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Mamyy przyjem
mność przedsta
p
awić Pań
ństwu in
nformato
or zawie
erający
podst awowe informac
cje odno
ośnie za
asad prz
zeprowa
adzania oceny
zgodn
Instytu cie Górn
ności wg
g dyrekty
ywy ATE
TEX w Głównym
G
nictwa
(Jedn ostka No
otyfikowa
ana nr 14
453).
W ram
mach struktury Je
ednostkii Notyfiko
owanej GIG,
G
oce
eny te prz
zeprowadza
ane są przez
p
prracownikków Zesp
połu Cerrtyfikacji Wyrobów Kopalni D
Doświad
dczalnej „BARBA
„
RA”.
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O
OCENA
ZG
GODNOŚ
ŚCI WG DY
YREKTYW
WY (ATEX
X)
IN
NFORMAT
TOR DLA KLIENTÓ
ÓW JEDNO
OSTKI NO
OTYFIKOW
WANEJ GIG
G
1

Ws tęp

Niniejszzy informato
or został op
pracowany w celu prze
ekazania podstawowycch informac
cji odnośnie za sad przeprrowadzania oceny zgo
odności wg dyrektywy ATEX w G
Głównym In
nstytucie
Górnictw
wa (Jednos tka Notyfiko
owana nr 14
453).

2

Info
ormacje ogólne
o
– wybór
w
proc
cedury oce
eny zgodności

Proces oceny zgod
dności można podzieli ć na dwa podstawowe
p
e etapy: oceeny zgodno
ości konstrukcji reprezenta
atywnego egzemplarza
a oraz ocen
ny procesu produkcji. Ocena konstrukcji
pozwala
a stwierdzićć czy koncepcja, projekkt i konstruk
kcja wyrobu są zgodnee z ESHR (w
wymagania dyre
ektywy). Pr zeprowadze
enie pełnej oceny wsz
zystkich egz
zemplarzy w
wyrobu byłoby niepraktyczzne i pocią gałoby za sobą ogrom
mne koszty.. Zatem prz
zeprowadzaa się jedynie ocenę
repreze ntatywnej próbki
p
tzw. typu,
t
którą może być pojedynczy
p
egzemplarzz wyrobu, określona
grupa w
wyrobów lub poszczegó
ólne części sskładowe wyrobu.
w
Obowiązzki produce
enta dotycz
zące ocenyy zgodnośc i urządzeń, oznakowaania CE, deklaracji
zgodnośści, przech owywania deklaracji
d
zzgodności wraz
w
z dok
kumentacją techniczną
ą zostały
sformuło
owane w a rtykułach 8 i 10 dyrekktywy (ATEX
X). Dobór odpowiednie
o
ej procedurry oceny
zgodnośści leży w obowiązkac
o
h producen ta. Wybór właściwej
w
procedury occeny zgodności wyrobu jesst uzależnio
ony od rodz
zaju wyrobu
u tzn. grupy
y wybuchow
wości oraz kkategorii wy
yrobu wg
dyrektyw
wy (ATEX).. Szczegóło
owe informa
acje nt. wyboru procedury ocenyy zgodnościi zostały
zamieszzczone w Poradniku "ATEX - Wytyczne wdrażania
a" dostępnnym pod adresem
a
www.kd bex.eu.

3

Terrminy i deffinicje

W dalszzej części niiniejszego dokumentu
d
sstosuje się następujące
e terminy i ddefinicje:


wyrób - na
ależy rozum
mieć urządzzenia, syste
emy ochron
nne oraz cczęści i pod
dzespoły
przeznaczo
one do użytk
ku w przesttrzeniach za
agrożonych wybuchem
m i aparaturę
ę zabezpieczającą, sterującą i regulacyjn
ną przeznac
czoną do użytku na zeewnątrz prz
zestrzeni
zzagrożonej wybuchem, która jest wymagana lub przyczy
ynia się do bezpieczne
ego funkccjonowania urządzeń i systemów o
h wobec zag
grożeń wybuuchowych,
ochronnych



cy - należy rozumieć prroducent lub jego upow
ważniony prrzedstawicie
el,
wnioskując



typ - należyy rozumieć wzorzec
w
wyyrobu reprez
zentatywny dla przewiddywanej pro
odukcji,



c
certyfikat, Certyfikat Ex - dokum
ment, który potwierdza
a spełnieniee przez wyrób okreśślonych wym
magań dyre
ektywy np.: ccertyfikat ba
adania typu UE,



S
Sprawozda
anie z ocen
ny ATEX – dokument, który zawie
era informaccje dotycząc
ce wyrob
bu, wniosko
odawcy, pro
oducenta, ro
odzajów zab
bezpieczeń, danych tecchnicznych,, wykazu
d
dokumentaccji uzgodnio
onej, oceny wyników badań
b
oraz badań wyroobu (jeżeli mają
m
zasstosowanie ) wg Poradn
nika „ATEX – wytyczne
e wdrażania”,



J
JC, JC-GIG
G - oznacza
a jednostkę
ę certyfikują
ącą GIG, oz
znacza jednnostkę certy
yfikującą
d
działającą w ramach je
ednostki nottyfikowanej GIG nr 1453,



L
Laboratoriu
um GIG – Laboratoriu
um Systemó
ów i Zabez
zpieczeń Prrzeciwwybuc
chowych
o
oraz Eksplo
ozymetrii,



d
dyrektywa,, ATEX – dyrektywa 20
014/34/UE lub odpowie
ednie rozpoorządzenie wprowad
dzające dyrrektywę,
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4

o
ocena, oc ena zgodn
ności – occena zgodn
ności wyrob
bów w rozzumieniu dy
yrektywy
2
2014/34/UE
E (ATEX).

