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Úvodní slovo prezidenta ABPZ
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Po krátké době vychází další informační bulletin,
který vydává naše sdružení. Vychází v době, kdy
je práce výboru soustředěna na přípravu valné
hromady.
Na valné hromadě, která se bude konat 25. 4. 26. 4. 2013 ve Velkém Meziříčí, proběhnou volby
výboru a revizní komise. Dále budeme hodnotit
naši práci za uplynulé volební období, připravíme návrh plánu práce pro období příští a samozřejmě navrhneme rozpočet. Budeme také

__________________________________

schvalovat hospodaření našeho sdružení.
Tato valná hromada se ale bude odlišovat chceme si připomenout desáté výročí vzniku
Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o. s.
Na valnou hromadu jsme tak pozvali hosty, kteří
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Prezident ABPZ v sokolovské chemičce

Nejen za předsednickým stolem je možno vidět
prezidenta ABPZ. Tentokrát navštívil 29. ledna
2013 areál společnosti Momentive Specialty
Chemicals, a.s. Sokolov, kde se důkladně seznámil zejména s možností kontroly těsnosti vypouštěcích ventilů před zahájením nakládky pomocí
podtlaku. Ten působí na vypouštěcí armatury
stejně jako tlak kapaliny v cisterně a lze tímto
jednoduchým způsobem již před nakládkou odhalit netěsnosti, které by mohly v průběhu pře-

pravy způsobit únik látky, v horším případě mimořádnou událost. Vladimír Zelený se v průběhu
své návštěvy rovněž seznámil s vlečkovým provozem, který v celém areálu zajišťuje soukromý
dopravce Advacend World Transport. Diskutována byla témata spojená nejen se samotnou přepravou nebezpečných věcí, ale i další
nedílné součásti celého logistického řetězce.
Text, foto: Milan Otajovič

Seminář: „Změny v Řádu pro mezinárodní železniční přepravu
nebezpečných věcí (RID)“

Dne 7. 2. 2013 se v sále Ministerstva dopravy
uskutečnil seminář věnovaný změnám v Řádu
RID, které vstoupili v platnost k 1. 1. 2013. Na
úvod přivítal účastníky seminář prezident Asociace bezpečnostních poradců znalců, o. s. Vladimír Zelený.
V první části semináře vystoupil Ing. Jindřich
Kušnír, ředitel Odboru drah, železniční a kombinované dopravy. Ve svém projevu upozornil na
změny, které proběhnou v roce 2013.
Z nejdůležitějších změn nás čeká novelizace zákona o dráhách a přijetí 4. železničního balíčku.
Dále kladně zhodnotil spolupráci s ABPZ.
Následovalo vystoupení Ing. Luboše Knížka,
který seznámil posluchače s významem a
uplatňováním
předpisů
pro
přepravu
nebezpečných věcí a statistikou přeprav
nebezpečných věcí v ČR. Nosným programem
jeho přednášky však bylo seznámení účastníků se
změnami v Řádu pro mezinárodní železniční
přepravu nebezpečných věcí (RID), které
vstoupili v platnost od 1. 1. 2013.

Ing. Knížek ve svém vystoupení záměrně
vynechal část 6 Řádu RID. Se změnami v části 6
posluchače seznámil ve své přednášce Ing.
Svatopluk Křivánek.
Následná diskuze se dotkla témat dalšího
uplatňování vyhlášky UIC 471-3, upřesňujících
požadavků na plniče a vykládce v souladu s nově
vloženými texty a zařazení nového odstavce
4.3.3.3.4, jemuž se věnujeme v jiném článku
tohoto vydání bulletinu. Kontrolní listy
doporučované Evropskou radou chemického
průmyslu naleznete v příloze tohoto bulletinu.
V poslední části semináře byli posluchači
seznámeni se záměrem vytvoření nového vzoru
výroční zprávy bezpečnostního poradce. Naše
sdružení se na vytvoření tohoto vzoru bude
podílet.
Podle ohlasu účastníků se seminář vydařil a
poděkování patří všem, kteří se na jeho přípravě
podíleli.
Text: Radek Klein
Foto: Milan Otajovič

Software ADR / RID pro systém Android
V poslední době se rozmáhá používání tzv. „chytrých“ telefonů a tabletů, které jsou většinou vybaveny operačním systémem Android. Proto jsme se rozhodli otestovat některé aplikace pro tento systém.

