
БЕЗОПАСНОСТ НА СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ 
 

PRESSURE VESSELS SAFETY 
 

д-р инж. Крилчев Ал.1, д-р инж. Владкова Бл.2, инж. Грозданов К.3 
МГУ "Св. Иван Рилски", София1., 2. 3 

krilchev@mgu.bg, b_vladkova@yahoo.com, kamen_65@abv.bg 
 

Abstract: High-risk equipment occupy a special place in occupational safety. These are mainly installations, apparatus, machines and 
equipment which, because of operating parameters, working environment and working conditions with insufficient safety, technical 
malfunction or improper use can cause major industrial accidents, fatal accidents, huge material damage and in some cases – big gas 
quantities of populated areas. High-risk facilities within the meaning of Art. 32 of the Law on technical requirements for products are steam 
and hot water boilers; vessels operating under pressure pipelines for steam and hot water; gas facilities; pipelines and installations for 
liquefied hydrocarbon gases; portable and distribution lines; facilities, installations and equipment for natural gas; Acetylene equipment; oil 
and petroleum product pipelines; elevators, lifting equipment - technical characteristics and parameters defined in the relevant regulations 
to the Low. In Bulgaria the accumulated experience and knowledge in the field of repairing pressure vessels, are empirical. They had 
obtained experimentally. They had become obsolete, not systematic and they lack scientific approach. The new element in the maintenance of 
pressure vessels is the need for regular diagnosis.  
KEY WORDS: SAFETY, VESSELS OPERATING UNDER PRESSURE; TANKS, GAS CYLINDERS, PIPES FOR STEAM AND HOT 
WATER; GAS FACILITIES; BOILERS; 

1. Увод 
Съдове под налягане oбикновено са херметично 

затворени обеми, преназначени за провеждане на топлинни или 
химични процеси, за съхраняване и транспорт на газове и 
течности под налягане. Безопасността на тези съоръжения се 
определя от Правилника за устройството, производството и 
експлоатацията на съдове, работещи под налягане. В тази 
категория влизат всички съдове, работещи под налягане над 
0,07 МРа, които могат да се систематизират в следните групи:  

Съдове за сгъстени, втечнени и разтворени газове 
(бутилки, балони, цистерни, резервоари и др.). 

Бутилките имат маса до 75 kg и дължина до 2 m, а 
цистерните – обем до 100 m3 и дължина до 12 m. Служат за 
съхранение и транспорт на кислород, водород, азот, пропан-
бутан, хлор, амоняк и др.  

Компресори за сгъстен въздух, инертни газове и 
горими газове. 

Основните мерки по безопасност са свързани с 
предотвратяване на превишени налягания и температури и 
възможността за образуване на взривоопасна смес масло-
въздух. 

Съдовете под налягане намират широко приложение в 
съвременната промишленост, като някои видове промишлени 
производства са немислими без тях, например химическата, 
хранителната и др. Те се изработват основно от листов 
материал с различна дебелина чрез заваряване и поради това се 
наричат още листови конструкции.  

В зависимост от характера на работните среди 
съдовете под налягане се делят на два класа: клас А – съдове 
работещи във взривоопасна, пожароопасна или със силно 
токсично действие среда, клас Б – всички останали случаи. 

Съдовете под налягане по предназначение и по 
конструктивни особености се делят на три основни типа. 

Резервоари (хоризонтални или вертикални) – могат да 
бъдат празни или с допълнителни вътрешни устройства. 

Топлообменни апарати – характеризират се с 
наличието на топлообменна повърхност в различно 
конструктивно изпълнение, специфични елементи (тръбна 
решетка), както и други допълнителни устройства и елементи, 
необходими за осъществяването на топлообменния процес. 

Колонни апарати (колони) – характерно за тях е 
вертикалното им положение. 

Всички изброени по горе съоръжения до голяма 
степен се състоят от еднотипни основни елементи и възли, 
работещи при различни температури и налягания, което 
обуславя еднаквостта на изчислителните методики за тези 
елементи. 