Pou
ufność

Wszystkkie informaccje przekaz
zane pracow
wnikom Jed
dnostki Noty
yfikowanej GIG traktow
wane są
jako pou
ufne. Nawe t informacje
e przekazan
ne w przypa
adku kontaktów wstępnnych (przed ew. rozpoczęci em procesu
u oceny zgo
odności) trakktowane są jako poufne
e.
Informa cje nie są rozróżnian
ne ze wzglę
ędu na pou
ufność – w interesie klientów je
ednostki,
wszystkkie przekaza
ane informacje mają sta
atus informa
acji poufnyc
ch.
W celu zabezpieczzenia poufn
ności, GIG w pierwszej kolejności kontaktuuje się z wskazaną
w
przez w
wnioskodawccę osobą ko
ontaktową. Dlatego bardzo istotną
ą kwestią jeest wskazan
nie przez
wniosko
odawcę oso by kontakto
owej wraz z podaniem adresu
a
ema
ail oraz teleffonu.

5

Wn
niosek i rea
alizacja

Podstaw
wą do rozp oczęcia pro
ocesu ocen
ny jest składany przez
z wnioskodaawcę wnios
sek. Elementem
m wniosku je
est oświadczenie, że w
wyrób nie po
odlegał wcześniej ocennie i nie uzy
yskał negatywne
ego wyniku oceny oraz
z że taki sam
m wniosek nie został złożony
z
w innnej jednosttce notyfikowan ej. Wzór wniosku znajduje się
ę na stron
nie interne
etowej www
w.gigcert.co
om oraz
www.KD
DBEx.eu .
W przyp
padku trudn
ności z wypełnieniem w
wniosku lub w przypadku pytań, nna dowolnym
m etapie
realizaccji oceny zgo
odności zac
chęcamy do
o kontaktu z osobami re
ealizującym
mi ocenę. Da
ane kontaktowe dostępne są
s na stronie www.KDB
BEx.eu.
Wniosek n
należ złożyć
ć na adres:
Kopalnia Doś
świadczalna
a „BARBAR
RA”
ul. Podlesk
ka 72, 43-1 90 Mikołów
w
Wniosekk podlega re
ejestracji. Rejestracja
R
w
wniosku nie
e oznacza je
eszcze potw
wierdzenia przyjęcia
p
wniosku
u do realizaccji.
Kierown
nik Zespołu Certyfikacjji Wyrobów KD „BARB
BARA” kieru
uje wniosekk do Specja
alisty ds.
certyfika
acji ATEX a ten z kolei do osob
by bezpośre
ednio prowa
adzącej prooces oceny. Zwykle
każdy t emat ocenyy zgodnośc
ci prowadzo
ony jest prz
zez jedną osobę,
o
któraa zapewnia
a bezpośredni kkontakt ze zlecającym
z
(wnioskując
(
cym).
Wniosekk podlega weryfikacji,
w
pod względ
dem zawarto
ości merytorycznej i koompletności. Wraz z
wnioskie
em należy złożyć
z
doku
umentację te
echniczną, która powin
nna umożliw
wiać dokona
anie oceny zgod
dności wyrob
bu z wymog
gami dyrektyywy.
W przyp
padku nega
atywnego wy
yniku weryffikacji wnios
sku wniosko
odawca jestt informowany o konieczno ści jego uzu
upełnienia. Po uzupełn
nieniu wnios
sek jest ponownie analiizowany.
Jeżeli u zupełnienia
a lub zmiany
y nie zostałyy wykonane
e wniosek po
ozostawia ssię bez rozp
patrzenia
a wnios kodawca je st o tym fak
kcie informo
owany w forrmie pisemn
nej.
Po pozyytywnym zw
weryfikowan
niu, określe
eniu warunk
ków i kosztów związannych z oce
eną i ich
zatwierd
dzeniu prze z Kierownik
ka Zespołu Certyfikacji Wyrobów KD
K „BARBA
ARA” – wnioskodawca otrzyymuje „Potw
wierdzenie przyjęcia w
wniosku”, kttóre wraz z wnioskiem
m stanowi umowę
u
o
certyfika
ację.
Szczegó
ółowy schem
mat postępo
owania zam
mieszczono poniżej.
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Rysun
nek 1 Szczeg
gółowy prze
ebieg proces
su realizacji oceny zgodności wg p
procedury PC/CMP
ATEX-01.
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na 6 z 16

Krok
1

2

3

4

Opis czynności
R
Rejestracja wniosku – Sekretariat Z
Zespołu
C
Certyfikacji Wyrobów
W
KD
D „BARBARA
A” rejesstruje wniose
ek złożony przez produce
enta lub
je
ego upoważnionego prze
edstawiciela..
P
Przegląd wn
niosku – Sp
pecjalista ds.. certyfikkacji ATEX przeprowadz
p
a przegląd fo
formalny
w
wniosku pod
d względem kompletnoścci i jedn
noznacznoścci wymagań.
D
Decyzja - Sp
pecjalista ds. certyfikacji A
ATEX
kkieruje wniossek do Specjalisty ds. cerrtyfikacji
lu
ub zwraca wnioskodawcy
w
y w celu uzu
upełnien
nia.