Pro používání sytému Android v telefonech a tabletech hovoří více faktorů. V dohledné době bude většina bezpečnostních poradců používat některé z těchto zařízení pro výkon své funkce. Náš nový seriál Vám má přiblížit některé dostupné aplikace a pomoci Vám se v jejich nabídce orientovat.
Náš nový mini seriál si rozhodně neklade za cíl provádět kompletní recenze. Chceme Vám pouze nabídnout nezávislý pohled na přínos nabízeného
softwaru při jeho uplatňování v praxi.
Všechny testované aplikace jsou dostupné na internetových prezentacích
Obchod Play (www.play.google.com – bývalý Android Market) nebo na
Samsung Apps (www.samsungapps.com).
Pokud používáte nějakou jinou aplikaci, budeme rádi, pokud se s námi o
Vaše zkušenosti podělíte.

Radek Klein

Android I. – ADR Oznaczenia Cystern

Popis programu:
Jak již napovídá název, jedná se o program, který má původ u našich severních
sousedů. Program vyhodnotí zadané číslice k označení nebezpečí a UN kód a vypíše název nebezpečné věci spolu klasifikačním kódem, třídou a bezpečnostní
značkou. Sami autoři uvádějí, že je program určen především pro zájemce, kteří
„viděli cisternu a chtějí vědět, co v ní je“.
Na základní obrazovce program umožňuje vyplnit oranžovou tabulku (spodní a
horní číslice). Po odeslání provede vyhodnocení. Spodní číslice určuje následně
nejenom název přepravované nebezpečné věci dle tabulky A v části 3 Řádu RID,
ale i třídu nebezpečnosti a klasifikační kód. Význam horní číslice je převzat
z odstavce 5.3.2.3.2.

Pro modelový příklad bylo zvoleno oranžové označení s popisem 33/1203 a 80/1824. V obou případech
program vyhodnotil správně veškeré údaje vztahující se k nebezpečné věci.

Problém nastal v okamžiku zadání chybného označení přepravované nebezpečné věci 33/1824.

Program byl hodnocen 2 uživateli:
1) Hodnocení: 4/10

2) Hodnocení: 3/10

+ Jednoduchá obsluha
+ Program je šířen zdarma
- Dovoluje zadávání nesmyslných označení
- Program je v polském jazyce

+ pěkná grafika
+ rychlost vyhledání
+ jednoduchá obsluha
+ zdarma
- pouze v polském jazyce
- nekontroluje správnost UN čísla s identifikačním číslem
nebezpečnosti
- nenabízí další možnosti, pokud je pod stejným UN číslem
více obalových skupin.

Závěr:
Program je vhodný pouze na rychlé určení přepravované
nebezpečné věci v dopravních jednotkách. To byl také
záměr, se kterým jej autoři vytvořili. Jeho provedení je
jednoduché a program je nenáročný na užívání.

Závěr:
Pro českého BP je tento program neupotřebitelný. Z mého
pohledu tím, že nekontroluje správnost UN čísla a identifikačního čísla nebezpečnosti, píše to nesmysly, kterými se
BP nemůže prezentovat. Jiné programy možná jsou lepší,
ale jsou většinou placené. V české mutaci není žádný.
Program nekontroluje správnost UN čísla s identifikačním
číslem nebezpečnosti
Program nenabídne další možnosti pokud pod stejným UN
číslem je víc obalových skupin
Platba: Program je šířen zdarma
Odkaz: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.me.gpproject.adr

Radek Klein
Jindřich Křípal

Komentář některých změn v řádu RID
Nový oddíl 4.3.3.3.4 Řádu RID a nové texty v povinnostech plniče a vykládce. Toto
jsou témata, kterým se věnuje tento článek.
1) Nový odstavec 4.3.3.3.4 Řádu RID
Tento nový odstavec se nachází v části 4.3 věnovaný používání cisternových vozů konkrétně
v oddíle 4.3.3 Zvláštní ustanovení pro třídu 2. Citace:

„Jestliže by vnější přetlak mohl být vyšší, než je odolnost cisterny vůči vnějšímu tlaku (např.
v důsledku nízkých teplot okolí), musí být přijata přiměřená opatření k ochraně cisteren
přepravujících nízkotlaké zkapalněné plyny proti nebezpečí deformace, např. jejich naplněním
dusíkem nebo jiným inertním plynem, aby se udržel dostatečný tlak uvnitř cisterny.“
Vložení tohoto nového odstavce je reakcí na implozi cisternového vozu, ke které došlo dne
27. 12. 2010. Cisternový vůz přepravoval UN 1010 Butadieny, stabilizované, Po vykládce
zůstalo ve voze odhadem 870 kg produktu. Vlivem klimatických změn (snížení teploty prostředí na -18°C) došlo ke zkapalnění zbytku, vytvoření podtlaku a následné implozi cisternového vozu.
Rok výroby vozu: 1968, kód cisterny: P14BH, objem nádrže: 116m3.
V roce 1968 neexistovaly žádné požadavky na ochranu nádrže proti účinkům podtlaku.
V roce 2003 došlo sice úpravou znění odstavce 6.8.2.1.7 ke stanovení maximální hodnoty
podtlaku na hodnotu 0,4 Bar, ale u nádrže tohoto vozu, která nebyla vybavena výztuhami,
bylo výpočtem prokázáno, že není schopna odolat podtlaku o hodnotě vyšší než 0,2 Bar.
K podobné nehodě došlo již v roce 1976, kdy bylo stejným způsobem poškozeno 21 cisternových vozů na přepravu zkapalněných plynů

OTIF dokument (EN) je k dispozici na adrese:
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2011/dgac10c3/ECE-TRANS-WP15-AC1-2011-51e.pdf

2) nové texty v povinnostech plniče a vykládce

1) do pododdílu 1.4.3.3 Povinnosti plniče byla nově vloženy poznámky za odrážky (a) a (f)
takto:
V souvislosti s oddílem 1.4.1 plnič musí splnit zejména následující povinnosti:
(a) musí ověřit před plněním cisteren, že tyto cisterny a jejich výstroj jsou v dobrém technickém stavu;
POZNÁMKA: Plnič musí stanovit postupy pro kontrolu správné funkce uzávěrů cisterny
cisternového vozu a zajistit těsnost uzavíracích zařízení před plněním a po plnění. Návody
ve formě kontrolních listů pro cisternové vozy pro kapaliny, vydané Evropskou radou
chemického průmyslu (CEFIC), jsou k dispozici na webových stránkách OTIF
(www.otif.org).
(f) musí po naplnění cisterny zajistit, aby všechny uzávěry byly v uzavřené poloze a nedocházelo k žádnému úniku;
POZNÁMKA: Plnič musí stanovit postupy pro kontrolu správné funkce uzávěrů cisterny
cisternového vozu a zajistit těsnost uzavíracích zařízení před plněním a po plnění. Návody
ve formě kontrolních listů pro cisternové vozy pro kapaliny, vydané Evropskou radou
chemického průmyslu (CEFIC), jsou k dispozici na webových stránkách OTIF
(www.otif.org).
2) do odstavce 1.4.3.7.1 povinnosti Vykládce byly nově vloženy poznámky za odrážky (b) a
(d)(ii) takto:
V souvislosti s oddílem 1.4.1 vykládce musí zejména:
b) před vykládkou a během ní překontrolovat, zda obaly, cisterna, vůz nebo kontejner
nejsou poškozeny do té míry, že by to ohrozilo vykládku. V tomto případě zajistit, aby se
vykládka neprováděla, dokud nebudou učiněna patřičná opatření;
POZNÁMKA: Vykládce musí stanovit postupy pro kontrolu správné funkce uzávěrů cisterny cisternového vozu a zajistit těsnost uzavíracích zařízení před a po vykládce. Návody
ve formě kontrolních listů pro cisternové vozy pro kapaliny, vydané Evropskou radou
chemického průmyslu (CEFIC), jsou k dispozici na webových stránkách OTIF
(www.otif.org).
(d) ihned po vykládce cisterny, vozu nebo kontejneru:
(ii) zajistit uzavření ventilů a otvorů pro prohlídky;
POZNÁMKA: Vykládce musí stanovit postupy pro kontrolu správné funkce uzávěrů cisterny cisternového vozu a zajistit těsnost uzavíracích zařízení před a po vykládce. Návody
ve formě kontrolních listů pro cisternové vozy pro kapaliny, vydané Evropskou radou
chemického průmyslu (CEFIC), jsou k dispozici na webových stránkách OTIF
(www.otif.org).
Výše zmiňované návody ve formě kontrolních listů jsou v tomto případě nezávazné dokumenty. Pro Vaši informaci jsou kontrolní listy přílohou tohoto čísla informačního bulletinu. Volně
jsou také ke stažení na internetové prezentaci ABPZ na adrese www.dgsa-rid.cz.
Radek Klein

