure equipment as a result of pressure
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Nr. No.


Soort gevaar   Type of hazard    


Van toepassing  Relevant


Risico-bepaling door  Risk  determination by


Indien noodzakelijk:   risico-reductie door


 


If applicable: risk reduction by


 


5)


Risico evaluatie  Risk evaluation


Toelichting ALTIJD INVULLEN!  Clarification TO BE FILLED IN COMPLETELY!


1)


2)


3)


Ontwerp/design


Gebruik / Use


4)


10)


Constructieve maatregelen


 b.v. ontwerpcode


 Construction


 e.g. design code


8)


Controle produktieproces


 


Control of production proces


 


Beveiliging


(systemen)


 


Safeguarding


(Systems)


6)


 Aanvullende maatregelen


 


Additional precautions


7)


  Waarschuwing over resterend risico


 


Warning against remaining risk


27


Danger by opening and closing of pressure equipment as result of medium sort


28


Surface temperature, taking account of meaned purpose


29


Corrosion of internal surface by opening (for inspection)


30


Uncontrollable chemical reaction as a result of unsatisfactory ventilation


31


Danger by cleaning, inspection and maintenance - ventilation - productremains


32


Overfilling
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Nr. No.


Soort gevaar   Type of hazard    


Van toepassing  Relevant


Risico-bepaling door  Risk  determination by


Indien noodzakelijk:   risico-reductie door


 


If applicable: risk reduction by


 


5)


Risico evaluatie  Risk evaluation


Toelichting ALTIJD INVULLEN!  Clarification TO BE FILLED IN COMPLETELY!


1)


2)


3)


Ontwerp/design


Gebruik / Use


4)


10)


Constructieve maatregelen


 b.v. ontwerpcode


 Construction


 e.g. design code


8)


Controle produktieproces


 


Control of production proces


 


Beveiliging


(systemen)


 


Safeguarding


(Systems)


6)


 Aanvullende maatregelen


 


Additional precautions


7)


  Waarschuwing over resterend risico


 


Warning against remaining risk


33


Overpressure as a result of overfilling (fill ratio and vapour pressure at reference temperature)


34


Instability of pressure equipment during filling and emptying


35


Uncontrolled release of pressurised media by emptying


36


Danger by connecting and disconnecting


37


Accumulation of flammable mixtures of flammable matter (boilers)


38


Backfire (boilers)
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Nr. No.


Soort gevaar   Type of hazard    


Van toepassing  Relevant


Risico-bepaling door  Risk  determination by


Indien noodzakelijk:   risico-reductie door


 


If applicable: risk reduction by


 


5)


Risico evaluatie  Risk evaluation


Toelichting ALTIJD INVULLEN!  Clarification TO BE FILLED IN COMPLETELY!


1)


2)


3)


Ontwerp/design


Gebruik / Use


4)


10)


Constructieve maatregelen


 b.v. ontwerpcode


 Construction


 e.g. design code


8)


Controle produktieproces


 


Control of production proces


 


Beveiliging


(systemen)


 


Safeguarding


(Systems)


6)


 Aanvullende maatregelen


 


Additional precautions


7)


  Waarschuwing over resterend risico


 


Warning against remaining risk


39


Earthing of static electricity


40


Danger as a result of released matter (location and sort of matter) - safety valves - leakages


41


Results of falling of the pressure equipment (concerning the utilized use)


42


Negative effects as a result of the test medium


43


Failing of joints (welds) as a result of expected usage


44


Incorrect use of vessel (panel, valves)
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Nr. No.


Soort gevaar   Type of hazard    


Van toepassing  Relevant


Risico-bepaling door  Risk  determination by


Indien noodzakelijk:   risico-reductie door


 


If applicable: risk reduction by


 


5)


Risico evaluatie  Risk evaluation


Toelichting ALTIJD INVULLEN!  Clarification TO BE FILLED IN COMPLETELY!


1)


2)


3)


Ontwerp/design


Gebruik / Use


4)


10)


Constructieve maatregelen


 b.v. ontwerpcode


 Construction


 e.g. design code


8)


Controle produktieproces


 


Control of production proces


 


Beveiliging


(systemen)


 


Safeguarding


(Systems)


6)


 Aanvullende maatregelen


 


Additional precautions


7)


  Waarschuwing over resterend risico


 


Warning against remaining risk


45


Danger by vacuum loss as a result of breaking of vacuum safety valve


46


47


48


49


50
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1)         Binnen het beoogde gebruik en het redelijkerwijs te voorziene misbruik / overschrijding van de ontwerpcondities van de drukapparatuur. Identificatie van de gevaren


          Within the scope of the intended use and reasonable foreseeable misuse or operation outside the design condities. Hazard identification


         Bij het definiëren van het gevaar dient onderscheid gemaakt te worden tussen de oorzaken en de gevaren die daar het gevolg van zijn. (b.v. uitval van hulpenergie kan bezwijken t.g.v.


         drukoverschrijding tot gevolg hebben.


         When defining the hazards, there has to be a clear distinguish between the causes and the hazards that can result from them. (exemple: auxilary power failure can lead to collapse due to


         excessive pressure)


 


2)          Beantwoorden met / answer with: Yes / No.


         Bepalen of een gevaar van toepassing is kan door een logische redenatie, al dan niet ondersteund door analyse technieken als HAZOP, FMEA


         Analysing the possibility of the hazard can be done by logical reasoning, when necessary supported by analysis techniques as HAZOP and FMEA


 


3)          Beantwoorden met / answer with:


         M = fabrikant / manufacturer;


         EC = ingenieursbureau / engineering company;


         US = specificatie van de gebruiker / user specification


         


         In het kader van de PED draagt de fabrikant de verantwoordelijkheid en dient daarom beschikking te krijgen over revelante informatie om  de gevaren identificatie en risicoanalyse uit   


         te kunnen voeren. Indien hiervan afgeweken wordt dient dit duidelijk kenbaar gemaakt te worden.


         In the framework of the PED, the manufacturer has to bear the main responsibility and has to be supplied with the relevant information in order to establish the hazard identification and risk


         assessment.