O
Opracowaniie programu
u oceny i/lu
ub prog
gramu badań

Uwag
gi
Wniosek
W
jest dostępny
d
stroonach internetowych
ww
ww.gigcert.c
com oraz www
ww.KDBEx.eu
u.

o
jest głóówną osobą kontakPrrowadzący ocenę
to
ową dla zleca
ającego.
a się weryffikację kom
mpletności
Prrzeprowadza
do
ostarczonej dokumentaccji, opracow
wuje progrram oceny wyrobu i, jeeżeli występ
puje taka
ko
onieczność, program baddań wyrobu. Program
ba
adań powiniien uwzględdniać kolejno
ość oraz
warunki prow
wadzenia baddań. Na tym
m etapie
us
stalane są ró
ównież kosztty i warunki realizacji
wniosku.
Prrogram bada
ań ustalany jeest w porozu
umieniu z
wnioskującym biorąc podd uwagę na
ajbardziej
ko
orzystne rozw
wiązanie.
Uw
względniane
e są wymagaania norm zharmonizo
owanych (podanych we w
wniosku) oraz arkusz
zy decyzji Ex
xNB

5

D
Decyzja – Je
eżeli wyrób/w
wyroby objętte wniosskiem były badane wcze
eśniej i wniosskodawcca wnosi o dołączenie
d
wyników
w
tych
h badań
d
do dokumenttacji, należy przejść do kkroku 5a
i 5b.

5a

Z
Zgodność
b
badań

5b

D
Decyzja

6

U
Uzgodnienie
e i przyjęcie
e obiektów b
badań i
p
przeprowadzzenie badań
ń / ocena

(akceptowa
alność)

w
wyników

Możliwość wykorzystania w
wyników wcz
ześniej
prrzeprowadzo
onych badań
eżeli dostępn
ne są wyniki wcześniejszych baJe
da
ań, konieczna jest weryfikkacja ich prz
zydatnośc
ci w aktualnie
e prowadzonnym procesie
e oceny.
Uw
wagę o wyko
orzystaniu wc
wcześniejszyc
ch wynikó
ów badań odnotowuje sięę w „Sprawoz
zdaniu z
oc
ceny ATEX”
Prrowadzący uzgadnia
u
spoosób przygotowania
ob
biektu (obiek
któw) badań.
Obiekty badań
ń powinny byyć reprezenta
atywne
dla wnioskowa
anych odmiaan wyrobu.
Wybór
W
obiektu
u badań uwzgględnia najm
mniejsze
ob
bciążenie kosztowe dla w
wnioskująceg
go.
Uw
względnia się wymaganiaa norm zharmonizowanych oraz arkuszy
a
decyyzji ExNB.
Ba
adania przep
prowadza sięę w pierwsze
ej kolejno
ości we własnym Laborattorium posiadającym
ak
kredytację PC
CA nr AB0055
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6a

D
Decyzja – warunki
w
i ko
olejność prze
eprowad
dzania bada
ań powinny być zgodne
e z zatw
wierdzonym programem badań.

7

O
Opracowaniie
A
ATEX

8

O
Opracowaniie projektu certyfikatu
c
E
Ex

9

P
Przegląd cerrtyfikacyjny
y

9a

D
Decyzja – Kierownik Zespołu
Z
Cerrtyfikacji
W
Wyrobów KD
D „BARBARA
A" podejmujje decyzzję o wydaniiu lub odmow
wie wydania
a certyfikkatu Ex i pod
dpisuje odpow
wiednie doku
umenty.

9b

Z
Zwrot do pro
owadzącego
o

10

sprawoz
zdania

Z
Zwrot do wn
nioskodawcy
y

12

O
Opracowaniie projekttu
p
przyjęcia do
okumentacji

14

oceny

W przypadku negatywnej ddecyzji dotyc
czącej
wy
ydania Certy
yfikatu Ex wnnioskodawca
a jest o
ty
ym fakcie info
ormowany.
Wnioskodawc
W
a otrzymuje 2 egz. Certy
yfikatu Ex
orraz 2 egz. Sp
prawozdaniaa z oceny AT
TEX oraz
op
pieczętowany
y komplet dookumentacji uzgodnionej.
Ta
aki sam komplet dokumeentacji uzgod
dnionej
uz
zupełniony o wyniki badaań i oceny po
ozostaje
w Jednostce Notyfikowane
N
ej.
W przypadku negatywnegoo wyniku ba-da
ań/oceny, od
dmowy wyda nia certyfikattu następu
uje przekazanie stosowneej informacji do
wnioskodawcy
y wraz z info rmacją dotyc
czącą
sttwierdzonych
h niezgodnośści.

W
Wydanie cerrtyfikatu Ex

11

13

z

W przypadku
u negatywnnego wyniku
u badań
wnioskodawca
a jest o tym
m bezzwłocznie informowany
m
a pro
oces badaw
wczy zostaje przerwany
y. Zabezpiec
cza to wniosskującego przed
p
pono
oszenie zbęd
dnych kosztóów.
Wnioskujący
W
może
m
podjąćć decyzję co
o do dalsz
zego trybu postępowania
p
a (przerwanie procesu
u, modyfikacja warunkóów, zmiana rodzaju
za
abezpieczenia itp.)
Sp
prawozdanie
e z oceny AT
TEX zawiera wszystkie wymagane
e informacje w tym wykaz
z uzgodnionej dokume
entacji
katu uzgadn iany jest z wnioskuw
Prrojekt certyfik
jącym (np. prz
zesłanie werssji DRAFT drrogą
elektroniczną))
W przypadku pozytywnegoo wyniku prz
zeglądu
re
ekomendowa
ane jest wydaanie certyfika
atu Ex.

