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EN - Standard 

EN - Norma 

PN - Standard (optional)
PN - Norma  (opcjonalnie)

Title EN
Tytuł EN

PL title (optional)
PL Tytuł (opcjonalnie)

1 - Main / Główne

0 - Others / Pozostałe
Remarks

1.1 1 2.1 2 4

EN 13094:2015 PN-EN 13094:2015-06 

Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic tanks 

with a working pressure not exceeding 0,5 bar - Design and 

construction

Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Zbiorniki 

metalowe z ciśnieniem roboczym nie większym niż 0,5 bara -- 

Konstrukcja i budowa

1

EN 12493:2013+ A1:2014 + AC:2015 (except Annex C) PN-EN 12493+A1:2014-12 (z wyjątkiem załącznika C)

LPG equipment and accessories – welded steel tanks for

liquefied petroleum gas (LPG) – road tankers – design and 

manufacture

Wyposażenie i osprzęt do LPG – Stalowe spawane cysterny do 

skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) – Cysterny drogowe 

- Projektowanie i wytwarzanie

1 

(valid till 

31.12.2022)

EN 12493:2013+A2:2018 (except Annex C) PN-EN 12493+A2:2018-10 (z wyjątkiem załącznika C)
LPG equipment and accessories. Welded steel pressure vessels 

for LPG road tankers. Design and manufacture 

Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Stalowe spawane zbiorniki 

ciśnieniowe do cystern drogowych do LPG -- Projektowanie i 

wytwarzanie

1

EN 13530-2:2002 + A1:2004 PN-EN 13530-2:2003/AC:2006E

Cryogenic vessels – Large transportable vacuum

insulated vessels – Part 2: Design, fabrication,

inspection and testing 

Zbiorniki kriogeniczne - Duże zbiorniki przenośne izolowane 

próżnią – Część 2: Projektowanie, wyrób, kontrola i badanie 
1

EN 14398-2:2003+A2:2008 PN-EN 14398-2+A2:2008 
Cryogenic vessels. Large transportable non-vacuum insulated 

vessels. Design, fabrication, inspection and testing

Zbiorniki kriogeniczne -- Duże, przenośne zbiorniki nieizolowane 

próżnią -- Część 2: Konstrukcja, wytwarzanie, kontrola i badania
1

EN 12972:2018 PN-EN 12972:2018-09 
Tanks for transport of dangerous goods. Testing, inspection and 

marking of metallic tanks

Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Badanie, 

kontrola i oznakowanie cystern ze zbiornikami metalowymi

1

(valid from 

01.06.2021)

EN ISO 9809-1:2010 PN-EN ISO 9809-1:2010 

Gas cylinders -- Refillable seamless steel gas cylinders -- Design, 

construction and testing -- Part 1: Quenched and tempered 

steel cylinders with tensile strength less than 1 100 Mpa

Butle do gazów -- Bezszwowe stalowe butle wielokrotnego 

napełniania gazem -- Projektowanie, konstrukcja i badania -- 

Część 1: Ulepszane cieplnie butle stalowe o wytrzymałości na 

rozciąganie mniejszej od 1 100 Mpa

1 

(valid till 

31.12.2022)

EN ISO 9809-1:2019 PN-EN ISO 9809-1:2020-03 

Gas cylinders -- Refillable seamless steel gas cylinders -- Design, 

construction and testing -- Part 1: Quenched and tempered 

steel cylinders with tensile strength less than 1 100 Mpa

Butle do gazów -- Bezszwowe stalowe butle wielokrotnego 

napełniania gazem -- Projektowanie, konstrukcja i badania -- 

Część 1: Ulepszane cieplnie butle stalowe o wytrzymałości na 

rozciąganie mniejszej od 1 100 Mpa

1

EN ISO 9809-2:2010 PN-EN ISO 9809-2:2010 

Gas cylinders -- Refillable seamless steel gas cylinders -- Design, 

construction and testing -- Part 2: Quenched and tempered 

steel cylinders with tensile strength greater than or equal to 1 

100 Mpa

Butle do gazów -- Bezszwowe stalowe butle wielokrotnego 

napełniania gazem -- Projektowanie, konstrukcja i badania -- 

Część 2: Ulepszane cieplnie butle stalowe o wytrzymałości na 

rozciąganie większej lub równej 1 100 Mpa

1

(valid till 

31.12.2022)

EN ISO 9809-2:2019 PN-EN ISO 9809-2:2020-03

Gas cylinders -- Refillable seamless steel gas cylinders -- Design, 

construction and testing -- Part 2: Quenched and tempered 

steel cylinders with tensile strength greater than or equal to 1 

100 Mpa

Butle do gazów -- Bezszwowe stalowe butle wielokrotnego 

napełniania gazem -- Projektowanie, konstrukcja i badania -- 

Część 2: Ulepszane cieplnie butle stalowe o wytrzymałości na 

rozciąganie większej lub równej 1 100 Mpa

1

ISO 10961:2010 PN-EN ISO 10961:2012
Gas cylinders – Cylinder bundles – Design,

manufacture, testing and inspection

Butle do gazów – Wiązki butli – Projektowanie,

wytwarzanie, badania i kontrola
1

EN ISO 10961:2019 PN-EN ISO 10961:2020-05
Gas cylinders – Cylinder bundles – Design,

manufacture, testing and inspection

Butle do gazów – Wiązki butli – Projektowanie,

wytwarzanie, badania i kontrola
1

EN 14025:2018 + AC:2020 PN-EN 14025:2018-09 + PN-EN 14025:2018-09/AC:2020-05E
Tanks for the transport of dangerous goods – Metallic

pressure tanks – Design and construction 

Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Metalowe 

zbiorniki ciśnieniowe -- Konstrukcja i budowa
1

EN 14432:2014 PN-EN 14432:2014-12 

Tanks for the transport of dangerous goods – Tank

equipment for the transport of liquid chemicals and

liquefied gases – Product discharge and air inlet valves 

Cysterny do transportu materiałów niebezpiecznych – 

Wyposażenie cysterny do transportu chemikaliów płynnych i 

skroplonych gazów – Zawory do opróżniania i zaworu wlotu 

powietrza

1

EN 14433:2014 PN-EN 14433:2014-12

Tanks for the transport of dangerous goods – Tank

equipment for the transport of liquid chemicals and

liquefied gases – Foot valves 

Cysterny do transportu materiałów niebezpiecznych – 

Wyposażenie cysterny do transportu chemikaliów płynnych i 

skroplonych gazów – Zawory denne 

1

EN 1626:2008 (z wyjątkiem zaworu kategorii B) PN-EN 1626:2008 Cryogenic vessels – Valves for cryogenic service Zbiorniki kriogeniczne – Zawory w obsłudze kriogenicznej 1

EN 14334:2014 PN-EN 14334:2015-03 
LPG equipment and accessories. Inspection and testing of LPG 

road tankers

Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Kontrola i badania cystern 

drogowych do LPG
1

EN 13769:2003 + A1:2005 PN-EN 13769:2004/A1:2005
Transportable gas cylinders – Cylinder bundles – Design, 

manufacture, identification and testing

Butle do gazów – Wiązki butli do gazów – Projektowanie,

wytwarzanie, znakowanie i badanie
1
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