 
 
 

2. Общи правила при съдовете под налягане 
Съдовете под налягане трябва се проектират за 

натоварвания, съобразени с предназначението им и с 
предвидимите условия за експлоатация, като се вземат под 
внимание най-малко следните фактори: вътрешното и 
външното налягане на флуида при тяхната експлоатация и при 
условия на изпитване, максималната работна температура на 
флуида в съоръжението, масата на съоръжението и на флуида в 
него при работни условия и при условия на изпитване, 
натоварванията, предизвикани от движението на транспортни 
средства, ветровото и сеизмичното натоварване, силите и 
моментите на противодействие, предизвикани от опорите, 
присъединителните елементи и др., корозията, ерозията и 
умората на материала, анкерирането или засипването на 
тръбопровода, изтласкващата сила срещу изплуване на 
тръбопровода, слягането от минни разработки или ерозия на 
почвата, натоварванията от свлачищни процеси и от 
придвижващи се насипи, диги и други подобни, случайно 
възникнали натоварвания от включване на устройства за 
непосредствено ограничаване на налягането, вибрации, 
нестационарни температурни режими и други. 

При проектирането трябва се отчитат натоварванията, 
които могат да действат едновременно, като се вземе предвид 
вероятността за едновременното им появяване.Необходимата 
якост на елементите на съоръженията под налягане трябва се 
определя по изчислителен метод. Коефициенти на сигурност, 
се определят по методи, които осигуряват достатъчни граници 
на безопасност и недопускане на аварии, когато съоръжението 
под налягане се експлоатира в съответствие с инструкцията на 
производителя. 

Коефициентът на якост на заваръчните шевове на 
съоръженията под налягане не трябва да превишава: 1,0 – за 
съоръженията под налягане, на заварените съединения на които 
се предвижда да се извършат механични изпитвания и 
изпитвания без разрушаване, за потвърждаване, че всички 
заварени съединения са с допустими нива на качеството според 
заваръчните несъвършенства, 0,85 – за съоръженията под 
налягане, заварените съединения на които подлежат на 
извадково изпитване без разрушаване, 0,70 – за съоръженията 
под налягане, заварените съединения на които се подлагат само 
на визуално изпитване. 

При определяне якостта на съоръжението под 
налягане трябва се спазват следните изисквания: 

• изчислителното налягане да не е по-ниско от 
максимално допустимото налягане, като се отчитат 
статичното и динамичното налягане на работния флуид; 

• изчислителната температура на стената на 
загряваните елементи на съоръжението под налягане не трябва 
да бъде по-ниска от средноаритметичната стойност на 
температурите на външната и вътрешната повърхност на 
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стената в най-нагрятата част на елемента, определена с 
топлотехнически изчисления или по данни от измерване на 
температурата; 

• допустимото напрежение при 
преобладаващи статични натоварвания и при изчислителна 
температура извън обхвата, в който има значително пълзене 
на материала, не трябва да превишава стойностите по 
приложение № 2. 

Съдовете под налягане се осигуряват с устройства за 
непосредствено ограничаване на налягането, които не допускат 
временно превишаване на налягането на флуида в тях над 10 на 
сто от максималното допустимо налягане на съоръжението. 
Между съоръжението под налягане и устройството не трябва 
да има спирателни устройства.  

Материалите, които се използват за изработване на 
съоръженията под налягане, трябва да са годни за срока на 
експлоатация и за броя на работните цикли, които са 
определени в инструкцията на производителя на съоръженията. 

Производителят трябва да осигури съответствието на 
материалите с по един от следните начини: 

• чрез използване на материали, за които в 
български стандарти е предвидено да се използват при 
налягания и температури, съответстващи на определените 
съществени изисквания към продуктите; 

• чрез използване на материали, за които има 
одобрение за материали в съответствие с глава трета, 
раздел I на Наредбата за съществените изисквания и 
оценяване съответствието на съоръженията под налягане; 

• чрез оценяване дали материалът може да се 
използва безопасно при наляганията и температурите, 
съответстващи на съществените изисквания към продуктите. 

Съоръженията под налягане се проектират и 
конструират така, че да е възможно да се извършват всички 
технически прегледи, които осигуряват безопасността им.  

Съоръженията под налягане трябва да имат 
подходящи устройства за дренаж и обезвъздушаване за 
предотвратяване на хидравличен удар, вакуумно разрушаване, 
корозия по време на експлоатацията и за отстраняване на 
въздуха от съоръжението при изпитване под налягане. 