 


4)          Beantwoorden met / answer with: A (Acceptabel, if a tolerable risk is achieved); NA (Not Acceptable, if a tolerable risk is NOT achieved)


         De risicoreductie dient uitgevoerd te zijn tegen het principe ALARP (as low as reasonable possible)


         The risk reduction shall be carried out against the ALARP principle


 


5)          Beantwoorden met / answer with:


         + = Risico tot acceptabel niveau teruggebracht door de betreffende maatregel


                  Risk reduction to acceptable level by a corrective action


         P = Risico tot acceptabel niveau teruggebracht door een combinatie met andere maatregelen (meerdere P’s op de betreffende regel)


                  Risk reduction to acceptable level with a combination with other precautions (more than one P on the applicable row)


 


6)          Indien een instrumentele beveiliging is aangebracht, tevens een referentie opgeven naar een kwantitatieve risicoanalyse


         If safeguarding is realised by instrumentation (e.g. SRMCR), a reference shall by made to a quantative risk analysis


         Zo nodig dienen aanwijzingen voor installatie en beveiliging opgenomen te worden in de handleiding bij het drukapparaat


         If necessary directions for installation and safeguarding shall be part of the operation manual


 


7)          Deze maatregelen dienen opgenomen te worden in de handleiding


         These counter measures shall be part of the operation manual


 


8)          Wanneer het risico door een ontwerpcode(s) tot een acceptabel niveau is teruggebracht, deze ontwerpcode noteren onder “Toelichting”. In andere gevallen de constructieve maatregel


         omschrijven.


         Risk reduction to acceptable level by use of a designcode, Name this designcode under “Clarifications”. If not, note the constructive precaution under “Clarifications".


 


9)          Aangeven welke drukvaten; installatieleidingen; onder druk staande c.q. veiligheidsappendages tot de aangevraagde drukapparatuur behoren


         Indicate which vessels, piping; pressure accessories; safety accessories are included in the pressure equipment that is applied for.


 


10)          Altijd invullen , zowel bij niet (No) als wel (Yes) van toepassing in kolom “2)”.


         Always fill in this part. For either (No) or (Yes) in column “2)”.
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Nr. 
No.


Soort gevaar 
 
 


Type of hazard    


Van 
toepassing 


 
Relevant


Risico-
bepaling door 


 
Risk  


determination 
by


Indien noodzakelijk:   risico-reductie door 
  


If applicable: risk reduction by 
  


5)


Risico 
evaluatie 


 
Risk 


evaluation


Toelichting 
ALTIJD INVULLEN! 


 
Clarification 


TO BE FILLED IN 
COMPLETELY!


1) 2) 3) Ontwerp/design Gebruik / Use 4) 10)


      


Constructieve 
maatregelen 


 b.v. ontwerpcode 
 Construction 


 e.g. design code 
8)


Controle 
produktieproces 


  
Control of 


production proces 
 


Beveiliging 
(systemen) 


  
Safeguarding 


(Systems) 
6)


 Aanvullende 
maatregelen 


  
Additional 
precautions 


7)


  Waarschuwing 
over resterend 


risico 
  


Warning against 
remaining risk


  


1


Internal pressure: 
- normal operating conditions 
- regeneration conditions 
- thermal liquid expansion 
- exothermal  reactions/run away


2


External pressure 
- vacuum 
- normal operating 
- regeneration conditions 
- condensating of vapour as a 
  result of cooling down


3 Environmental temperature







Nr. 
No.


Soort gevaar 
 
 


Type of hazard    


Van 
toepassing 


 
Relevant


Risico-
bepaling door 


 
Risk  


determination 
by


Indien noodzakelijk:   risico-reductie door 
  


If applicable: risk reduction by 
  


5)


Risico 
evaluatie 


 
Risk 


evaluation


Toelichting 
ALTIJD INVULLEN! 


 
Clarification 


TO BE FILLED IN 
COMPLETELY!


1) 2) 3) Ontwerp/design Gebruik / Use 4) 10)


      


Constructieve 
maatregelen 


 b.v. ontwerpcode 
 Construction 


 e.g. design code 
8)


Controle 
produktieproces 


  
Control of 


production proces 
 


Beveiliging 
(systemen) 


  
Safeguarding 


(Systems) 
6)


 Aanvullende 
maatregelen 


  
Additional 
precautions 


7)


  Waarschuwing 
over resterend 


risico 
  


Warning against 
remaining risk


  


4


Exceeding design temperature 
- too little margin between 
  working temperature and 
  design temperature 
- regeneration conditions 
- exothermal reaction 
- too long response time of 
  the temperature recorders


5
Temperature fluctuations 
- temperature gradiënt


6 Creep


7 External fire (poolfire, jet)


8
Static pressure of the fluid by 
operating- and test conditions
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Nr. 
No.


Soort gevaar 
 
 


Type of hazard    


Van 
toepassing 


 
Relevant


Risico-
bepaling door 


 
Risk  


determination 
by


Indien noodzakelijk:   risico-reductie door 
  


If applicable: risk reduction by 
  


5)


Risico 
evaluatie 


 
Risk 


evaluation


Toelichting 
ALTIJD INVULLEN! 


 
Clarification 


TO BE FILLED IN 
COMPLETELY!


1) 2) 3) Ontwerp/design Gebruik / Use 4) 10)


      


Constructieve 
maatregelen 


 b.v. ontwerpcode 
 Construction 


 e.g. design code 
8)


Controle 
produktieproces 


  
Control of 


production proces 
 


Beveiliging 
(systemen) 


  
Safeguarding 


(Systems) 
6)


 Aanvullende 
maatregelen 


  
Additional 
precautions 


7)


  Waarschuwing 
over resterend 


risico 
  


Warning against 
remaining risk


  


9
Dynamic liquid pressure 
(sloshing) 
- Condensation of vapours


10
Mass of content by operating 
and test conditions


11


Traffic load and Geotechnical 
load 
(underground pressure 
equipment)


12
Windload 
- outside erection


13
Snow and ice load 
- plaats of erection (outside) 
- subject to the process


14 Earthquake load
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Nr. 
No.


Soort gevaar 
 
 


Type of hazard    


Van 
toepassing 


 
Relevant


Risico-
bepaling door 


 
Risk  


determination 
by


Indien noodzakelijk:   risico-reductie door 
  


If applicable: risk reduction by 
  


5)


Risico 
evaluatie 


 
Risk 


evaluation


Toelichting 
ALTIJD INVULLEN! 