Potwie
erdzenia

P
Przegląd cerrtyfikacyjny
y

W
Wydanie po
otwierdzenia
a przyjęcia i przec
chowywania
a dokumenta
acji

Na podstawie przeglądu w
wszystkich prrzekazany
ych informac
cji Specjalistaa ds. certyfikacji
AT
TEX zatwierd
dza projekt ddokumentu PotwierP
dz
zenie przyjęc
cia i przechoowywania dok
kumenta
acji.
Kiierownik Zespołu Certyyfikacji Wyro
obów KD
„B
BARBARA" podejmuje decyzję o wydaniu
Po
otwierdzenia
a przyjęcia i przecho
owywania
do
okumentacji.
Se
ekretariat Ze
espołu Certyffikacji Wyrob
bów KD
Ba
arbara rejes
struje fakt wyydania lub od
dmowy
wy
ydania Potwierdzenia przzyjęcia i prze
echowywania dokume
entacji pozosstawiając w celach
c
prrzechowywan
nia: kopię wnniosku (1 egz
z.) Potw
wierdzenie wrraz z załącznnikami (1 egz
z.), nato
omiast 1 egz. potwierdzeenia przekazu
uje
Wnioskodawc
W
y.
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5.1

M
Moduł bada
anie typu UE
U (moduł B
B)

Ocena zzgodności wg
w modułu B pozwala sprawdzić i poświadcz
zyć, że egzeemplarz wy
yrobu reprezenta
atywny dla przewidywa
anej produkccji spełnia określone
o
wymagania.
w
Ocena zzgodności wg
w niniejsze
ego modułu
u odbywa siię na podstawie przedłłożonej przez wnioskodaw cę dokumen
ntacji technicznej, która
a obejmuje m.in.:


o
opis ogólnyy typu;



rrysunki kon
nstrukcyjne i wykonawccze jak równ
nież schematy części sskładowych, podzesspołów, obw
wodów itp.;



o
opisy i obja
aśnienia ko
onieczne do
o rozumieniia wspomnianych rysuunków i sch
hematów
o
oraz działan
nia wyrobu;



zzestawienie
e norm, stos
sowanych ccałkowicie lu
ub częściow
wo, oraz op isy rozwiąz
zań przyjjętych dla s pełnienia za
asadniczych
h wymagań dyrektywy;



w
wyniki wyko
onanych oblliczeń proje ktowych, prrzeprowadzonych badaań itp.;



ssprawozdan
nia z badań.

W celu pomocy producentom
p
m w przygo
otowaniu do
okumentacji przedstaw
wianej z wn
nioskiem
opracow
wany zostałł „Przewodn
nik odnośniie rysunków
w i dokume
entacji na ppotrzeby certyfikacji
urządze
eń przeciww
wybuchowych” dostęp
pny na stro
onie interne
etowej www
w.gigcert.co
om oraz
www.KD
DBEx.eu.
Niezbęd
dne badania
a są przepro
owadzane w
wg wymagań odpowiednich norm llub w przypadku ich
braku (n
nowe, nieuj ęte w norm
mach konstrrukcje) bezp
pośrednio według
w
zasaadniczych wymagań
w
dyrektyw
wy. Badania
a są przepro
owadzane w
wg zasad op
pisanych w pkt. 5 inform
matora.
W rama
ach realizacjji niniejszeg
go modułu, p
przeprowad
dza się następujące czyynności:


ocen
na formalna
a wniosku



spra
awdzenie do
okumentacji techniczne
ej



opra
acowanie prrogramu bad
dań



uzgo
odnienie spo
osobu przyg
gotowania wyrobu
w
do badań
b



spra
awdzenie zg
godności wyykonania wy
yrobu z doku
umentacją ttechniczną



spra
awdzenie oz
znakowania



ocen
na uzyskany
ych wyników
w badań



opra
acowanie „S
Sprawozdan
nia z oceny ATEX” oraz projektu ccertyfikatu lub kolej
nej edycji
e
certyffikatu, w za leżności od przedmiotu
u wniosku.

ozdanie z o ceny ATEX
X” poza inforrmacjami w ymienionym
mi w pkt. 2 iinformatora zawiera
„Sprawo
dodatko
owo: szczeg
góły przepro
owadzonych
h badań, sz
zczegóły ba
adań zaniecchanych, sz
zczegóły
badań zzaakceptow
wanych oraz analizę zzgodności z wymagan
niami mają cych zasto
osowanie
norm zh
harmonizow
wanych.
Proces zostaje zakończony
z
wydaniem
m dokumen
ntu „Certyfi
fikat badannia typu UE”
U
(wg
2014/34
4/UE).
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5.2

M
Moduł: zgo
odność z ty
ypem w opa
arciu o wer yfikację produktu (mo
oduł F)

Ocena zgodności wg modułu
u F wymag a sprawdze
enia każdego wyproduukowanego wyrobu
i wydan ia Certyfika
atu zgodności z typem o
opisanym w certyfikacie badania ttypu UE.
W rama
ach realizacjji niniejszeg
go modułu, p
przeprowad
dza się następujące czyynności:


ocen
na formalna
a wniosku i zzawartości certyfikatu
c
badania
b
typpu UE



opra
acowanie prrogramu bad
dań wyrobu



spra
awdzenie zg
godności wyykonania wy
yrobu z doku
umentacją ttechniczną



spra
awdzenie oz
znakowania



ocen
na uzyskany
ych wyników
w oceny pro
ocesu wytwa
arzania i baadań wyrobu
u



opra
acowanie prrojektu Certyyfikatu zgod
dności z typ
pem.

ewiduje się możliwości odstąpieniia od badań
ń, ani wykorzystywaniaa badań prz
zeprowaNie prze
dzonych
h wcześniej .
„Sprawo
ozdanie z o ceny ATEX
X” poza inforrmacjami w ymienionym
mi w pkt. 2 iinformatora zawiera
dodatko
owo: szczeg
góły przepro
owadzonych
h badań ora
az analizę zgodności
z
z wymaganiami mających zzastosowan ie norm zha
armonizowa
anych.
Proces zostaje zakkończony wy
ydaniem do kumentu „C
Certyfikat zg
godności”.
5.3