 
3. Аварии с газови бутилки и тяхната 

безопасност 
В практиката има множество случаи на аварии, 

свързани със съдове под налягане, без значение дали това за 
индустриални съоръжения или използвани в бита. Често пъти 
възпламеняването на сместа може да настъпи дори само от 
една малка искра, огнеизточик, или високо нагрята повърхност. 
Експлозивната смес се разпределя равномерно по целият обем 
на помещението, или в неговите части, а концентрацията на 
сместа е близка до стехиометричната. Горенето на сместа се 
разпространява по сфера (огнено кълбо), с увеличаване на 
радиуса на сферата налягането се увеличава. Максималното 
налягане възниква в момента, когато огневата вълна се 
доближава към ограждащите конструкции.  

Обстоятелства, които водят до газова експлозия - 
газовата експлозия се дефинира, като процес, при горене на 
предварително смесени газова фаза гориво и окислител 
(например, гориво и въздух), води до бързо увеличаване на 
налягането. Гориво в газова експлозия може да е резултат от 
освобождаване на запалим газ, обикновено се използва като 
гориво или в промишлените процеси (например, метан, 
циклохексан) или от натрупване на неизгорял пиролиза и 
продукти на горенето в отделение огън. Експлозия неизгорял 
пиролиза и продукти на горенето в отделение огън може да се 
появи в един от следните два начина:  

1) въздух се смесва с богата смес от гориво/въздух и 
впоследствие преминава автоматично или пилотно запалване  

2) предварително смесени запалими, 
гориво/въздушната смес се подлага на пилотно запалване (дим 
експлозия).  

Причините водещи до газова експлозия са различни: 
недоброкачественост на материала, от който са направени 
стените на бутилката, корозия, механични удари, действие на 
високи и ниски температури и др. 

Например: Налягането на ацетилена вътре в 
бутилката, в зависимост от температурата на околната среда. 

Различните причини за експлозия, предизвикват и 
различен характер на разкъсване на бутилките. Така от 
въздействие на висока температура,бутилката се разкъсва 
без отделяне на парчета. (Фиг. 1). Ако експлодирането е 
причинено от механични удари или от въздействието на ниски 
температури, то бутилката се разкъсва на дребни части 
(парчета), броят на които достига до няколко десетки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.1. Експлозия на бутилка с ацетилен вследствие на 
висока температура 

 
Изгаряне на газообразно гориво във въздуха може да 

се появи в два различни режима. Един от тях е пожар, при 
които разходите за гориво и кислород се смесва по време на 
процеса на горене. В друг случай на гориво и въздух (или друг 
окислител) е предварително смесени и концентрацията на 
горивото трябва да бъде в рамките на запалимост. По принцип 
на предварително смесени ситуация позволява на горивото да 
изгаря по-бързо, т.е. повече гориво се консумира за единица 
време.  

Много опасно е образуването на високо налягане в 
апаратите и тръбопроводите поради нагряване, по-високо от 
установения предел на намиращите се в тях течности и газове. 
Това нагряване може да се получи в резултат на липсващи или 
неизправни контролно-измервателни уреди, на недоглеждане 
от страна на обслужващия персонал, а в някои случаи на 
лъчистата енергия на съседните апарати и даже на повишаване 
температурата на околната среда.  

Безспорно най-опасна ситуация възниква когато 
апаратите и тръбопроводите са изцяло запълнени с течност, т.е. 
липсва пространство. Ако тези апарати са изолирани и 
течността няма възможност да се разширява, в материала на 
апаратите могат да възникнат значителни напрежения при 
сравнително малко нарастване на температурата (фиг. 3. и 4). 

  
Фиг. 3. Фиг. 4 

Това се дължи на факта, че течностите са практически 
несвиваеми, т.е. коефициентът им на обемно разширение при 
повишаване на температурата е значително по-голям от 
коефициентът на обемно свиване при повишаване на 
налягането. 
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4. Предимства на новия подход при 
поддръжката на съдове с повишена опасност 
(СПО) 

Основно правило за осигуряване на безопасността на 
съдове под налягане е регулярната диагностика. Чрез нея могат 
да се определят: 

• остатъчният срок на експлоатация до поредния 
ремонт или бракуване на СПО; 

• вид на ремонта и обем на ремонтните работи, 
изхождайки от състоянието на СПО; 

• по-нататъшните условия на експлоатация на СПО 
(ниво на запълване, tºC, свръхналягане, вакуум и др.) по време 
на експлоатация. 