 
Clarification 


TO BE FILLED IN 
COMPLETELY!


1) 2) 3) Ontwerp/design Gebruik / Use 4) 10)


      


Constructieve 
maatregelen 


 b.v. ontwerpcode 
 Construction 


 e.g. design code 
8)


Controle 
produktieproces 


  
Control of 


production proces 
 


Beveiliging 
(systemen) 


  
Safeguarding 


(Systems) 
6)


 Aanvullende 
maatregelen 


  
Additional 
precautions 


7)


  Waarschuwing 
over resterend 


risico 
  


Warning against 
remaining risk


  


15
Reactional forces and bending 
moments of support 
constructions


16 Nozzle loads


17


Corrosion 
- Internal 
- External 
- Condensation in pipes for 
  vapours


18
Chemical decay by the 
process medium


19


Erosion 
- pipes (high flow velocity,  
  vortexforming, turbulent flow) 
- solid matter (e.g. coal)


20


Fatiguing 
- cyclic loading 
- vibration of pipes 
- mixers 
- pumps
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Nr. 
No.


Soort gevaar 
 
 


Type of hazard    


Van 
toepassing 


 
Relevant


Risico-
bepaling door 


 
Risk  


determination 
by


Indien noodzakelijk:   risico-reductie door 
  


If applicable: risk reduction by 
  


5)


Risico 
evaluatie 


 
Risk 


evaluation


Toelichting 
ALTIJD INVULLEN! 


 
Clarification 


TO BE FILLED IN 
COMPLETELY!


1) 2) 3) Ontwerp/design Gebruik / Use 4) 10)


      


Constructieve 
maatregelen 


 b.v. ontwerpcode 
 Construction 


 e.g. design code 
8)


Controle 
produktieproces 


  
Control of 


production proces 
 


Beveiliging 
(systemen) 


  
Safeguarding 


(Systems) 
6)


 Aanvullende 
maatregelen 


  
Additional 
precautions 


7)


  Waarschuwing 
over resterend 


risico 
  


Warning against 
remaining risk


  


21
Excess loads by too much free 
movement 
(piping)


22


Overload by excess forces on 
flanges; 
connections; bellows; hoses 
(piping)


23
Decomposition of unstable 
matter


24


Results of sedimentation 
- loss of medium (level) 
- corrosion 
- overheating


25
Stability during transportation 
and moving


26
Danger by opening and closing 
of pressure equipment as a result 
of pressure


Resultaten van de Gevarenanalyse 
 Results of the Hazard Analysis







Nr. 
No.


Soort gevaar 
 
 


Type of hazard    


Van 
toepassing 


 
Relevant


Risico-
bepaling door 


 
Risk  


determination 
by


Indien noodzakelijk:   risico-reductie door 
  


If applicable: risk reduction by 
  


5)


Risico 
evaluatie 


 
Risk 


evaluation


Toelichting 
ALTIJD INVULLEN! 


 
Clarification 


TO BE FILLED IN 
COMPLETELY!


1) 2) 3) Ontwerp/design Gebruik / Use 4) 10)


      


Constructieve maatregelen 
 b.v. ontwerpcode 


 Construction 
 e.g. design code 


8)


Controle 
produktieproces 


  
Control of 


production proces 
 


Beveiliging 
(systemen) 


  
Safeguarding 


(Systems) 
6)


 Aanvullende 
maatregelen 


  
Additional 
precautions 


7)


  Waarschuwing 
over resterend 


risico 
  


Warning against 
remaining risk


  


27
Danger by opening and closing 
of pressure equipment 
as result of medium sort


28
Surface temperature, taking 
account of meaned purpose


29
Corrosion of internal surface 
by opening (for inspection)


30
Uncontrollable chemical reaction 
as a result of 
unsatisfactory ventilation


31


Danger by cleaning, inspection 
and maintenance 
- ventilation 
- productremains


32 Overfilling
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Nr. 
No.


Soort gevaar 
 
 


Type of hazard    


Van 
toepassing 


 
Relevant


Risico-
bepaling door 


 
Risk  


determination 
by


Indien noodzakelijk:   risico-reductie door 
  


If applicable: risk reduction by 
  


5)


Risico 
evaluatie 


 
Risk 


evaluation


Toelichting 
ALTIJD INVULLEN! 


 
Clarification 


TO BE FILLED IN 
COMPLETELY!


1) 2) 3) Ontwerp/design Gebruik / Use 4) 10)


      


Constructieve maatregelen 
 b.v. ontwerpcode 


 Construction 
 e.g. design code 


8)


Controle 
produktieproces 


  
Control of 


production proces 
 


Beveiliging 
(systemen) 


  
Safeguarding 


(Systems) 
6)


 Aanvullende 
maatregelen 


  
Additional 
precautions 


7)


  Waarschuwing 
over resterend 


risico 
  


Warning against 
remaining risk


  


33


Overpressure as a result of 
overfilling 
(fill ratio and vapour pressure 
at reference temperature)


34
Instability of pressure 
equipment during filling and 
emptying


35
Uncontrolled release of 
pressurised media by 
emptying


36
Danger by connecting and 
disconnecting


37
Accumulation of flammable 
mixtures of flammable matter 
(boilers)


38 Backfire (boilers)
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Nr. 
No.


Soort gevaar 
 
 


Type of hazard    


Van 
toepassing 


 
Relevant


Risico-
bepaling door 


 
Risk  


determination 
by


Indien noodzakelijk:   risico-reductie door 
  


If applicable: risk reduction by 
  


5)


Risico 
evaluatie 


 
Risk 


evaluation


Toelichting 
ALTIJD INVULLEN! 