Plnění a vyprazdňování železničních cisternových vozů
(Překlad z německého originálu vydaného Evropskou radou chemického průmyslu CEFIC)

Čtyři kontrolní seznamy pro zabránění úniku kapalin
Podle ustanovení pododdílu 1.4.3.3 Řádu RID písmen (a) až (f) musí plnič před plněním ověřit, že
nádrže a jejich vybavení jsou v dobrém technickém stavu a po naplnění se musí přesvědčit, že všechny uzávěry jsou v uzavřené poloze a že nedochází k úniku.
Podle ustanovení odstavce 1.4.3.7.1 Řádu RID písmen (b) až (d) (ii) vykládce musí před a během
vykládky kontrolovat, zda nádrž není poškozena v takovém rozsahu, který by ohrozil vlastní vykládku
a okamžitě po vykládce nádrže musí zajistit uzavření armatur a kontrolních otvorů.
Plnič a vykládce stanoví postupy pro kontrolu správné funkce uzávěrů nádrží cisternových vozů a
zajištění těsnosti uzavíracích zařízení před a po vykládce. Evropská rada chemického průmyslu (CEFIC) vydala pokyny ve formě kontrolních seznamů pro cisternové vozy na přepravu kapalin. Tyto kontrolní listy jsou uvedeny níže.

Úvod
Protože nejčastější příčinou úniků je nesprávné provedení plnícího nebo stáčecího procesu, hlavním
cílem těchto standardizovaných kontrolních seznamů je zabránit únikům z železničních cisternových
vozů pro přepravu kapalin prostřednictvím správné a profesionální manipulace na straně provozního
personálu pracujícího jako plniči a vykládci (poznámka: tento materiál se nezabývá železničními cisternovými vozy určenými pro přepravu plynů). Kontrolní seznamy obsahují potřebné kroky (kontrolní
body) pracovního postupu pro zajištění těsnosti v odpovídajícím pořadí, které je třeba za normální
situace dodržet při plnění nebo stáčení kapalin do/z železničních cisternových vozů. Kontrolní seznamy mohou být doplněny uživatelem o pro něj specifické provozní kroky/postupy (provozní pokyny).
V závislosti na výrobku a specifikaci cisterny a její výstroje mohou být cisternové vozy:
 plněny spodem prostřednictvím spodního ventilu ve spojení s vnějším uzavíracím zařízením
(výpustním ventilem, rychlospojkou) nebo plněny vrchem prostřednictvím plnícího potrubí nebo víkem dómu;
 vyprazdňovány prostřednictvím spodního výpustního zařízení (výpustním ventilem, rychlospojkou) nebo vrchem prostřednictvím výtlačného potrubí.
Čtyři seznamy byly proto vypracovány tak, že zahrnují horní plnění/vypouštění a spodní plnění/vypouštění. Dále uvedené kontrolní seznamy jsou chronologickým postupem potřebných kroků pro
plnění a stáčení cisternových vozů. Použijí-li je uživatelé jako pomoc, mohou si být jisti, že postupovali
správně a ve správném pořadí. Pokud jeden z kroků nelze řádně provést, plnění nebo stáčení je přerušeno nebo zastaveno až do doby odstranění rozporu nebo chyby. Tím by mělo být docíleno včasného rozeznání nebezpečných situací a jejich zabránění.
Plniči nebo vykládci jsou podniky, které provádějí plnění nebezpečných věcí do nádrží (např. cisternových vozů) nebo jejich vykládku. Mezi povinnosti těchto podniků patří:



zajistit, že po naplnění nádrže jsou uzávěry v uzavřené poloze a že nedochází k úniku (viz povinnosti plniče v pododdílu 1.4.3.3 Řádu RID)
zajistit, že po vykládce jsou uzávěry a kontrolní otvory nádrže uzavřené (viz povinnosti vykládce v odstavci 1.4.3.7.1 Řádu RID).

