
Wprowadzanie w Polsce normy europejskiej PN-EN 1089-3 “Butle do gazów. Znakowanie 
butli. Kod barwny.”

Przy pomocy tej broszury firma Air Liquide, dzia³aj¹ca w Polsce, chcia³aby zwróciæ uwagê 
wszystkim u¿ytkownikom gazów technicznych, medycznych i spo¿ywczych na zmiany 
w dotychczasowym znakowaniu barwnym butli gazowych.

Norma europejska EN 1089-3 zosta³a 
opublikowana w 1997 roku. Jej polski 
odpowiednik zosta³ ustanowiony w grudniu 
1999 roku. 

Ze wzglêdu na szczególne uwarunkowania 
krajowe oraz na du¿¹ liczbê butli gazowych 
bêd¹cych w obrocie, firmy gazowe 
zadecydowa³y, ¿e normê tê nale¿a³o wdro¿yæ 
w Polsce najpóŸniej do 1 lipca 2006  roku. 

Poprzez dodatkowe oznakowanie butli 
z nowymi barwami rozpoznawczymi du¿¹ 
liter¹ “N” (Nowy, Neu, New, Nouveau), 
umieszczon¹ na czaszy butli i poprzez 
stosowanie zró¿nicowanych króæców 
w zaworach but lowych, zgodnych 
z PN-M-69228:1994 (DIN 477), praktycznie 
wyeliminowano mo¿liwoœæ wyst¹pienia 
pomy³ek. Mo¿liwej w okresie przejœciowym 
pomy³ce miêdzy tlenem technicznym 
i medycznym bêdzie siê przeciwdzia³aæ 
poprzez odpowiedni¹ kolejnoœæ wdra¿ania 
nowych barw rozpoznawczych.

Wa¿na wskazówka:

Jedynym wi¹¿¹cym oznakowaniem zawartoœci gazowej jest etykieta produktu wraz z 
nalepkami ostrzegawczymi.

Znakowanie barwne jest dodatkowym Ÿród³em informacji na temat w³aœciwoœci gazu 
(palny, utleniaj¹cy, toksyczny itp.). Jest ono rozpoznawalne nawet wtedy, gdy ze wzglêdu 
na du¿e oddalenie, nalepki ostrzegawcze s¹ nieczytelne.
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Niniejsza broszura przedstawia stan wiedzy technicznej, aktualny w chwili oddawania do druku. Potencjalny u¿ytkownik, przed u¿yciem zawartych w niej
informacji, powinien sprawdziæ jej aktualnoœæ, a dyspozycjê odnoœnie stosowalnoœci tych informacji w jego konkretnym przypadku podejmuje na w³asn¹
odpowiedzialnoœæ. Air Liquide nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnoœci za ewentualne straty spowodowane nieodpowiednim u¿yciem informacji zawartych 
w tej broszurze.

Przyk³ady obecnego i nowego kodowania barwnego butli gazowychPrzyk³ady obecnego i nowego kodowania barwnego butli gazowych
TTablica barwna 2: Gazy i mieszanki gazowe do u¿ytku medycznego i oddychaniaablica barwna 2: Gazy i mieszanki gazowe do u¿ytku medycznego i oddychania
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Podtlenek azotu medycznyPodtlenek azotu medyczny Powietrze syntetyczne, medycznePowietrze syntetyczne, medyczne

TTablica barwna 3: Gazy i mieszanki gazowe do u¿ytku spo¿ywczego (przyk³ady)ablica barwna 3: Gazy i mieszanki gazowe do u¿ytku spo¿ywczego (przyk³ady)
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Dwutlenek wêgla spo¿ywczyDwutlenek wêgla spo¿ywczy Mieszanina: tlen + gazy obojêtneMieszanina: tlen + gazy obojêtne

Podane barwy s¹ zgodne z rPodane barwy s¹ zgodne z rejestrejestrem RAL 840 HR, który jest dostêpny w:em RAL 840 HR, który jest dostêpny w:
RAL, SiegburRAL, Siegburger Strger Strasse 39, D - 53757 Sankt Augustin, Niemcyasse 39, D - 53757 Sankt Augustin, Niemcy