 
Clarification 


TO BE FILLED IN 
COMPLETELY!


1) 2) 3) Ontwerp/design Gebruik / Use 4) 10)


      


Constructieve maatregelen 
 b.v. ontwerpcode 


 Construction 
 e.g. design code 


8)


Controle 
produktieproces 


  
Control of 


production proces 
 


Beveiliging 
(systemen) 


  
Safeguarding 


(Systems) 
6)


 Aanvullende 
maatregelen 


  
Additional 
precautions 


7)


  Waarschuwing 
over resterend 


risico 
  


Warning against 
remaining risk


  


39 Earthing of static electricity


40


Danger as a result of released 
matter (location and sort of 
matter) 
- safety valves 
- leakages


41
Results of falling of the pressure 
equipment 
(concerning the utilized use)


42
Negative effects as a result of the 
test medium


43
Failing of joints (welds) as a 
result of expected usage


44
Incorrect use of vessel (panel, 
valves)
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Nr. 
No.


Soort gevaar 
 
 


Type of hazard    


Van 
toepassing 


 
Relevant


Risico-
bepaling door 


 
Risk  


determination 
by


Indien noodzakelijk:   risico-reductie door 
  


If applicable: risk reduction by 
  


5)


Risico 
evaluatie 


 
Risk 


evaluation


Toelichting 
ALTIJD INVULLEN! 


 
Clarification 


TO BE FILLED IN 
COMPLETELY!


1) 2) 3) Ontwerp/design Gebruik / Use 4) 10)


      


Constructieve maatregelen 
 b.v. ontwerpcode 


 Construction 
 e.g. design code 


8)


Controle 
produktieproces 


  
Control of 


production proces 
 


Beveiliging 
(systemen) 


  
Safeguarding 


(Systems) 
6)


 Aanvullende 
maatregelen 


  
Additional 
precautions 


7)


  Waarschuwing 
over resterend 


risico 
  


Warning against 
remaining risk


  


45
Danger by vacuum loss as a 
result of breaking of vacuum 
safety valve


46


47


48


49


50
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1) Binnen het beoogde gebruik en het redelijkerwijs te voorziene misbruik / overschrijding van de ontwerpcondities van de drukapparatuur. Identificatie van de gevaren 
  Within the scope of the intended use and reasonable foreseeable misuse or operation outside the design condities. Hazard identification 
 Bij het definiëren van het gevaar dient onderscheid gemaakt te worden tussen de oorzaken en de gevaren die daar het gevolg van zijn. (b.v. uitval van hulpenergie kan bezwijken t.g.v. 
 drukoverschrijding tot gevolg hebben. 
 When defining the hazards, there has to be a clear distinguish between the causes and the hazards that can result from them. (exemple: auxilary power failure can lead to collapse due to 
 excessive pressure) 
  
2)  Beantwoorden met / answer with: Yes / No. 
 Bepalen of een gevaar van toepassing is kan door een logische redenatie, al dan niet ondersteund door analyse technieken als HAZOP, FMEA 
 Analysing the possibility of the hazard can be done by logical reasoning, when necessary supported by analysis techniques as HAZOP and FMEA 
  
3)  Beantwoorden met / answer with: 
 M = fabrikant / manufacturer; 
 EC = ingenieursbureau / engineering company; 
 US = specificatie van de gebruiker / user specification 
  
 In het kader van de PED draagt de fabrikant de verantwoordelijkheid en dient daarom beschikking te krijgen over revelante informatie om  de gevaren identificatie en risicoanalyse uit    
 te kunnen voeren. Indien hiervan afgeweken wordt dient dit duidelijk kenbaar gemaakt te worden. 
 In the framework of the PED, the manufacturer has to bear the main responsibility and has to be supplied with the relevant information in order to establish the hazard identification and risk 
 assessment. 
  
4)  Beantwoorden met / answer with: A (Acceptabel, if a tolerable risk is achieved); NA (Not Acceptable, if a tolerable risk is NOT achieved) 
 De risicoreductie dient uitgevoerd te zijn tegen het principe ALARP (as low as reasonable possible) 
 The risk reduction shall be carried out against the ALARP principle 
  
5)  Beantwoorden met / answer with: 
 + = Risico tot acceptabel niveau teruggebracht door de betreffende maatregel 
  Risk reduction to acceptable level by a corrective action 
 P = Risico tot acceptabel niveau teruggebracht door een combinatie met andere maatregelen (meerdere P’s op de betreffende regel) 
  Risk reduction to acceptable level with a combination with other precautions (more than one P on the applicable row) 
  
6)  Indien een instrumentele beveiliging is aangebracht, tevens een referentie opgeven naar een kwantitatieve risicoanalyse 
 If safeguarding is realised by instrumentation (e.g. SRMCR), a reference shall by made to a quantative risk analysis 
 Zo nodig dienen aanwijzingen voor installatie en beveiliging opgenomen te worden in de handleiding bij het drukapparaat 
 If necessary directions for installation and safeguarding shall be part of the operation manual 
  
7)  Deze maatregelen dienen opgenomen te worden in de handleiding 
 These counter measures shall be part of the operation manual 
  
8)  Wanneer het risico door een ontwerpcode(s) tot een acceptabel niveau is teruggebracht, deze ontwerpcode noteren onder “Toelichting”. In andere gevallen de constructieve maatregel 
 omschrijven. 
 Risk reduction to acceptable level by use of a designcode, Name this designcode under “Clarifications”. If not, note the constructive precaution under “Clarifications". 
  
9)  Aangeven welke drukvaten; installatieleidingen; onder druk staande c.q. veiligheidsappendages tot de aangevraagde drukapparatuur behoren 
 Indicate which vessels, piping; pressure accessories; safety accessories are included in the pressure equipment that is applied for. 
  
10)  Altijd invullen , zowel bij niet (No) als wel (Yes) van toepassing in kolom “2)”. 
 Always fill in this part. For either (No) or (Yes) in column “2)”.
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Boundaries of the hazard/risk analyse against the proper (legal) background       9):

Date

Manufacturer:

On behalf of manufacturer:

Signature:
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Nr. No.