Zřeknutí se
Tento dokument je určen pouze pro informaci a je poskytován v dobré víře. I když je dle názoru autorů
kompletní, nedávají autoři žádné prohlášení ani záruku na jeho úplnost. Zároveň se zříkají odpovědnosti v souvislosti s obsahem tohoto dokumentu.
Poděkování
Kontrolní seznamy byly vyvinuty společně s:
Verband der Chemischen Industrie eV (Německé sdružení chemického průmyslu) (VCI)
Mineralölwirtschaftsverband eV (Sdružení německého petrolejářského průmyslu) (MWV)
Unabhängiger Tanklagerverband eV (Nezávislé sdružení skladovacích nádrží) (UTV)
Vereinigung der Privatgüterwagen-Interessenten (Asociace soukromých uživatelů železničních vozů)
(VPI)
Překlad z původního německého znění do angličtiny a francouzštiny vytvořila Mezivládní organizace
pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF).
Květen 2012
Přeložil: Ing. Quido Kratochvíl

Postup týkající se těsnosti pro plnění železničních cisternových vozů (horní plnění) kapalinami (které je třeba zahrnout do kontrolních seznamů) –
s vysvětlením/příklady
1. Před plněním

1.1

1

1.21

Kontrola

Vysvětlení

Cisterna a její výstroj je v bezvadném technickém stavu (vizuální
kontrola ze země).
Spodní ventil (vnitřní uzavírací ventil) je uzavřený a zajištěný
proti neúmyslnému otevření, není viditelný žádný únik (vizuální
kontrola).

Před zahájením plnění musí být překontrolována cisterna a její výstroj,
aby bylo zajištěno, že splňuje požadavky RID.
Uzavírací zařízení (ventily) musí jednoznačně ukazovat pozici, zda je
„otevřené“ nebo „uzavřené“. Nesmí být zjištěn žádný únik, tj. na ventilech nesmí být žádné kapičky. Je-li zjištěna přítomnost kapiček, je potřeba provést další opatření. Tato kontrola se vztahuje také na dodržování postupu pro uzavírání dle RID, při vypouštění zbytků.
Vnější uzavírací zařízení musí být přezkoušena manuálně nebo pomocí
vhodného nástroje, aby bylo zajištěno, že jsou uzavřena. Jakékoli bezpečnostní zařízení bránící neúmyslnému otevření musí být použito, je-li
instalováno. Nesmí docházet k žádnému úniku, tj. na ventilech nesmí
být žádné kapičky. Je-li zjištěna přítomnost kapiček, je potřeba provést
další opatření. Tato kontrola se vztahuje také na dodržování postupu pro
uzavírání dle RID, při vypouštění zbytků.
Nesmí docházet k úniku, tj. na výstupních otvorech nesmí být žádné
kapičky. Je-li zjištěna přítomnost kapiček, je potřeba provést další vhodná opatření. Pro uzavření víčka může být použit pouze vhodný nástroj,
se kterým se vyvine potřebná síla pomocí vodorovné páky a zabrání se
poškození těsnících prvků.

1.31

Výpustní ventil (vnější uzavírací ventil) je uzavřen (i na opačné
straně), nedochází k žádnému úniku (vizuální kontrola).

1.41

Uzavírací zařízení (např. šroubovací víčko, zaslepovací příruba)
je uzavřeno na obou stranách.

ok

2. Během plnění
Kontrola
2.1
2.2

1

Vysvětlení

Dodržet předepsaný stupeň plnění.
Sledovat postup plnění.

Body 1.1 až 1.4 mohou být také provedeny při příjezdu vozu do objektu (přejímka při příjezdu) spíše než přímo před plněním.

ok

3. Po naplnění
Kontrola

Vysvětlení
Spodní ventil je rozpoznatelně v uzavřené poloze a zajištěn proti neúmyslnému otevření.
Vnější uzavírací zařízení a příruby musí být překontrolovány manuálně
nebo pomocí vhodného nástroje, aby bylo zajištěno, že jsou uzavřeny.
Jakékoli bezpečnostní zařízení, chránící před neúmyslným otevřením
musí být použito, je-li k dispozici.

3.4
3.5

Spodní ventil (vnitřní uzavírací ventil) je uzavřen a zajištěn (vizuální kontrola).
Uzavírací zařízení (např. šroubovací víčko, zaslepovací příruba)
je otevřené. Vypouštěcí ventil (vnější uzavírací ventil) je uzavřen
a zajištěn, není viditelný žádný únik (vizuální kontrola). Poté překontrolujte, že je uzavírací zařízení (např. šroubovací víčko, zaslepovací příruba) uzavřeno.
Provozní otvory (např. víko dómu, tlakové potrubí, inspekční
otvory, vratné parní potrubí, ponořené potrubí) jsou uzavřeny a
těsné (vizuální kontrola).
Vnější části cisterny je beze zbytků nebezpečných věcí.
Uzavírací zařízení je těsné na obou stranách (vizuální kontrola).

