
KAPITOLA 6.7  
 

POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, VÝROBU, INSPEKCE A 
ZKOUŠENÍPŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A UN VÍCEČLÁNKOVÝCH 

KONTEJNERŮ NA PLYN (MEGC) 

 

POZNÁMKA :  Pro nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny, cisternové kontejnery a 
cisternové výměnné nástavby s nádržemi z kovových materiálů, pro bateriová vozidla a více 
článkové kontejnery na plyn (MEGC) jiné než UN MEGC viz kapitola 6.8; pro cisterny z 
vyztužených plastů viz kapitola 6.9; pro cisterny pro podtlakové vyčerpávání odpadů viz kapitola 
6.10. 

 

6.7.1  Platnost a všeobecné požadavky 

6.7.1.1  Požadavky této kapitoly se vztahují na přemístitelné  cisterny určené pro přepravu nebezpečných 
věcí a na MEGC určené pro přepravu nezchlazených plynů  třídy 2 všemi druhy  dopravy. Kromě 
požadavků této kapitoly, pokud není stanoveno jinak, musí každá multimodální přemístitelná cisterna 
nebo MEGC odpovídající definici "kontejner" splňovat příslušné požadavky Mezinárodní úmluvy o  
bezpečných  kontejnerech  (KBK) 1972, se změnami a doplňky. Dodatečné požadavky mohou být 
uplatněny na  přemístitelné cisterny nebo MEGC přicházející na moře, které jsou  manipulovány na 
otevřeném moři. 

6.7.1.2  S přihlédnutím k vědecko-technickému pokroku mohou být  technické požadavky této kapitoly 
upraveny alternativními ujednáními. Tato alternativní ujednání musí nabízet nejméně takovou úroveň  
bezpečnosti, která je dána požadavky této  kapitoly s ohledem na snášenlivost s přepravovanými 
látkami,  a schopnost přemístitelné cisterny nebo MEGC odolat nárazu, zatížení a  požáru. Pro 
mezinárodní dopravu alternativní ujednání přemístitelných cisteren nebo MEGC musí být schváleny 
vhodnými příslušnými  orgány. 

6.7.1.3  Pokud látka není uvedena v pokynech pro přemístitelné cisterny (T1 až T23, T50 nebo T75) ve 
sloupci (10) tabulky A  kapitoly 3.2, může být příslušným orgánem země původu vydáno prozatímní 
schválení. Schválení musí být uvedeno v dokumentaci k zásilce a musí obsahovat nejméně 
informace normálně  uvedené v pokynech pro přemístitelné cisterny a podmínky, za  nichž musí být 
látka přepravována. 

 

6.7.2  Požadavky na konstrukci, výrobu, inspekce  a zkoušení 
přemístitelných cisteren ur čených  pro  přepravu látek t řídy 1 a t říd 
3 až 9 

 

6.7.2.1  Definice  

Pro účely tohoto oddílu se následujícími pojmy rozumí: 

 
Alternativní ujednání znamená schválení zaručené příslušným orgánem pro přemístitelnou cisternu 
nebo MEGC, které byly konstruovány, vyrobeny nebo zkoušeny podle technických požadavků nebo 
zkušebních metod jiných, než uvedených v této kapitole;   
 
Přemístitelná cisterna znamená multimodální cisternu pro přepravu látek třídy 1 a tříd 3 až 9. 
Přemístitelná cisterna zahrnuje nádrž s provozní  výstrojí a konstrukční výstrojí nezbytnou pro 
přepravu  nebezpečných látek. Přemístitelnou cisternu musí být možno plnit  a vyprazdňovat bez 
sejmutí konstrukční výstroje. Musí mít  stabilizační členy vně nádrže a musí ji být možno zvedat  v 
naplněném stavu. Musí být především konstruována pro zdvih  na vozidlo, železniční vůz nebo 



námořní plavidlo nebo plavidlo pro vnitrozemské vodní cesty a musí být vybavena zarážkami, úchyty  
nebo příslušenstvím umožňujícím mechanickou manipulaci.  Silniční cisternová vozidla, železniční 
cisternové vozy, nekovové cisterny a velké nádoby pro volně ložené látky  (IBC) nespadají pod 
definici přemístitelných  cisteren; 