Soort gevaar   Type of hazard    

Van toepassing  Relevant

Risico-bepaling door  Risk  determination by

Indien noodzakelijk:   risico-reductie door

 

If applicable: risk reduction by

 

5)

Risico evaluatie  Risk evaluation

Toelichting ALTIJD INVULLEN!  Clarification TO BE FILLED IN COMPLETELY!

1)

2)

3)

Ontwerp/design

Gebruik / Use

4)

10)

Constructieve maatregelen

 b.v. ontwerpcode

 Construction

 e.g. design code

8)

Controle produktieproces

 

Control of production proces

 

Beveiliging

(systemen)

 

Safeguarding

(Systems)

6)

 Aanvullende maatregelen

 

Additional precautions

7)

  Waarschuwing over resterend risico

 

Warning against remaining risk

1

Internal pressure:

- normal operating conditions

- regeneration conditions

- thermal liquid expansion

- exothermal  reactions/run away

2

External pressure - vacuum - normal operating - regeneration conditions - condensating of vapour as a   result of cooling down

3

Environmental temperature

Nr. No.

Soort gevaar   Type of hazard    

Van toepassing  Relevant

Risico-bepaling door  Risk  determination by

Indien noodzakelijk:   risico-reductie door

 

If applicable: risk reduction by

 

5)

Risico evaluatie  Risk evaluation

Toelichting ALTIJD INVULLEN!  Clarification TO BE FILLED IN COMPLETELY!

1)

2)

3)

Ontwerp/design

Gebruik / Use

4)

10)

Constructieve maatregelen

 b.v. ontwerpcode

 Construction

 e.g. design code

8)

Controle produktieproces

 

Control of production proces

 

Beveiliging

(systemen)

 

Safeguarding

(Systems)

6)

 Aanvullende maatregelen

 

Additional precautions

7)

  Waarschuwing over resterend risico

 

Warning against remaining risk

4

Exceeding design temperature - too little margin between   working temperature and   design temperature - regeneration conditions - exothermal reaction - too long response time of   the temperature recorders

5

Temperature fluctuations - temperature gradiënt

6

Creep

7

External fire (poolfire, jet)

8

Static pressure of the fluid by operating- and test conditions
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Nr. No.

Soort gevaar   Type of hazard    

Van toepassing  Relevant

Risico-bepaling door  Risk  determination by

Indien noodzakelijk:   risico-reductie door

 

If applicable: risk reduction by

 

5)

Risico evaluatie  Risk evaluation

Toelichting ALTIJD INVULLEN!  Clarification TO BE FILLED IN COMPLETELY!

1)

2)

3)

Ontwerp/design

Gebruik / Use

4)

10)

Constructieve maatregelen

 b.v. ontwerpcode

 Construction

 e.g. design code

8)

Controle produktieproces

 

Control of production proces

 

Beveiliging

(systemen)

 

Safeguarding

(Systems)

6)

 Aanvullende maatregelen

 

Additional precautions

7)

  Waarschuwing over resterend risico

 

Warning against remaining risk

9

Dynamic liquid pressure (sloshing) - Condensation of vapours

10

Mass of content by operating and test conditions

11

Traffic load and Geotechnical load (underground pressure equipment)

12

Windload - outside erection

13

Snow and ice load - plaats of erection (outside) - subject to the process

14

Earthquake load
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Nr. No.

Soort gevaar   Type of hazard    

Van toepassing  Relevant

Risico-bepaling door  Risk  determination by

Indien noodzakelijk:   risico-reductie door

 

If applicable: risk reduction by

 

5)

Risico evaluatie  Risk evaluation

Toelichting ALTIJD INVULLEN!  Clarification TO BE FILLED IN COMPLETELY!

1)

2)

3)

Ontwerp/design

Gebruik / Use

4)

10)

Constructieve maatregelen

 b.v. ontwerpcode

 Construction

 e.g. design code

8)

Controle produktieproces

 

Control of production proces

 

Beveiliging

(systemen)

 

Safeguarding

(Systems)

6)

 Aanvullende maatregelen

 

Additional precautions

7)

  Waarschuwing over resterend risico

 

Warning against remaining risk

15

Reactional forces and bending moments of support constructions

16

Nozzle loads

17

Corrosion - Internal - External - Condensation in pipes for   vapours

18

Chemical decay by the process medium

19

Erosion - pipes (high flow velocity,    vortexforming, turbulent flow) - solid matter (e.g. coal)

20

Fatiguing - cyclic loading - vibration of pipes - mixers - pumps
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Nr. No.

Soort gevaar   Type of hazard    

Van toepassing  Relevant

Risico-bepaling door  Risk  determination by

Indien noodzakelijk:   risico-reductie door

 

If applicable: risk reduction by

 

5)

Risico evaluatie  Risk evaluation

Toelichting ALTIJD INVULLEN!  Clarification TO BE FILLED IN COMPLETELY!

1)

2)

3)

Ontwerp/design

Gebruik / Use

4)

10)

Constructieve maatregelen

 b.v. ontwerpcode

 Construction

 e.g. design code

8)

Controle produktieproces

 

Control of production proces

 

Beveiliging

(systemen)

 

Safeguarding

(Systems)

6)

 Aanvullende maatregelen

 

Additional precautions

7)

  Waarschuwing over resterend risico

 

Warning against remaining risk

21

Excess loads by too much free movement (piping)

22

Overload by excess forces on flanges; connections; bellows; hoses (piping)

23

Decomposition of unstable matter

24

Results of sedimentation - loss of medium (level) - corrosion - overheating

25

Stability during transportation and moving

26

Danger by opening and closing of pressure equipment as a result of pressure

Resultaten van de Gevarenanalyse

 Results of the Hazard Analysis

Nr. No.

Soort gevaar   Type of hazard    

Van toepassing  Relevant

Risico-bepaling door  Risk  determination by

Indien noodzakelijk:   risico-reductie door

 

If applicable: risk reduction by

 

5)

Risico evaluatie  Risk evaluation

Toelichting ALTIJD INVULLEN!  Clarification TO BE FILLED IN COMPLETELY!