Техническият надзор върху съоръженията с повишена 
опасност се осъществява за спазването на установените 
изисквания за техническо устройство и безопасно за човека и 
околната среда функциониране на тези съоръжения при 
изграждането и експлоатацията на обекти с производствено и 
непроизводствено предназначение. 

За повишаването на сигурността на СПО в процеса на 
експлоатация е необходима комплексна оценка на състоянието 
им и провеждане на различни по своя вид, но свързани 
помежду си организационни, технологични, строително-
конструктивни мероприятия. Такива са редът за осъществяване 
на технически надзор на съоръженията под налягане, редът за 
вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите 
изисквания към продуктите (ЗТИП) и издаване на 
удостоверения на лица за поддържане, ремонтиране и 
преустройване на съоръжения под налягане. 

 
5. Периодични проверки и изпитания на 

газови бутилки 
За да се обезпечи непрекъсната безопасна 

експлоатация, бутилките трябва периодично да се подлагат на 
проверка и изпитване. Една бутилка подлежи на задължителна 
периодична проверка при първоначалното си получаване след 
запълване след изтичане на периода (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Интервали между периодичните инспекции и 

изпитанията
 

Описание Тип газ  
(примери) b 

Нормативни 
интервали c 

години 

Информативни 
препоръки за 

следваща проверка 
спрямо ADR години 

Сгъстени 
газове 

Ar, N2 и др. 10 10 

H2 10 10 

Въздух, O2 10 10 

Въздух за 
дишане, O2 и 

 

e 5 

газове за 
апарати за 
подводно 
дишане 

e 2,5 (вътрешна 
визуална) 

и 5 (пълна) 

CO g 5 5 

Втечнени 
газове 

CO2, NO2 и др. 10 10 h 

Корозивни 
газове 

i 3 3 (вътрешна визуална) 
и 5 (пълна) 

Токсични 
газове 

CH3Br 5 10 

Силно 
токсични 
газове 

AsH3, PH3 и др. 5 5 

Газови смеси 

a) всички с 
изключение на 
смеси 
b) по-долу  
с) смеси в 
газова фаза, 
съдържащи 
токсични и/или 
силно 
токсични 
съставки 

3,5 или 10 г. 
съгласно 
класификацията 
 
3 г. за групи ТС, 
TFC, ТОС 
 
5 г. за групи Т, 
TF, TO 
 
10 г. за групи А,О, 
F 

a) Най-малкият период 
на изпитване на който 
и да е компонент 
b) 3а смеси 
токсичността на които 
е такава, че LC50 ≥a 
обемни части от 200 х 
10-6, се прилага 10 г. 
период. Ако 
токсичността на 
последната смес е 
такава, че LC50≤а 

    
   

    

 
Таблица 2. Критерии за бракуване поради корозия по 

стените на бутилката 

Тип 
корозия Определение 

Граници за 
бракуване съгласно 

клауза 6a 

Ремонт или 
бракуване 

Обща 
корозия 
) 

Нарушаване на 
дебелината на стената 
на площ надвишаваща 
20% от общата 
повърхност на 
бутилката. 

Оригиналната 
повърхност на метала 
вече не се различава; 
или Дълбочината на 
проникването 
надвишава 10% от 
оригиналната 
дебелина на стенатаb; 
или Дебелината на 
стената е по-малка от 
проектната минимална 
дебелина на стената. 

Ремонтира се 
ако може 

Ремонтира се 
ако може 

(повтарят се 
изискванията 
на клаузи 6, 

7 и 8); 
Бракува се 

Месна 
корозия 

Нарушаване на 
дебелината на стената на 
площ, по-малка от 20% 
от общата площ на по-
върхността на бутилката 
с изключение на други 
видове местна корозия, 
описани по-долу 

Дълбочината на 
проникването 
надвишава 20% от 
оригиналната 
дебелина на стената на 
бутилкатаb; или ако 
дебелината на стената 
е по-малка от 
проектната дебелина. 

Ремонтира се 
ако може 

(повтарят се 
изискванията 
на клаузи 6,7 

и 8) 

Верижни 
язви или 
линейна 
корозия  

Корозия, оформяща 
тесни надлъжни или 
периферни линии или 
ивици, или отделни 
кратери или язви 
(фиг.С.7), които са 
почти свързани. 