M
Moduł: zgo
odność z ty
ypem w opa
arciu o wew
wnętrzną ko
ontrolę pro
odukcji oraz
z
b
badanie pr oduktów po
od nadzore
em (moduł C1)

Ocena zzgodności wg
w modułu C1
C pozwala uznać, że:


producent podjął wsze
elkie niezbę
ania, aby proces
p
wytw
warzania za
apewniał
ędne działa
zzgodność produkowan
p
ych wyrobó
ów z typem opisanym w certyfikaccie badania typu UE
i zgodnie z dokumentacją uzgodniioną,



b
otyczące za
abezpieczen
nia przeciwwybuchowe
ego, wykonyywane lub zlecane
badania do
przez prod ucenta, dotyczące ka żdego wyp
produkowanego egzem
mplarza wyrrobu pottwierdzają zapewnienie
z
e tej zgodno
ości.

przeprowad
W rama
ach realizacjji niniejszeg
go modułu, p
dza się następujące czyynności:


ocen
na formalna
a wniosku i zzawartości certyfikatu
c
badania
b
typpu UE



opra
acowanie prrogramu bad
dań wyrobu



spra
awdzenie zg
godności wyykonania wy
yrobu z doku
umentacją ttechniczną



spra
awdzenie oz
znakowania



ocen
na uzyskany
ych wyników
w oceny pro
ocesu wytwa
arzania i baadań wyrobu
u



opra
acowanie prrojektu Certyyfikatu zgod
dności z typ
pem.

ewiduje się możliwości odstąpieniia od badań
ń, ani wykorzystywaniaa badań prz
zeprowaNie prze
dzonych
h wcześniej .
„Sprawo
ozdanie z o ceny ATEX
X” poza inforrmacjami w ymienionym
mi w pkt. 2 iinformatora zawiera
dodatko
owo: szczeg
góły przepro
owadzonych
h badań ora
az analizę zgodności
z
z wymaganiami mających zzastosowan ie norm zha
armonizowa
anych.
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Proces zostaje zakkończony wy
ydaniem do kumentu „C
Certyfikat zg
godności”.
5.4

M
Moduł: zgo
odność w oparciu o w eryfikację jednostkow
j
wą (moduł G
G)

Ocena zzgodności wg
w modułu G wymaga
a zbadania każdego egzemplarzaa wyrobu i wydania
Certyfikkatu zgodno ści wyrobu.
Weryfika
acja jednosstkowa może
e również d otyczyć serrii wyrobów.
Ocena zzgodności wg
w niniejsze
ego modułu
u odbywa siię na podstawie przedłłożonej przez wnioskodaw cę dokumen
ntacji technicznej, która
a obejmuje m.in.:


o
opis ogólnyy typu;



rrysunki kon
nstrukcyjne i wykonawccze jak równ
nież schematy części sskładowych, podzesspołów, obw
wodów itp.;



o
opisy i obja
aśnienia ko
onieczne do
o rozumieniia wspomnianych rysuunków i sch
hematów
o
oraz działan
nia wyrobu;



zzestawienie
e norm, stos
sowanych ccałkowicie lu
ub częściow
wo, oraz op isy rozwiąz
zań przyjjętych dla s pełnienia za
asadniczych
h przepisów
w dyrektywy;



w
wyniki wyko
onanych oblliczeń proje ktowych, prrzeprowadzonych badaań itp.;



ssprawozdan
nia z badań.

W celu pomocy producentom
p
m w przygo
otowaniu do
okumentacji przedstaw
wianej z wn
nioskiem
opracow
wany zostałł „Przewodn
nik odnośniie rysunków
w i dokume
entacji na ppotrzeby certyfikacji
urządze
eń przeciww
wybuchowych” dostęp
pny na stro
onie interne
etowej www
w.gigcert.co
om oraz
www.KD
DBEx.eu.
Niezbęd
dne badania
a są przepro
owadzane w
wg wymagań odpowiednich norm llub w przypadku ich
braku (n
nowe, nieuj ęte w norm
mach konstrrukcje) bezp
pośrednio według
w
zasaadniczych wymagań
w
dyrektyw
wy. Badania
a są przepro
owadzane w
wg zasad op
pisanych w pkt. 5 inform
matora.
W rama
ach realizacjji niniejszeg
go modułu, p
przeprowad
dza się następujące czyynności:


ocen
na formalna
a wniosku i ccertyfikatu badania
b
typu UE



opra
acowanie prrogramu bad
dań (jeżeli jest to wyma
agane)



spra
awdzenie zg
godności wyykonania wy
yrobu z doku
umentacją ttechniczną



spra
awdzenie oz
znakowania



ocen
na uzyskany
ych wyników
w oceny i ba
adań



opra
acowanie prrojektu Certyyfikatu zgod
dności.

ozdanie z o ceny ATEX
X” poza inforrmacjami w ymienionym
mi w pkt. 2 iinformatora zawiera
„Sprawo
dodatko
owo: szczeg
góły przeprrowadzonycch badań, szczegóły
s
badań
b
zaakkceptowany
ych oraz
analizę zgodności z wymaganiami mającyych zastoso
owanie norm
m zharmonizzowanych.
Proces zostaje zakkończony wy
ydaniem do kumentu „C
Certyfikatu zgodności”.
z
5.5