1)

2)

3)

Ontwerp/design

Gebruik / Use

4)

10)

Constructieve maatregelen

 b.v. ontwerpcode

 Construction

 e.g. design code

8)

Controle produktieproces

 

Control of production proces

 

Beveiliging

(systemen)

 

Safeguarding

(Systems)

6)

 Aanvullende maatregelen

 

Additional precautions

7)

  Waarschuwing over resterend risico

 

Warning against remaining risk

27

Danger by opening and closing of pressure equipment as result of medium sort

28

Surface temperature, taking account of meaned purpose

29

Corrosion of internal surface by opening (for inspection)

30

Uncontrollable chemical reaction as a result of unsatisfactory ventilation

31

Danger by cleaning, inspection and maintenance - ventilation - productremains

32

Overfilling
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Nr. No.

Soort gevaar   Type of hazard    

Van toepassing  Relevant

Risico-bepaling door  Risk  determination by

Indien noodzakelijk:   risico-reductie door

 

If applicable: risk reduction by

 

5)

Risico evaluatie  Risk evaluation

Toelichting ALTIJD INVULLEN!  Clarification TO BE FILLED IN COMPLETELY!

1)

2)

3)

Ontwerp/design

Gebruik / Use

4)

10)

Constructieve maatregelen

 b.v. ontwerpcode

 Construction

 e.g. design code

8)

Controle produktieproces

 

Control of production proces

 

Beveiliging

(systemen)

 

Safeguarding

(Systems)

6)

 Aanvullende maatregelen

 

Additional precautions

7)

  Waarschuwing over resterend risico

 

Warning against remaining risk

33

Overpressure as a result of overfilling (fill ratio and vapour pressure at reference temperature)

34

Instability of pressure equipment during filling and emptying

35

Uncontrolled release of pressurised media by emptying

36

Danger by connecting and disconnecting

37

Accumulation of flammable mixtures of flammable matter (boilers)

38

Backfire (boilers)
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Nr. No.

Soort gevaar   Type of hazard    

Van toepassing  Relevant

Risico-bepaling door  Risk  determination by

Indien noodzakelijk:   risico-reductie door

 

If applicable: risk reduction by

 

5)

Risico evaluatie  Risk evaluation

Toelichting ALTIJD INVULLEN!  Clarification TO BE FILLED IN COMPLETELY!

1)

2)

3)

Ontwerp/design

Gebruik / Use

4)

10)

Constructieve maatregelen

 b.v. ontwerpcode

 Construction

 e.g. design code

8)

Controle produktieproces

 

Control of production proces

 

Beveiliging

(systemen)

 

Safeguarding

(Systems)

6)

 Aanvullende maatregelen

 

Additional precautions

7)

  Waarschuwing over resterend risico

 

Warning against remaining risk

39

Earthing of static electricity

40

Danger as a result of released matter (location and sort of matter) - safety valves - leakages

41

Results of falling of the pressure equipment (concerning the utilized use)

42

Negative effects as a result of the test medium

43

Failing of joints (welds) as a result of expected usage

44

Incorrect use of vessel (panel, valves)
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Nr. No.

Soort gevaar   Type of hazard    

Van toepassing  Relevant

Risico-bepaling door  Risk  determination by

Indien noodzakelijk:   risico-reductie door

 

If applicable: risk reduction by

 

5)

Risico evaluatie  Risk evaluation

Toelichting ALTIJD INVULLEN!  Clarification TO BE FILLED IN COMPLETELY!

1)

2)

3)

Ontwerp/design

Gebruik / Use

4)

10)

Constructieve maatregelen

 b.v. ontwerpcode

 Construction

 e.g. design code

8)

Controle produktieproces

 

Control of production proces

 

Beveiliging

(systemen)

 

Safeguarding

(Systems)

6)

 Aanvullende maatregelen

 

Additional precautions

7)

  Waarschuwing over resterend risico

 

Warning against remaining risk
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1)         Binnen het beoogde gebruik en het redelijkerwijs te voorziene misbruik / overschrijding van de ontwerpcondities van de drukapparatuur. Identificatie van de gevaren

          Within the scope of the intended use and reasonable foreseeable misuse or operation outside the design condities. Hazard identification

         Bij het definiëren van het gevaar dient onderscheid gemaakt te worden tussen de oorzaken en de gevaren die daar het gevolg van zijn. (b.v. uitval van hulpenergie kan bezwijken t.g.v.

         drukoverschrijding tot gevolg hebben.

         When defining the hazards, there has to be a clear distinguish between the causes and the hazards that can result from them. (exemple: auxilary power failure can lead to collapse due to

         excessive pressure)

 

2)          Beantwoorden met / answer with: Yes / No.

         Bepalen of een gevaar van toepassing is kan door een logische redenatie, al dan niet ondersteund door analyse technieken als HAZOP, FMEA

         Analysing the possibility of the hazard can be done by logical reasoning, when necessary supported by analysis techniques as HAZOP and FMEA

 

3)          Beantwoorden met / answer with:

         M = fabrikant / manufacturer;

         EC = ingenieursbureau / engineering company;

         US = specificatie van de gebruiker / user specification

         

         In het kader van de PED draagt de fabrikant de verantwoordelijkheid en dient daarom beschikking te krijgen over revelante informatie om  de gevaren identificatie en risicoanalyse uit   

         te kunnen voeren. Indien hiervan afgeweken wordt dient dit duidelijk kenbaar gemaakt te worden.

         In the framework of the PED, the manufacturer has to bear the main responsibility and has to be supplied with the relevant information in order to establish the hazard identification and risk

         assessment.