3.6

Dokument o předání je podepsán/vypořádán.

3.1
3.2

3.3

Pokud uzavírací zařízení bylo použito pouze na jedné straně, je třeba
překontrolovat pouze tuto stranu, pokud druhá strana (nepoužitá) byla
zaplombována nebo zajištěna a může být tedy ověřeno, že nebyla použita. Jedním z prvků závěrečné kontroly je ujištění, že nedochází nikde
k úniku, tj. nesmí být žádné kapky na ventilech ani výstupních otvorech.
Je-li zjištěna přítomnost kapiček, je potřeba provést další vhodná opatření.
Skutečný stav je zdokumentován. Kontrola účinnosti je prováděna náhodně a je dokumentována.

ok

Postup týkající se zajištění těsnosti při stáčení železničních cisternových vozů (vykládka vrchem) s kapalinami (které je třeba zahrnout do kontrolních seznamů) – s vysvětlením/příklady
1. Před vykládkou
Kontrola
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

1.6

Uzavírací zařízení (např. šroubovací víčka, zaslepovací příruby)
jsou na obou stranách uzavřena.
Cisterna a veškeré součásti výstroje jsou uzavřeny tak, že nemůže dojít k nekontrolovanému úniku.
Bylo ověřeno, že cisterna ani jednotlivé součásti výstroje nejsou
žádným způsobem poškozeny (žádné nebezpečí z hlediska vykládky).
Před otevřením uzavíracích zařízení (např. víko dómu, zaslepovací příruba) překontrolujte, že jsou těsná.
Uzavírací zařízení (např. víko dómu, zaslepovací příruba) jsou
otevřena, stáčecí zařízení je připojeno.
Vnitřní a vnější uzavírací ventily otevřeny.

Vysvětlení

ok

Oznamte poškozené cisterny a jednotlivé součásti výstroje/neodesílejte
vůz k přepravě.

Pro otevření uzavíracích zařízení použijte pouze vhodné nástroje, se
kterými se vyvine potřebná síla pomocí vodorovné páky a zabrání se
poškození těsnících prvků.
Pořadí otevření v souladu s provozními pokyny.

2. Během vykládky
2.1

Kontrola
Nebylo zjištěno žádné poškození cisterny a jednotlivých součástí
výstroje (žádné nebezpečí pro postup vykládky).

Vysvětlení
Oznamte poškozené cisterny a jednotlivé součásti výstroje/neodesílejte
vůz k přepravě.

ok

3. Po vykládce
Kontrola

Vysvětlení

3.1

Překontrolujte, že je cisterna prázdná.

Vhodná opatření jsou: např. skleněný průzor nebo použití průtokoměrů
na potrubí stáčecího zařízení, vážení, změna zvuku čerpadla, žádný
produkt již není stáčen.

3.2

Provozní otvory (např. víko dómu, tlakové potrubí, inspekční
otvory, ponořené potrubí) jsou uzavřeny a těsné (vizuální kontrola).
Vnější části cisterny jsou beze zbytků nebezpečných věcí.
Dokument o předání je podepsán/vypořádán.

3.3
3.4

Skutečný stav je zdokumentován. Kontrola účinnosti je prováděna náhodně a je dokumentována.

ok

Postup týkající se zajištění těsnosti při plnění železničních cisternových vozů (plnění spodem) kapalinami (které je třeba zahrnout do kontrolních
seznamů) – s vysvětlením/příklady

1. Před plněním

1.1

2

1.22

1.3

Kontrola

Vysvětlení

Cisterna a výstroj je v bezvadném technickém stavu (vizuální
kontrola ze země).
Výpustní ventil (vnější uzavírací ventil) je uzavřený (na opačné
straně také), není viditelný žádný únik (vizuální kontrola)

Před zahájením plnění musí být překontrolována cisterna a její výstroj
aby bylo zajištěno, že splňují požadavky RID.
Vnější uzavírací zařízení a příruby musí být překontrolována/y manuálně
nebo pomocí vhodného nástroje aby bylo ověřeno, že jsou uzavřeny.
Jakékoli bezpečnostní zařízení proti neúmyslnému otevření musí být
použito, je-li instalováno. Nesmí být zjištěn žádný únik, tj. nesmí být
žádné kapičky na ventilech. Je-li zjištěna přítomnost kapiček, je potřeba
provést další opatření. Tato kontrola se vztahuje také na dodržování
postupu pro uzavírání dle RID, při vypouštění zbytků.
Specifické provozní postupy pro plnění musí být dodrženy.