P
Przechowy
ywanie doku
umentacji

Procedu
ura przecho
owywania do
okumentacj i jest szcze
ególnym prz
zypadkiem rrealizacji zg
godności
z dyrekttywą, w któ rym jednostka notyfiko
owana nie bierze
b
bezpośredniego udziału w procesie
oceny zzgodności urrządzenia. Proces
P
ten jjest w pełni realizowan
ny przez prooducenta.
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Zgodnie
e z wymaga niami dyrek
ktywy produ
ucenci wyrob
bów nieelek
ktrycznych ggrupy I kate
egorii M2
oraz gru
upy II kateg
gorii 2G i 2D
D zobowiąza
ani są do prrzeprowadzenia własneej oceny zgodności,
a następ
pnie przesła
ania pełnej dokumentaccji technicznej do Jedn
nostki Notyfiikowanej.
Na wniiosek prod ucenta/upow
ważnionego
o przedstaw
wiciela GIG
G przechow
wuje dokum
mentację
przez o kres 10 lat następując
cych po daccie wprowad
dzenia ostatniego wyroobu do obro
otu. Producent p
powinien po
oinformować
ć GIG o daccie ostatnieg
go wprowad
dzenia do o brotu.
Dokume
entacja nie jest
j
zwracana wniosko
odawcy. Wnioskodawca
a może uzuppełniać dok
kumentację jeże li wymagają
ą tego okoliczności zwiiązane z wp
prowadzonymi w wyrobbie zmianam
mi lub też
w przyp adku zmian
ny danych dotyczących samego prroducenta itp.
GIG wyd
daje wnioskkodawcy „Po
otwierdzeniie przyjęcia i przechowy
ywania doku
kumentacji”.

6

Bad
dania labo
oratoryjne

Generallnie, badan ia są przeprowadzane w Laborato
orium Syste
emów i Zab ezpieczeń Przeciwowych orazz Eksplozym
wybucho
metrii (labo
oratorium własne).
w
Lab
boratorium posiada, wdrożony
w
i akredyytowany przzez Polskie Centrum A
Akredytacji, System Za
arządzania JJakością wg normy
PN-EN ISO/IEC 17 025 (PCA nr
n AB005).
6.1

Z
Zasady wyk
korzystywa
ania wynikó
ów badań wykonanyc
w
h przed zło
ożeniem wn
niosku

Jednosttka Notyfiko
owana może
e wziąć pod
d uwagę w procesie
p
oce
eny badaniaa Laboratorrium GIG
przepro wadzone na
n rzecz wnioskodawc
w
cy przed złożeniem
z
wniosku o ocenę zgodności.
W przyp
padku przed
dstawienia raportów
r
zb
badań wyko
onanych przed złożenieem wniosku o ocenę
zgodnośści, niezbęd
dne jest do
ostarczenie
e przez wn ioskodawcę
ę informacjii dotyczące
ej zmian
wprowa dzonych w wyrobie po wykonaniu przedstawianych do oceny zgodnności badań lub jeśli
żadnych
h zmian nie wprowadza
ano, stosow
wnej deklaracji.
przed złoż
Warunk iem uznaniia badań wykonanych
w
żeniem wniosku o oceenę zgodno
ości, jest
zgodnośść zgłaszan
nego do oc
ceny zgodn ości wyrobu z wyrobe
em ujętym w takich ra
aportach
z badań
ń w zakresie
e konstrukcji i/lub techn
nologii wytw
warzania.
6.2

B
Badania wy
ykonywane
e w innych laboratoria
ach

W szcze
ególnych prrzypadkach (np.: brak możliwościi badawczych Laboratoorium GIG, brak innych po
odmiotów akkredytowany
ych) Jednosstka Notyfikowana moż
że wziąć podd uwagę w procesie
m, przed złożeniem
oceny b
badania prz eprowadzon
ne przez wn
nioskodawc
cę w innym laboratorium
wniosku
u o ocenę zgodności.
z
Ważność rraportów to
o maksymalnie 10 lat od daty wy
ykonania
przedsta
awionych w nich bada
ań. W przyp
padku przed
dstawienia raportów
r
z badań wykonanych
przed złłożeniem w niosku o oc
cenę zgodno
ości, niezbę
ędne jest do
ostarczenie przez wnioskodawcę infor macji dotycczącej zmian wprowadzzonych w wyrobie
w
po wykonaniu
w
pprzedstawia
anych do
oceny zzgodności ba
adań lub jeś
śli żadnych zmian nie wprowadzan
w
no, stosownnej deklarac
cji.
Wcześn
niej wykonan
ne badania muszą odp
powiadać ba
adaniom wg
g aktualnychh norm zharrmonizowanych oraz wyma
aganiom PN-EN ISO/IE C 17025.
Dopusz cza się możżliwość zasttosowania n
nieakredytowanych metod badawcczych tylko w sytuacji, w kt órej nie ma możliwościi zastosowa
ania metod akredytowa
a
nych.
Warunk iem uznaniia badań wykonanych
w
przed złoż
żeniem wniosku o oceenę zgodno
ości, jest
zgodnośść zgłaszan
nego do oce
eny wyrobu z wyrobem ujętym w takich raporrtach z bada
ań w zakresie kkonstrukcji i//lub technollogii wytwarrzania.

7

Nad
dzór nad certyfikate
c
em

Jednosttka Notyfiko
owana prow
wadzi nadzó
ór nad wyda
anymi certyffikatami w zzakresie od
dpowiednim dla danego mo
odułu oceny
y zgodności.. W przypad
dku stwierdz
zenia, że poosiadacz ce
ertyfikatu
wykorzyystuje go w sposób nie
ewłaściwy llub wprowa
adzający w błąd, Jednoostka Notyffikowana
strona
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podejmu
uje działani a, w tym od
dpowiednie kroki praw
wne, w celu zaprzestan ia takiego postępop
wania i naprawienia
a jego skutk
ków.
7.1