 

4)          Beantwoorden met / answer with: A (Acceptabel, if a tolerable risk is achieved); NA (Not Acceptable, if a tolerable risk is NOT achieved)

         De risicoreductie dient uitgevoerd te zijn tegen het principe ALARP (as low as reasonable possible)

         The risk reduction shall be carried out against the ALARP principle

 

5)          Beantwoorden met / answer with:

         + = Risico tot acceptabel niveau teruggebracht door de betreffende maatregel

                  Risk reduction to acceptable level by a corrective action

         P = Risico tot acceptabel niveau teruggebracht door een combinatie met andere maatregelen (meerdere P’s op de betreffende regel)

                  Risk reduction to acceptable level with a combination with other precautions (more than one P on the applicable row)

 

6)          Indien een instrumentele beveiliging is aangebracht, tevens een referentie opgeven naar een kwantitatieve risicoanalyse

         If safeguarding is realised by instrumentation (e.g. SRMCR), a reference shall by made to a quantative risk analysis

         Zo nodig dienen aanwijzingen voor installatie en beveiliging opgenomen te worden in de handleiding bij het drukapparaat

         If necessary directions for installation and safeguarding shall be part of the operation manual

 

7)          Deze maatregelen dienen opgenomen te worden in de handleiding

         These counter measures shall be part of the operation manual

 

8)          Wanneer het risico door een ontwerpcode(s) tot een acceptabel niveau is teruggebracht, deze ontwerpcode noteren onder “Toelichting”. In andere gevallen de constructieve maatregel

         omschrijven.

         Risk reduction to acceptable level by use of a designcode, Name this designcode under “Clarifications”. If not, note the constructive precaution under “Clarifications".

 

9)          Aangeven welke drukvaten; installatieleidingen; onder druk staande c.q. veiligheidsappendages tot de aangevraagde drukapparatuur behoren

         Indicate which vessels, piping; pressure accessories; safety accessories are included in the pressure equipment that is applied for.

 

10)          Altijd invullen , zowel bij niet (No) als wel (Yes) van toepassing in kolom “2)”.

         Always fill in this part. For either (No) or (Yes) in column “2)”.
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VESSEL

				VATEN / VESSELS

				Algemene gegevens van de gebruiker van de installatie / General Information of the user of the installation (plant)

				Benaming van de installatie /  Name of the installation (plant)

				Algemeen
General														Kenmerkende (grens-) waarden proces
Typical (limiting) operating conditions																								Externe Invloeden
External Influences				Ontwerp
Design																				Classificatie
Classification

				TAG (Merk / Mark)		Banaming / Name		P & ID / P & ID		Referentie / Reference Lloyd's Register		Gebruikerskenmerk / User's Reference		Ruimte / Chamber		Volume / Volume		Gebruiksomstandigheid /Operating Condition		Stof /Fluid		Aggregatietoestand / State of Aggregation		Atmosferisch kookpunt / Atmosferic Boiling Point		Soortelijke massa / Specific Mass		Dampdruk bij max. toelaatbare temperatuur in
installatie verband /
Vapour Pressure at Max. Allowable Temperature in the
Integrated Installation		Procesdruk / Operating Pressure		Procestemperatuur / Operating Temperature		Min. Procesdruk / Min. Operating Pressure		Max. procesdruk / Max. Operating Pressure		Min. Precestemperatuur / Min. Operating Temperature		Max. procestemperatuur / Max. Operating Temperature		Tracing / Tracing		Max temperatuur tracing / Max. Temperature Tracing		Min. ontwerpdruk  /
Min. Allowable Working Pressure		Max. ontwerpdruk  /
Max. Allowable Working Pressure		Min. ontwerptemperatuur  /
Min. Allowable Working Temperature		Max. ontwerptemperatuur  /
Max. Allowable Working Temperature		Min. Toelaatbare druk in installatieverband /
Min. Allowable Pressure in the Integrated Installation		Max. Toelaatbare druk in installatieverband /
Max. Allowable Pressure in the Integrated Installation		Min. Toelaatbare temperatuur in installatieverband /
Min. Allowable Temperature in the Integrated Installation		Max. Toelaatbare tamperatuur in installatieverband /
Max. Allowable Temperature in the Integrated Installation		Toegepaste ontwerpcode / Applied Design Code		Indeling volgens toegepaste ontwerpcode /
Classification according to the Applied Design Code		Stof groep / Fluid Group		Tabel / Table		Indeling gebruiksfase / Classification In-service Phase		Categorie / Category		Benodigde verklaring / Required Declaration		Opmerkingen / Remarks

																V														PO		TO		POmin		POmax		Tomin		TOmax						PSmin		PSmax		TSmin		TSmax		PSi min		PSi max		TSi min		TSi max

																dm³								°C		kg/m³		bar		barg		◦C		barg		barg		°C		°C				°C		barg		barg		°C		°C		barg		barg		°C		°C





PIPE

				LEIDINGEN / PIPING

				Algemene gegevens van de gebruiker van de installatie / General Information of the user of the installation (plant)

				Benaming van de installatie /  Name of the installation (plant)

				Algemeen
General																Kenmerkende (grens-) waarden proces
Typical (limiting) operating conditions																								Externe    Invloeden         External   Influences				Ontwerp
Design																						Classificatie                                   Classification

				TAG (Merk / Mark)		Van / From		Naar / To		P&ID /P&ID		Referentie / Reference Lloyd's Register		Gebruikerskenmerk / User's reference		Ruimte / Chamber		Nominale maat / Nominal Size		Gebruiksomstandigheid /Operating Condition		Stof /Fluid		Aggregatietoestand / State of Aggregation		Atmosferisch kookpunt / Atmosferic Boiling Point		Soortelijke massa / Specific Mass		Dampdruk bij max. toelaatbare temperatuur in
installatie verband /
Vapour Pressure at Max. Allowable Temperature in the
Integrated Installation		Procesdruk / Operating Pressure		Procestemperatuur / Operating Temperature		Min. Procesdruk / Min. Operating Pressure		Max. procesdruk / Max. Operating Pressure		Min. Precestemperatuur / Min. Operating Temperature		Max. procestemperatuur / Max. Operating Temperature		Tracing / Tracing		Max temperatuur tracing / Max. Temperature Tracing		Min. ontwerpdruk  /
Min. Allowable Working Pressure		Max. ontwerpdruk  /
Max. Allowable Working Pressure		Min. ontwerptemperatuur  /
Min. Allowable Working Temperature		Max. ontwerptemperatuur  /
Max. Allowable Working Temperature		Min. Toelaatbare druk in installatieverband /
Min. Allowable Pressure in the Integrated Installation		Max. Toelaatbare druk in installatieverband /
Max. Allowable Pressure in the Integrated Installation		Min. Toelaatbare temperatuur in installatieverband /
Min. Allowable Temperature in the Integrated Installation		Max. Toelaatbare tamperatuur in installatieverband /
Max. Allowable Temperature in the Integrated Installation		Toegepaste ontwerpcode / Applied Design Code		Indeling volgens toegepaste ontwerpcode /
Classification according to the Applied Design Code		Leidingklasse / Piping Class		Stof groep / Fluid Group		Tabel / Table		Indeling gebruiksfase / Classification In-service Phase		Categorie / Category		Benodigde verklaring / Required Declaration		Opmerkingen / Remarks

