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Szkolenie standaryzacyjne LTT

Wymagania dot. obsługi zbiorników ciśnieniowych 
zabudowanych na statkach powietrznych



Zbiorniki ciśnieniowe na statkach powietrznych
1. Instalacje przeciwpożarowe (butle przeciwpożarowe - halon)

• Instalacje przeciwpożarowe silników i APU
• Instalacje przeciwpożarowe ładowni
• Instalacje przeciwpożarowe kabin WC
• Przenośne gaśnice w kabinie załogi i pasażerów

2. Instalacje tlenowe (butle tlenowe)
• Instalacja tlenowa załogi
• Instalacja tlenowa pasażerów 
• Przenośne butle tlenowe w kabinie pasażerów

3. Instalacje hydrauliczne – akumulatory hydrauliczne
4. Instalacje pneumatyczne (butle ze sprężonym powietrzem/azotem)

• Instalacje hamulcowe
• Instalacje rozruchu silnika
• Trapach ewakuacyjnych

5. Instalacje paliwowe (butle z gazem – balony)
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zabudowanych na statkach powietrznych



DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/29/UE 
z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych
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Wymagania dot. obsługi zbiorników ciśnieniowych 
zabudowanych na statkach powietrznych



DYREKTYWA DOTYCZY:
prostych zbiorników ciśnieniowych produkowanych seryjnie o następujących właściwościach:
• zbiorniki są spawane, przeznaczone do podlegania nadciśnieniu wewnętrznemu większemu niż 0,5 bara 

oraz do przechowywania powietrza lub azotu i nie są przeznaczone do ogrzewania płomieniem;
• części i zespoły mające wpływ na wytrzymałość zbiornika poddawanego ciśnieniu są wykonane ze stali 

jakościowej niestopowej lub z aluminium niestopowego, lub ze stopów aluminium nieutwardzalnych przez 
starzenie;

• zbiornik jest wykonany z następujących elementów:
– z części walcowej o przekroju kołowym zamkniętej dnami wypukłymi o wypukłości skierowanej na 

zewnątrz lub dnami płaskimi będącymi figurami obrotowymi o tej samej osi co oś części walcowej;
– z dwóch den wypukłych o wypukłości skierowanej na zewnątrz i będących figurami obrotowymi o 

tej samej osi;
• najwyższe ciśnienie robocze zbiornika nie przekracza 30 barów, a iloczyn ciśnienia roboczego i objętości 

zbiornika (PS × V) nie przekracza 10 000 barów · litr;
• najniższa temperatura robocza zbiornika nie jest niższa niż – 50 °C, a najwyższa temperatura robocza 

zbiornika nie jest wyższa niż 300 °C dla zbiorników stalowych oraz 100 °C dla zbiorników z aluminium 
lub jego stopów.
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DYREKTYWA NIE DOTYCZY:

• zbiorników zaprojektowanych specjalnie do zastosowań jądrowych, których awaria może spowodować 
emisję radioaktywną;

• zbiorników specjalnie przeznaczonych do zainstalowania na statkach morskich lub powietrznych, lub 
przeznaczonych do ich napędu;

• gaśnic.
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Dz. U. 2016 poz. 542 

U S T AWA 
z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 1)

1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża: 
…….
5) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych 
zbiorników ciśnieniowych (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 45); 
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Wymagania dot. obsługi zbiorników ciśnieniowych 
zabudowanych na statkach powietrznych

Art. 1.
7. Ustawy nie stosuje się do wyrobów lotniczych, części i akcesoriów, wobec których
stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa
cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz
uchylającego dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002
i dyrektywę 2004/36/WE (Dz. Urz. UE L 79 z 19.03.2008, str. 1, z późn. zm.).
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Wymagania dot. obsługi zbiorników ciśnieniowych 
zabudowanych na statkach powietrznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU
z dnia 2 czerwca 2016 r. 

w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych
§ 3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do zbiorników: 
1) zaprojektowanych specjalnie do zastosowań jądrowych, których awaria może spowodować 

emisję radioaktywną; 
2) specjalnie przeznaczonych do zainstalowania na statkach morskich lub powietrznych, lub 

przeznaczonych do ich napędu; 
3) gaśnic. 
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Przepisy UE
Zastosowanie: Butla ciśnieniowa zainstalowana w samolocie