M
Moduł B - Certyfikat
C
badania
b
typ
pu UE

Certyfikkat dotyczy jedynie kon
nstrukcji, occeny i bada
ań uzgodnio
onego urząddzenia lub systemu
ochronn
nego przeka
azanego jed
dnostce do oceny. W trakcie proc
cesu ocenyy JC-GIG weryfikuje
i zatwie rdza wzór t abliczki ozn
naczeniowejj wyrobu, w szczególno
ości odnośnnie do wyma
aganego
oznakow
wania oraz numeru Cerrtyfikatu Ex .
Certyfikkat nie obejm
muje pozosttałych wyma
agań dyrekttywy ATEX dotyczącyc h procesu produkcji
p
i wprow adzania wyyrobu na ryn
nek.
7.2

M
Moduł C1 - Certyfikat zgodnościi

Zgodnie
e z wymaga
aniami dyrektywy Jedn ostka Notyffikowana zleca produccentowi, umieszczenie num
meru identyf ikacyjnego jednostki no
otyfikowane
ej 1453 na wyrobach
w
w
wymienionyc
ch w certyfikacie
e zgodnościi.
W trakccie procesu oceny JC-G
GIG weryfikkuje i zatwie
erdza wzór tabliczki ozznaczeniow
wej wyrobu, w szzczególnoścci odnośnie do wymaga
anego oznakowania ora
az numeru C
Certyfikatu Ex.
7.3

M
Moduł F - Certyfikat
C
zgodności
z

Zgodnie
e z wymaga niami dyrek
ktywy Jedno
ostka Notyfikowana zleca produce ntowi umies
szczenie
numeru identyfikaccyjnego Jednostki Notyyfikowanej 1453
1
na wyrobach wym
mienionych w certyfikacie zzgodności.
W trakccie procesu oceny JC-G
GIG weryfikkuje i zatwie
erdza wzór tabliczki ozznaczeniow
wej wyrobu, w szzczególnoścci odnośnie do wymaga
anego oznakowania ora
az numeru C
Certyfikatu Ex.
7.4

M
Moduł G - Certyfikat
C
zgodności
z

Zgodnie
e z wymaga niami dyrek
ktywy Jedno
ostka Certyffikująca zleca produce ntowi umies
szczenie
numeru identyfikaccyjnego jedn
nostki notyffikowanej 14
453 na wyro
obach wym ienionych w certyfikacie zg
godności.
W trakccie procesu oceny JC-G
GIG weryfikkuje i zatwie
erdza wzór tabliczki ozznaczeniow
wej wyrobu, w szzczególnoścci odnośnie do wymaga
anego oznakowania ora
az numeru C
Certyfikatu Ex.

8

Z
Zmiana tre
eści i zakrresu certyffikatu

Zmiana treści i zakkresu certyffikatu nastę
ępuje na wn
niosek i w zakresie
z
poodanym prze
ez wnioedycji certyffikatu jest złożenie wniiosku oraz pozytywp
skodaw cę. Warunkkiem wydaniia kolejnej e
ny wyni k procesu oceny
o
zgodn
ności (obejm
mującego zakres wnios
skowanego rozszerzen
nia). Proces wyd
dania kolejn
nej edycji Certyfikatu E
Ex przebiega
a zgodnie ze schemateem zawartym w pkt.
4 niniejsszego inform
matora.
Zmiany w certyfika
acie mogą wynikać m..in. ze zmia
any statusu prawnego//lokalizacji siedziby
głównej właściciela
a certyfikatu
u lub produ centa wyrobu, ze zmia
an konstrukkcyjnych wyrobu lub
oczywisstych pomyłe
ek formalny
ych.
Dokume
entem potw
wierdzającym
m zmiany je
est kolejna edycja certyfikatu. Głóówny nr ce
ertyfikatu
nie uleg
ga zmianie.
Kolejne wydanie ce
ertyfikatu za
astępuje wy dania wcześniejsze.

9

Og raniczenie
e, zawieszenie lub c
cofnięcie certyfikatu
c
u

W przyp
padku gdy po
p wydaniu certyfikatu jednostka notyfikowan
na stwierdzii, że wyrób przestał
spełniaćć wymagan ia, wzywa ona
o
produccenta do po
odjęcia stosownych śroodków naprawczych
i ograniccza, zawiessza lub cofa wydany ce
ertyfikat, jeżeli zachodzi taka konieeczność.
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Jeżeli ś rodki napra
awcze nie zo
ostały podję
ęte lub nie przynoszą
p
wymaganyc
w
ch skutków, jednostka notyffikowana, sttosownie do
o sytuacji, o
ogranicza, z awiesza lub
b cofa certyffikat.
Wiadom
mość o ogra niczeniu, za
awieszeniu lub cofnięc iu certyfikattu wysyłanaa jest listem
m poleconym do producenta
a i zawiera powód i da
atę wprowad
dzenia ograniczenia lubb rozwiązan
nia umowy z klie
entem.
JC inforrmuje inne j ednostki no
otyfikowane oraz krajow
wy organ na
adzoru rynkku o wszystk
kich certyfikatacch ogranicz onych, zaw
wieszonych llub cofnięty
ych ze wzglę
ędu na niezzgodności związane
z
z bezpie
eczeństwem
m.
9.1

O
Ograniczan
nie certyfik
katu

W okressie ważnoścci wydanego Wnioskod
dawcy Certy
yfikatu Ex, Jednostka N
Notyfikowan
na może
dokonaćć jego ogran
niczenia, w następująccych przypad
dkach:
a) sstwierdzeni a niespełnie
enia przez w
wyrób wyma
agań,
b) nie wywiązyywania się Klienta
K
z zo
obowiązań określonych
o
w umowie,
c) na wniosek klienta (wn
nioskodawcyy lub produc
centa),
d) na podstaw
wie wniosku / decyzji orrganów nad
dzoru nad ry
ynkiem lub innych instytucji do
ttego upowa
ażnionych (n
np. decyzji ssądu).
ograniczeń certyfikatu i warunki nna jakich może
Jednosttka notyfiko
owana okreś
śla zakres o
m
nastąpić p
przywrócenie
e jego zakre
esu oraz usstala termin ich wypełnienia.
9.2