Barwa wg normyBarwa wg normy Nr RALNr RAL Barwa wg RALBarwa wg RAL
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Przyk³ady obecnego i nowego kodowania barwnego butli gazowychPrzyk³ady obecnego i nowego kodowania barwnego butli gazowych
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TTablica barwna 1: Gazy jednosk³adnikowe i mieszanki gazowe do u¿ytkuablica barwna 1: Gazy jednosk³adnikowe i mieszanki gazowe do u¿ytku  
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WWodórodór, mieszaniny z wodor, mieszaniny z wodorem, metanem, metan
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>>Mieszanina:   23% tlenu + gaz obojêtnyMieszanina:   23% tlenu + gaz obojêtny

Stan obecnyStan obecny NowyNowy



Przedstawiony poni¿ej przyk³ad etykiety spe³nia wymagania przepisów transportowych 
(ADR) i zawiera wszystkie niezbêdne informacje, w tym przypadku dla tlenu technicznego.

(1) Zwroty R i S - ostrze¿enia przed ryzykiem i zalecenia
bezpieczeñstwa

(2) Nalepki ostrzegawcze (zgodne z ADR)
(3) Wzory chemiczne gazów lub mieszanin gazowych
(4) Nazwa handlowa produktu

(5) Opcja: numer EWG dla gazów jednosk³adnikowych 
lub sformu³owanie “Mieszanina gazowa”

(6) Pe³ne okreœlenie gazu - zgodnie z ADR
(7) Wskazówki producenta
(8) Nazwa, adres i numer telefonu producenta

Istotne punkty normy PN-EN 1089-3 i umowy zawartej przez cz³onków PFGT 
odnoœnie wprowadzana tej normy w Polsce.

Norma obowi¹zuje dla butli gazów technicznych 
i medycznych z wy³¹czeniem butli do “gazu 
p³ynnego” (LPG) i gaœnic.

Znakowanie za pomoc¹ barw rozpoznawczych 
uregulowano jedynie dla czaszy butl i. 
W przypadku przewidzianego w normie, 
znakowania przy u¿yciu 2 barw (np. mieszanin 
gazowych do u¿ytku medycznego), zostanie ono 
naniesione na czaszê butli w postaci pierœcieni.

Barwa czêœci cylindrycznej butli nie zosta³a 
w normie sztywno ustalona. Niemniej jednak, aby 
u³atwiæ tak u¿ytkownikom butli jak i s³u¿bom 
ratowniczym rozpoznawanie poszczególnych 
gazów, a tak¿e po to, aby zwróciæ uwagê na 
szczególne w³aœciwoœci gazu w butli, firma Air 
Liquide w Polsce okreœli³a barwê czêœci 
cylindrycznej dla poszczególnych gazów. 
W przypadku wiêkszoœci gazów, dla czêœci 
cylindrycznej butli zosta³a ustalona barwa szara 
lub jasnoniebieska. Jako wyj¹tki zosta³y 
okreœlone: acetylen - barwa kasztanowa, tlen - 
barwa niebieska.

Na kod barwy zgodny z now¹ norm¹ wskazuje 
du¿a litera “N”, umieszczona na czaszy butli 
dwukrotnie, po przeciwleg³ych stronach butli. 
Barwa oznakowania “N” powinna byæ bia³a, 
czarna lub niebieska - tak aby kontrast z czasz¹ 
by³ mo¿liwie najwiêkszy. W przypadku butli gdzie 
nic siê nie zmienia, np. dla dwutlenku wêgla, 
oznakowane liter¹ “N” nie jest wymagane.

Aby ograniczyæ do minimum mo¿liwoœæ 
wyst¹pienia pomy³ki miêdzy tlenem technicznym 
a medycznym, wprowadzenie nowego 
kodowania barwnego dla tlenu technicznego 
rozpoczê³o siê 1 wrzeœnia 2002 roku. Do tego 
czasu wszystkie butle do tlenu medycznego 
nale¿a³o oznakowaæ zgodnie z now¹ norm¹.

Butle do gazów medycznych jak równie¿ do 
gazów do inhalacji (gazów do oddychania), 
w celu wyraŸnego odró¿nienia ich od gazów 
technicznych, maj¹ czêœæ cylindryczn¹ barwy 
bia³ej. Natomiast butle do gazów spo¿ywczych, 
z tych samych powodów - czêœæ cylindryczn¹ 
barwy jasnozielonej.
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