W związku z brakiem uregulowań na poziomie UE, EASA wydała
SIB No.: 2015-11, w którym zawarła między innymi zalecenia dotyczące
wykonywania testu hydrostatycznego zbiorników ciśnieniowych
montowanych na statkach powietrznych, oparte na stanowisku posiadaczy
certyfikatu typu statków powietrznych oraz doświadczeniach operatorów.
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Recommendation(s): When considering hydrostatic test requirements for bottles, the agency recommends that owners, operators and maintenance organizations identify the exact source of the task. Depending on the source of the task, the following approach can be taken:
Rozważając wymagania dotyczące testów hydrostatycznych butli, agencja zaleca właścicielom, operatorom i organizacjom obsługi technicznej określają dokładne źródło zadanie. W zależności od źródła zadania można przyjąć, że: 
1. If the source is the MSG-3 analysis, then the task is applicable to all aircraft, independently of any nationalrequirements or vendors recommendations.
Jeśli źródłem jest analiza MSG-3, wówczas zadaniem jest dotyczy wszystkich statków powietrznych, niezależnie od kraju wymagania lub rekomendacje dostawców. 
2. If the source is a national regulation, then the task is only applicable to aircraft or operator under the concerned jurisdiction. It has to be noticed that such a requirement is not necessarily an aeronautical one. Therefore it may not be mentioned in the aircraft manufacturer documentation. It is therefore highly recommended for each operator, to check any national requirement, which may exist from varioussources for this equipment and their applicability.
Jeśli źródłem jest regulacja krajowa, zadanie to dotyczy wyłącznie statków powietrznych lub operatorów podlegających danej
jurysdykcji. Należy zauważyć, że takie wymaganie niekoniecznie jest wymogiem lotniczym. Dlatego nie może być wymieniony w
dokumentacji producenta statku powietrznego. Dlatego jest wysoce zalecane dla każdego operatora, aby sprawdzić wszelkie
wymagania krajowe, które mogą istnieć z różnych źródeł dla tego sprzętu i ich zastosowania.
3. If the source is a vendor recommendation, then the task should be considered as per operator’s procedures acceptable to its competent authority.

Jeśli źródłem jest zalecenie dostawcy, zadanie należy uznać za zgodne z procedurami operatora akceptowanymi przez jego
właściwy organ.

Obecnie nie istnieje wymóg UE związany z testem hydrostatycznym, podobny do wymogu DOT.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1321/2014 
z dnia 26 listopada 2014 r. 

w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, 
części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom 

i personelowi zaangażowanym w takie zadania 
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M.A. 302 Program Obsługi Technicznej
d) Program obsługi technicznej musi wykazywać zgodność z:

(i) instrukcjami wydanymi przez właściwy organ;
(ii) instrukcjami w zakresie ciągłej zdatności do lotu:
- wydanymi przez posiadaczy certyfikatu typu, ograniczonego certyfikatu typu, uzupełniającego 
certyfikatu typu, zatwierdzenia projektu poważnej zmiany, autoryzacji ETSO lub dowolnego innego
stosownego zatwierdzenia wydanego zgodnie z rozporządzeniem ( UE) nr 748/2012 i załącznikiem I do
niego (część 21); 

- zawartymi - w stosownych przypadkach - w specyfikacjach certyfikacyjnych, o których mowa w pkt
21A.90B lub 21A.431B załącznika I (część 21) do rozporządzenia ( UE) nr 748/2012;
(iii) dodatkowymi lub alternatywnymi instrukcjami zaproponowanymi przez właściciela lub organizację
zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, po ich zatwierdzeniu zgodnie z pkt M.A.302, z wyjątkiem 
przedziałów czasowych dla zadań związanych z bezpieczeństwem określonych w lit. e), które mogą zostać
wydłużone, pod warunkiem przeprowadzenia wyczerpujących analiz zgodnie z lit. g) oraz wyłącznie pod
warunkiem bezpośredniego zatwierdzenia zgodnie z pkt M.A.302 lit. b).
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Wymagania dot. obsługi zbiorników ciśnieniowych 
zabudowanych na statkach powietrznych