Plnící zařízení je připojeno a vnitřní a vnější uzavírací ventil na
straně plnění jsou otevřeny; uzavírací zařízení na protější straně
jsou uzavřena.

ok

2. Během plnění
2.1
2.2

2

Kontrola
Dodržet předepsaný stupeň plnění
Sledovat postup plnění.

Vysvětlení

Body 1.1 a 1.2 mohou být také provedeny při příjezdu vozu do objektu (přejímka při příjezdu) spíše než přímo před plněním.

ok

3. Po naplnění

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

Kontrola

Vysvětlení

Dodržet předepsané pořadí uzavírání (zevnitř ven), vnitřní a
vnější ventily jsou uzavřeny a uzavírací zařízení je uzavřeno
v souladu s provozními postupy.
Spodní ventil (vnitřní uzavírací ventil) je uzavřen a zajištěn (vizuální kontrola).
Uzavírací zařízení (např. šroubovací víčko, zaslepovací příruba)
je otevřené. Vypouštěcí ventil (vnější uzavírací ventil) je uzavřen
a zajištěn, není viditelný žádný únik (vizuální kontrola). Poté překontrolujte, že je uzavírací zařízení (např. šroubovací víčko, zaslepovací příruba) uzavřeno.
Uzavírací zařízení (např. šroubovací víčko, zaslepovací příruba)
je správně přimontováno (těsnění jsou na místě a překontrolována) a uzavřeno pomocí vhodného nástroje a těsné (vizuální kontrola).

Pro uzavření víčka a ručně ovládaných kol vypouštěcích ventilů používejte pouze vhodné nástroje, se kterými se vyvine potřebná síla pomocí
vodorovné páky a zabrání se poškození těsnících prvků.
Spodní ventil je rozpoznatelně v uzavřené poloze a zajištěn proti neúmyslnému otevření.
Vnější uzavírací zařízení a příruby musí být překontrolovány manuálně
nebo pomocí vhodného nástroje, aby bylo zajištěno, že jsou uzavřeny.
Jakékoli bezpečnostní zařízení, chránící před neúmyslným otevřením
musí být použito, je-li instalováno.

3.6
3.7

Provozní otvory (např. víko dómu, tlakové potrubí, inspekční
otvory, vratné parní potrubí, ponořené potrubí) jsou uzavřeny a
těsné (vizuální kontrola).
Vnější části cisterny jsou beze zbytků nebezpečných věcí.
Uzavírací zařízení je těsné na obou stranách (vizuální kontrola).

3.8

Dokument o předání je podepsán/vypořádán.

Nesmí docházet k žádnému úniku, tj. na výstupních otvorech nesmí být
žádné kapičky. Je-li zjištěna přítomnost kapiček, je třeba provést další
vhodná opatření. Pro uzavření víčka použijte pouze vhodný nástroj, se
kterým se vyvine potřebná síla pomocí vodorovné páky a zabrání se
poškození těsnících prvků.

Pokud uzavírací zařízení bylo použito pouze na jedné straně, je třeba
překontrolovat pouze tuto stranu, pokud druhá strana (nepoužitá) byla
zaplombována nebo zajištěna a může být tedy ověřeno, že nebyla použita. Jedním z prvků závěrečné kontroly je ujištění, že nedochází nikde
k úniku, tj. nesmí být žádné kapky na ventilech a otvorech. Je-li zjištěna
přítomnost kapiček, je potřeba provést další vhodná opatření.
Skutečný stav je zdokumentován. Kontrola účinnosti je prováděna náhodně a je dokumentována.

ok

Postup týkající se zajištění těsnosti při stáčení železničních cisternových vozů (vykládka spodem) s kapalinami (které je třeba zahrnout do kontrolních seznamů) – s vysvětlením/příklady
1. Před vykládkou
Kontrola
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

1.6

Uzavírací zařízení (např. šroubovací víčko, zaslepovací příruba)
jsou na obou stranách uzavřeny.
Cisterna a veškeré součásti výstroje jsou uzavřeny tak, že nemůže dojít k nekontrolovanému úniku.
Bylo ověřeno, že cisterna ani jednotlivé součásti výstroje nejsou
žádným způsobem poškozeny (žádné nebezpečí z hlediska postupu vykládky).
Před otevřením uzavíracích zařízení (např. šroubovací víčko,
zaslepovací příruba) překontrolujte, že jsou těsná.
Uzavírací zařízení (např. šroubovací víčko, zaslepovací příruba)
je otevřena, stáčecí zařízení je připojeno.
Vnitřní a vnější uzavírací ventily jsou otevřeny.