Общата дължина на 
корозията в която и да 
било посока над-
вишава диаметъра на 
бутилката и 
дълбочината и 
надвишава 10% от 
оригиналната 
дебелина на стенатаb. 

Ремонтира се 
ако можеc 

 
Проверката и изпитването трябва да се провеждат 

само от компетентни лица, които да гарантират, че бутилките 
са годни за последваща безопасна употреба. Всяка бутилка 
трябва да бъде подложена на периодична проверка и 
изпитване. Следните процедури формират изискванията за 
такива проверки и изпитване, и са обяснени по-подробно в 
следващите клаузи 

• идентифициране на бутилката и подготовка за 
проверка и изпитване; 

• външен визуален оглед  
• вътрешен визуален оглед;  
• допълнителни изпитания;  
• проверка на гърлото на бутилката;  
• изпитване под налягане или ултразвуков тест;  
• проверка на вентила;  
• последни действия;  
• бракуване и обявяване на бутилка за неизползваема.  

Якосно изчисляване на корпуси се определят 
необходимите дебелини на елементите съставляващи 
конструкцията под налягане. Якостните изчисления са 
задължителни при проектирането на всички видове съдове под 
налягане и са неотделима част от техническата им 
документация. Преди изработването на апарати и съдове, 
работещи под налягане и температури различни от тези на 
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околната среда, техническата им документация се утвърждава 
от специален държавен орган – техническа инспекция, чиято 
основна задача е пълната проверка за спазването на правилата 
и нормите при изчисляването, като основното внимание е 
насочено към правилното якостно оразмеряване, което е 
гаранция за безвредната и безопасна работа на съоръжението. 

Изчисляване на корпус натоварен с вътрешно 
налягане – вътре в съда цилиндричната му част (корпуса) се 
изпитват на усилия на опън както в радиално така и в осево 
направление. 

Елиптичните бортовани дъна се изработват чрез 
горещо щамповане от плоски кръгли заготовки, състоящи се от 
една или няколко заварени части, при което заваръчното 
съединение задължително се изпълнява челно с пълен провар. 
Стандартът приема съотношение на малката към голямата 
полуос на елипсата 1/2, тогава височината на дъното е 1/4 от 
диаметъра му. Освен това към елиптичната част на дъната 
задължително трябва да има и цилиндрична част, чиято 
височина се регламентира от стандарта.  

Безразрушителният контрол може да покрие 100 
% от продукцията, като дава бързи и качествени резултати. 
Използва предимно апаратни методи: луминесцентен метод 
(проникване на луминифори), ултразвукова и магнитна 
дефектоскопия, рентгеноскопия и гамаскопия. Тези методи 
изискват висока квалификация на контролиращия персонал. 

Изпитване под налягане извършва се обикновено 
преди самото пускане на системата (съоръжението). 
Препоръчително е пробното налягане да се определя по 
заводски данни и по нормативни позования. Ултразвуково 
изпитване се осъществява със съгласието на компетентно лице, 
изпитанието под налягане, може да бъде заменено с 
ултразвуково изпитване с ултразвукови сонди. Чрез него може: 
• Да се откриват дефекти в цилиндричната част чрез 

механизирана инсталация 
• Да се откриват дефекти в краищата на 

бутилката чрез ръчно изпитване. 
6. Оценка на риска при работа със 

съоръжения под налягане 
Оценката на риска при работа със съоръжения под 

налягане трябва да установи доколко се спазват задълженията 
на работодателите (собственици или ползватели на 
съоръженията под налягане), произтичащи от законовите 
разпоредби, в т.ч. и по отношение на извършване на 
техническия надзор. Особено внимание следва да се обърне на 
документирането на дейността по експлоатация, ремонт и 
поддръжка на тези съоръжения – така, както се изисква от 
нормативната уредба. Основните задължения на собствениците 
(ползвателите) на СПО са регламентирани в чл. 39, 44 и 46 от 
ЗТИП, чл. 281 от КТ и чл. 204 от Наредба №7/1999 г.  