																		DN														PO		TO		POmin		POmax		Tomin		TOmax						PSmin		PSmax		TSmin		TSmax		PSi min		PSi max		TSi min		TSi max

																										°C		kg/m³		bar		barg		°C		barg		barg		°C		°C				°C		barg		barg		°C		°C		barg		barg		°C		°C
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Ingrijpende wijzigingen 


Ingrijpende wijzigingen dienen onder de richtlijn gebracht te worden. De NL-CBI of de NL-KVG stelt 


vast of de voorgenomen wijziging mogelijk een important modification (ingrijpende wijziging) betreft. 


Een ingrijpende wijziging houdt in dat het drukapparaat veranderingen ondergaat ten opzichte van 


de bepalingen van de PED.  


 


Voor een drukapparaat dat na 29 mei 2002 in de handel is gebracht, zijn de essentiële 


maximaal/minimaal toelaatbare grenswaarden vastgelegd op de kenplaat van het drukapparaat.  Als 


de voorgenomen wijziging leidt tot overschrijding van de grenswaarden zoals bedoeld in de PED 


bijlage I onder 3.3 punt a, is in ieder geval sprake van een ingrijpende wijziging. Dit sluit aan op artikel 


3, tweede lid van de PED. Hierin wordt gesteld dat in nationale wetgeving eisen gesteld kunnen 


worden ‘die de lidstaten noodzakelijk achten voor de bescherming van personen en werknemers die 


gebruik maken van drukapparaten en samenstellen, voor zover dit niet inhoudt dat die apparaten of 


samenstellen veranderingen moeten ondergaan ten opzichte van de bepalingen van de PED’. Met 


andere woorden: als niet langer wordt voldaan aan de bepalingen van de PED (en die onder andere 


zijn vastgelegd als essentiële grenswaarden op de kenplaat) moet opnieuw worden beoordeeld of 


het drukapparaat voldoet aan de essentiële eisen van de PED.  Bepaald is dat deze beoordeling wordt 


uitgevoerd door een EU-CBI of een EU-KVG op basis van module G.  


Bovengenoemde ingrijpende wijzigingen komen overeen met de in WPG A-03 genoemde important 


modification: ‘important modifications change its original characteristics, purpose and/or type after it 


has been put into service’. De PED gaat over het in de handel brengen van drukapparatuur maar een 


drukapparaat in de gebruiksfase kan zodanig worden gewijzigd (‘…change its original characteristics, 


purpose and/of type…’), ook als het op dezelfde plaats van opstelling bij de gebruiker blijft staan, dat 


het opnieuw door een EU-CBI of EU-KVG moet worden beoordeeld. Door de wijziging van de definitie 


van fabrikant in de PED en het WBDA 2016 (‘…of gebruikt voor eigen doeleinden’), valt dit ingrijpend 


gewijzigde drukapparaat onder de PED, ook als het niet in de handel wordt gebracht. Het moet dan 


worden beoordeeld door een EU-CBI of EU-KVG. 


In Nederland zijn alle NL-CBI’s tevens EU-CBI, daarnaast is één van de NL-KVG’s tevens EU-KVG. Als 


de NL-CBI of NL-KVG de voorgenomen wijziging beoordeelt als een mogelijk ingrijpende wijziging, zal 


in de meeste gevallen dezelfde instantie, maar dan in de rol van EU-CBI of EU-KVG, zijn taken als 


toezichthouder volgens de PED vervullen.   


Voor drukapparatuur die voor 29 mei 2002 in de handel is gebracht en wordt gewijzigd, wordt 


dezelfde route gevolgd aan de hand van de beschikbare documentatie. Het is aan de EU-CBI of EU-


KVG om te beoordelen of de beschikbare documentatie voldoende aanknopingspunten biedt om het 


ontwerp van het ingrijpend gewijzigde drukapparaat te toetsen aan de essentiële eisen van de PED. 
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Guideline A-03  


Pressure Equipment Directive PED 2014/68/EU 


Commission's Working Group "Pressure" 


Guideline related to: Article 1; Annex I Section 3.4 


Question Are replacements, repairs or modifications of pressure equipment in use 


covered by the Pressure Equipment Directive (PED) ?  


Answer 1) Entire change: the complete replacement of an item of pressure equipment 


by a new one is covered by the PED. 


2) Repairs are not covered by the PED but are covered by national regulations 


(if any). 


3) Pressure equipment which has been subject to important modifications that 


change its original characteristics, purpose and/or type after it has been put 


into service has to be considered as a new product covered by the directive. 


This has to be assessed on a case by case basis. 


Reason  


Note 1 Operating instructions in the sense of the PED (see PED Guideline H-03) 


cover documentation concerning safe operation including maintenance, but 


not necessarily detailed information concerning repair or modification of the 


equipment (e.g. material certificates or qualification of welding procedures). 


Such information may be provided by a specific contractual agreement 


between manufacturer and user. 


Note 2 The directive applies only to the first making available on the market and 


putting into service. See “Blue Guide” chapter 2 


 


Accepted by Working Party Guidelines (WPG) on: 30/06/2015 


Accepted by Working Group Pressure (WGP) on: 08/01/2016 
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