Z
Zawieszeniie certyfika
atu

W okressie ważnoścci wydanego Wnioskod
dawcy Certy
yfikatu Ex, Jednostka N
Notyfikowan
na może
dokonaćć jego zawie
eszenia, w następującyych przypad
dkach:
a) sstwierdzeni a niespełnie
enia przez w
wyrób wyma
agań,
b) nie wywiązyywania się Klienta
K
z zo
obowiązań określonych
o
w umowie,
wie wniosku / decyzji orrganów nad
dzoru nad ry
ynkiem lub innych instytucji do
c) na podstaw
ttego upowa
ażnionych (n
np. decyzji ssądu).
Zawieszzając ważno
ość certyfik
katu Jednosstka Notyfik
kowana okrreśla warunnki, na jakic
ch może
nastąpićć przywróce
enie jego wa
ażności orazz ustala ter min ich wyp
pełnienia.
9.3

C
Cofnięcie certyfikatu
c

Jednosttka Notyfiko
owana cofa certyfikat w przypadk
ku zamierzo
onego nadu życia przez
z Klienta
uprawniień wynikają
ących z pos
siadania ce
ertyfikatu lub
b niespełnie
enia w ustaalonym term
minie warunków postawionyych przez jednostkę przzy zawiesze
eniu ważnoś
ści certyfika tu.
W przyp
padku pono
ownego ubie
egania się d
dostawcy o certyfikat, po jego coffnięciu, JC przeprowadza p
ponownie prroces oceny
y zgodnościi.

10 Ska
argi i odwo
ołania
Skargi i odwołania od decyzji GIG na ka
ażdym etapie oceny zgodności moożna składa
ać w pod
adresem
m:
Główny Instytut Gó
órnictwa
Plac
P
Gwark
ków 1, 40-16
66 Katowic
ce
Szczegó
ółowy tryb postępowan
nia w kwesttiach skarg i odwołań reguluje prrocedura PO
O-07 dostępna w sekretaria
acie Jednos
stki Notyfiko
owanej GIG .
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11 Str uktura do kumentacji oceny
Proces oceny zgod
dności (niez
zależnie od realizowane
ego modułu) jest w pełłni dokumen
ntowany.
Dokume
entem końco
owym proce
esu jest Cerrtyfikat Ex sporządzony
s
y na podstaawie „Spraw
wozdania
z ocenyy ATEX”. Sp
prawozdanie zawiera i nformacje dotyczące
d
wyrobu,
w
wn ioskodawcy
y, producenta, rrodzajów za
abezpieczeń
ń, danych te
echnicznych
h, wykazu dokumentacjji uzgodnion
nej, oceny, wyn
ników badań
ń oraz badań wyrobu (jeżeli majją zastosow
wanie) wg P
Poradnika „ATEX
„
–
wytyczn
ne wdrażani a”. Strukturrę dokumen tacji przeds
stawiono na rysunku pooniżej.

Rysunek 2 Struktura
a dokumenta
acji oceny zgodności
z
Ocena zzgodności z normą lub ESHR jest przygotowy
ywana w forrmie listy koontrolnej po
ołączonej
z dokum
mentacją wyymaganych badań (spra
awozdania z badań).
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12 Dan
ne adresow
we i konta
akt
We wsszystkich sp rawach dotyczących occeny zgodności wg modułów B, C 1, F oraz G należy
kon
ntaktować s ię z:
Kopalnia Doś
świadczalna
a „BARBAR
RA”
ul. Podlesk
ka 72, 43-1 90 Mikołów
w
tel . 32 32 46 551
5
email:: gkaluza@
@gig.eu
ww
ww.KDBEx..eu lub www
w.gigcert.com

13 Ws parcie me
erytoryczne
Główny Instytut Gó
órnictwa, a w szczegól ności Kopa lnia Doświa
adczalna „B
BARBARA” stara
s
się
aktywnie
e wspierać przemysł m.in.
m
w zakkresie bezp ieczeństwa przeciwwyybuchowego
o. W naszym in stytucie pra
acują ekspe
erci będący uznanymi autorytetam
a
mi naukowym
mi. Pracown
nicy Jednostki N
Notyfikowan
nej GIG prz
zewodniczą krajowym normalizacyjnym komiitetom tech
hnicznym
zajmują
ącym się bezzpieczeństw
wem przeciw
wwybuchow
wym. W ram
mach wsparccia prowadz
zona jest
m.in. dzziałalność d ydaktyczna
a w formie kkursów, szk
koleń oraz studiów
s
poddyplomowyc
ch, której
pełną offertę można
a znaleźć po
od adresem www.szkollenia.gig.eu.
Jednoczześnie w cyyklu dwuletn
nim organizo
owane jest sympozjum
m naukowo — techniczne „Bezpieczeń stwo techn
niczne w prrzestrzeniacch zagrożonych wybuchem” – E
EpsilonX. Wszystkie
W
niezbęd
dne informa cje dotyczą
ące sympozzjum wraz z artykułami można zn aleźć pod adresem
a
www.ep
psilonx.eu.
Dodatko
owo na stro
onie www.kd
dbex.eu pub
blikowane są
s artykuły i poradniki związane z bezpieczeństw
wem przeciw
wwybuchowym, technikkami zabezp
pieczeń, mo
ożliwościam
mi badawczy
ymi laboratorium
m oraz ocen ą zgodnośc
ci.
*** KONIEC ***
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