 
7. Заключение 

С осъществяване на техническият надзор на 
съоръженията с повишена опасност се гарантира спазването на 
установените изисквания за техническо устройство и 
безопасността за човека и околната среда, правилното 
функциониране на тези съоръжения при изграждането и 
експлоатацията на обекти с производствено и 
непроизводствено предназначение.За повишаването на 
сигурността на СПО в процеса на експлоатация е необходима 
комплексна оценка на състоянието им и провеждане на 
различни по своя вид, но свързани помежду си 
организационни, технологични, строително-конструктивни 
мероприятия.  Безопасността на съдове под налягане се 
гарантира с извършване на регулярна диагностика. Тя се 
заключава в изпълнение на комплекс от мероприятия по 
техническо обследване, дефектоскопия, получаване и 
обработка на необходимата, и достатъчна информация за 
техническото състояние, и функционалните възможности на 
съоръжението под налягане. 
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1. Закон за техническите изисквания към 

продуктите, обн. ДВ. бр. 86 от 1 Октомври 1999 г. изм. ДВ. 
бр. 66 от 26 Юли 2013 г., изм. ДВ. бр. 68 от 2 август 2013 г. 

2. Наредба за устройството, безопасната 
експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и 
инсталации за втечнени въглеводородни газове В сила от 
23.10.2004 г. Приета с ПМС № 243 от 10.09.2004 г. Обн. ДВ. 
бр. 82 от 21 Септември 2004 г., изм. ДВ. бр. 24 от 12 Март 
2013 г. 

3. Наредба за устройството, безопасната 
експлоатация и техническия надзор на съоръжения под 
налягане, в сила от 19.08.2008 г. Приета с ПМС № 164 от 
07.07.2008 г.Обн. ДВ. бр. 64 от18 Юли 2008 г., изм. ДВ. бр. 24 
от 12 Март 2013 г. 

4. БДС 8544-88 Бутилки стоманени за втечнени 
въглеводородни газове с вместимост от 0,85 до 5.00 dm3. 

5. БДС 14399-89 – Техника на безопасността съдове, 
работещи под налягане изисквания към измервателните уреди. 

6. БДС 14397-89 – Техника на безопасността съдове, 
работещи под налягане основни изисквания към 
конструкцията. 

7. БДС 12961-83 Техника на безопасността съдове, 
работещи под налягане. Изисквания към предпазните клапан. 

8. БДС 10271-78 Техника на безопасността. Съдове 
работещи под налягане. Изисквания към бутилките за 
транспортиране на сгъстени, втечнени и разтворени под 
налягане газове. 

9. БДС – 9222-82 Вентили за бутилки за втечнени 
въглеводородни газове с вместимост от 5 до 80 dm3. 

10. БДС EN1442 +АС Транспортируеми заварени 
стоманени бутилки за втечнен въглеводороден газ (LPG) за 
многократно проектиране и производство. 

11. EN 1440 Транспортируеми заварени стоманени 
бутилки за втечнен въглеводороден газ (LPG) за многократно 
пълнене, периодична проверка. 

12. БДС EN 1439 Транспортируеми заварени стоманени 
бутилки за втечнен въглеводороден газ (LPG) за многократно 
пълнене, процедура за контрол преди, по време и след пълнене. 

13. БДС EN 1442 + АС Транспортируеми заварени 
стоманени бутилки за втечнен въглеводороден газ (LPG) за 
многократно пълнене. Проектиране и производство. 

14. БДС – 13037 – 81 Техника на безопасността. Съдове 
работещи под налягане.  

15. EN 850 Газови бутилки –медицинско оборудване, 
медицински газове, обезопасяващи устройства, захранващи 
устройства, размери. 

16. EN –15245 –1Газови бутилки – цилиндрични резби 
за свързване към газови бутилки. Спецификация. 

17. EN – 1964 – 2 – Превозими бутилки за газове – 
технически изисквания към проектирането и изработка за 
многократна употреба с вместимост 0.5 л. до 150 л. 

18. EN – 1089 – 1 Поставяне на маркировка: на 
производителя, оперативна. 

19. EN – 1089 – 2; EN – 1089 – 3; EN – 1919; EN – 1968; 
БДС 15705-83; БДС 10035-85; БДС 135-76; БДС EN 583-1; БДС 
17094-90; БДС 14703-82; БДС 17095-90; БДС 10271-78; БДС 
10483-89; БДС 13191-75; EN 850; EN –15245 –1; EN –ISO –
15245 –2; EN – 1964 – 2; EN – 1089 – 1; EN – 1089 – 2; EN – 
1089 – 3; EN – 1968; 

20. БДС 10035-85 БДС EN 583-1  
21. БДС 17094-90. 
22. БДС 147-85 БДС 10271-78  
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