Vysvětlení

ok

Oznamte poškozené cisterny a jednotlivé součásti výstroje/neodesílejte
vůz k přepravě.

Pro otevření víčka a uvolnění ručně ovládaných kol použijte pouze
vhodný nástroj, se kterým se vyvine potřebná síla pomocí vodorovné
páky a zabrání se poškození těsnících prvků.
Pořadí otevření v souladu s provozními pokyny.

2. Během vykládky

2.1

Kontrola

Vysvětlení

Nebylo zjištěno žádné poškození cisterny a jednotlivých součástí
výstroje (žádné nebezpečí pro postup vykládky).

Oznamte poškozené cisterny a jednotlivé součásti výstroje/neodesílejte
vůz k přepravě.

ok

3. Po vykládce
Kontrola

Vysvětlení

3.1

Překontrolujte, že je cisterna prázdná, a zařízení pro vykládku je
prázdné (vizuální kontrola nebo jiná vhodná opatření).

3.2

Spodní ventil (vnitřní uzavírací ventil) je uzavřen a zajištěn (vizuální kontrola).

3.3

Uzavírací zařízení (např. šroubovací víčko, zaslepovací příruba)
je otevřeno. Vypouštěcí ventil (vnější uzavírací ventil) je uzavřen
a zajištěn, vizuálně ověřeno, že nedochází k žádnému úniku
(vizuální kontrola). Poté překontrolujte uzavření uzavíracího zařízení (např. šroubovacího uzávěru, zaslepovací příruby).

3.4

Uzavírací zařízení (např. šroubovací víčko, zaslepovací příruba)
je řádně přimontováno (těsnění jsou na svém místě a překontrolována) a uzavřeno pomocí vhodného nástroje a těsné na obou
stranách (vizuální kontrola).

Jiná vhodná opatření jsou: např. skleněný průzor nebo použití průtokoměrů na potrubí stáčecího zařízení, vážení, změna zvuku čerpadla,
žádný produkt již není stáčen.
Páka je v pozici uzavřeno. Pořadí pro uzavření dodrženo (směr zevnitř
ven), vnitřní a vnější uzavírací ventily a uzavírací zařízení uzavřena
v souladu s provozními pokyny. Spodní ventil je rozeznatelně v pozici
uzavřeno a je zajištěn proti neúmyslnému otevření.
Pořadí uzavírání dodrženo (z vnitřku směrem ven), vnitřní a vnější uzavírací ventily a uzavírací zařízení jsou uzavřena v souladu s provozními
pokyny. Vnější uzavírací zařízení a příruby musí být překontrolovány
manuálně nebo pomocí vhodného nástroje aby bylo ověřeno, že jsou
uzavřena. Jakékoli bezpečnostní zařízení, chránící před neúmyslným
otevřením musí být použito, je-li k dispozici.
Pokud uzavírací zařízení bylo použito pouze na jedné straně, je třeba
překontrolovat pouze tuto stranu, pokud druhá strana (nepoužitá) byla
zaplombována nebo zajištěna a může být tedy ověřeno, že nebyla použita. K uzavření víčka a uvolnění ručně ovládaných kol uzavíracích zařízení používejte pouze vhodný nástroj, se kterým lze vyvinout potřebnou
sílu prostřednictvím vodorovné páky a je zabráněno poškození těsnících
prvků. Nesmí docházet k žádnému úniku, tj. nesmí být přítomny žádné
kapky ve výstupních otvorech. Je-li zjištěna přítomnost kapiček, je potřeba provést další vodná opatření. Pro uzavření víčka použijte pouze
vhodný nástroj, se kterým lze vyvinout potřebnou sílu prostřednictvím
vodorovné páky a je zabráněno poškození těsnících prvků.

3.5

Provozní otvory (např. vratné parní potrubí) jsou uzavřeny a těsné (vizuální kontrola).
Vnější části cisterny jsou beze zbytků nebezpečných věcí.
Dokument o předání je podepsán/vypořádán.

3.6
3.7

Skutečný stav je zdokumentován. Kontrola účinnosti je prováděna náhodně a je dokumentována.

ok