AMC M.A.501 (1) Klasyfikacja i zabudowa 
4. Formularz nr 1 EASA (patrz również Part-M Załącznik II) jest wydawany w celu poświadczenia 
podzespołów po produkcji, w celu poświadczenia czynności obsługowych wykonanych na takich 
podzespołach zgodnie z zatwierdzeniem kompetentnych władz oraz w celu dopuszczenia 
podzespołów zdjętych z jednego statku powietrznego/ podzespołu do zabudowania na innym statku 
powietrznym/ podzespole.
6. Żaden wyrób, składowany bez Formularza nr 1 EASA lub dokumentu równorzędnego, nie może 
być zabudowany na statku powietrznym zarejestrowanym w Państwie Członkowskim, chyba że dla 
takiego wyrobu zostanie wydany Formularz nr 1 EASA przez odpowiednio zatwierdzoną 
organizację obsługową zgodnie z AMC M.A.613 (a).



Wymagania dot. obsługi zbiorników ciśnieniowych 
zabudowanych na statkach powietrznych

M.A. 502 Obsługa techniczna podzespołów
Z wyjątkiem podzespołów, o których mowa w pkt 21A.307 lit. c) załącznika I (Part 21) do rozporządzenia (UE) nr 748/2012, obsługa techniczna podzespołów prowadzona jest przez odpowiednio zatwierdzone organizacje obsługowe zgodnie z przepisami Działu A Podczęść F niniejszego załącznika (Part M) lub załącznika II (Part 145).
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Butla tlenowa (samolot CIRRUS SR22/SR22T)
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Zgodnie z zapisami zawartymi w 
„ Instrukcji utrzymania CZdL
STS SA011708SE” 
dok. nr 102NMAN0003, hydrostatyczny test 
butli  tlenowej wykonywany jest co 5 lat.
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Wymagania dot. obsługi zbiorników ciśnieniowych 
zabudowanych na statkach powietrznych

Butla powietrzna  (samolot PZL-104 Wilga)
Test hydrostatyczny przeprowadza się co 24 miesiące.
Zakres testu opisany jest w „Instrukcji napraw samolotu PZL-104 Wilga” dok. nr W35-DO5
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Wymagania dot. obsługi zbiorników ciśnieniowych 
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Butle paliwowe (balony na ogrzane powietrze)
Zasady obsługi butli paliwowych balonów na ogrzane powietrze opisane są w suplemencie do 
Mantenance Manual dok. nr HABMMi10-7.52 z dn. 30.05.2019r.

Okresowa kontrola jest wymagana 10 lat od daty pierwszej próby butli i co 10 lat później. 
Procedury kontroli okresowej obejmują:
- Zewnętrzną kontrolą wzrokową;
- Wewnętrzną kontrolę wzrokową;
- Test hydrostatyczny;
- Test szczelności pneumatycznej.
Uwaga: W przypadku wykrycia jakichkolwiek niedopuszczalnych uszkodzeń podczas 
zewnętrznej lub wewnętrznej inspekcji butli należy ją wycofać z eksploatacji. Zadowalający 
wynik próby ciśnieniowej nie pozwala na ignorowanie innych wad.
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Czynnik roboczy: woda lub nafta.

Ciśnienie próby: 3MPa

Czas próby: nie mniej niż 5 min. 
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Butla powietrzna i przeciwpożarowa
(samolot An-2)

Biuletyn 03-0603-E-89, dotyczący: Zmiany wielkości resursów technicznych 
samolotu An-2 za wyjątkiem silnika Asz-62IR wraz z jego agregatami 
kompletującymi.

pkt. 2.5:
Butle powietrzne i przeciwpożarowe niezależnie od posiadanego nalotu 
podlegają sprawdzeniu w terminach dla nich przewidzianych wg 
odnośnych przepisów dozoru technicznego.
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Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym.
(Dz. U. Nr 122 poz. 1321) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. 
w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi 
technicznemu. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1468).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 9 lipca 2003 roku w sprawie warunków technicznych dozoru 
technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych.
(Dz.U. Nr 135, poz. 1269).
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Wymagania dot. obsługi zbiorników ciśnieniowych 
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Dziękuję za uwagę
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