Nádrž znamená část přemístitelné cisterny, která obsahuje látky určené pro přepravu (vlastní 
cisterna), včetně otvorů a jejich uzávěrů, ale nezahrnuje provozní výstroj  a konstrukční výstroj; 

Provozní výstroj znamená měřicí přístroje a plnicí, vyprazdňovací, větrací, pojistná, zahřívací, 
chladicí  a tepelně izolační zařízení; 

Konstrukční výstroj  znamená výztužné, upevňovací, ochranné  a stabilizační prvky vně nádrže; 

Nejvyšší dovolený provozní tlak (MAWP) znamená tlak, který  nesmí být menší než nejvyšší z dále 
uvedených tlaků měřených  na vrcholu nádrže v provozní poloze: 

(a) Nejvyšší dovolený efektivní přetlak v nádrži během  plnění nebo vyprazdňování; nebo 

(b) Nejvyšší dovolený efektivní přetlak, pro který je  nádrž konstruována, jež nesmí být menší 
než součet: 

(i)  absolutního tlaku par (v barech) látky při  65°C, zmenšeného o 1 bar; a 
 
(ii)  dílčího tlaku (v barech) vzduchu nebo jiných plynů v prostoru nad látkou vlivem 

nejvyšší  teploty 65 oC v tomto prostoru a roztažnost kapaliny vlivem zvýšení 
střední teploty látky tr - tf (tf = teplota plnění, obvykle 15 oC, tr = 50 °C, nejvyšší 

střední teplota látky); 

Výpočtový tlak znamená tlak používaný pro výpočty a požadovaný schváleným předpisem pro 
tlakové nádoby. Výpočtový tlak musí být vyšší než nejvyšší z dále uvedených  tlaků: 

(a) Nejvyšší dovolený efektivní přetlak v nádrži během plnění nebo vyprazdňování; nebo 

(b) Součet: 

(i)  absolutní tenze par (v barech) látky při 65oC,  zmenšená o 1 bar; 

(ii)  dílčího tlaku (v barech) vzduchu nebo jiných  plynů v prostoru nad látkou vlivem 
nejvyšší  teploty 65oC v tomto prostor a roztažnost  kapaliny vlivem zvýšení střední 
teploty látky tr - tf (tr = teplota plnění, obvykle 15oC, tt =  50 °C, nejvyšší st řední 

teplota látky); a 

(iii)  tlaku stanoveného na základě  statických sil uvedených v 6.7.2.2.12, ale nejméně 
0,35 baru; 

(c)  dvě třetiny nejmenšího zkušebního tlaku uvedeného v příslušných pokynech pro 
přemístitelné cisterny ve 4.2.5.2.6; 

 
Zkušební tlak znamená nejvyšší přetlak ve vrcholu nádrže během hydraulické tlakové zkoušky rovný 
nebo nejméně 1,5 násobku výpočtového tlaku. Nejnižší zkušební tlak pro přemístitelné cisterny 
určené pro zvláštní látky je uveden v příslušných pokynech pro přemístitelné cisterny ve 4.2.5.2.6. 

Zkouška těsnosti  znamená zkoušku nádrže a její provozní  výstroje používající plyn do vnitřního 
tlaku nejméně 25 % MAWP; 

Nejvyšší dovolená celková hmotnost (MPGM) znamená součet  vlastní hmotnosti přemístitelné 
cisterny a nejvyšší dovolené  užitečné hmotnosti; 

Referenční ocel znamená ocel s mezí pevností v tahu 370 N/mm2 a prodloužením při přetržení 
27 %; 

Měkká ocel znamená ocel se zaručenou mezí pevností v tahu 360 N/mm2 až 440 N/mm2 a 
zaručeným nejmenším prodloužením při přetržení podle 6.7.2.3.3.3; 



Konstrukční rozmezí teplot pro nádrž musí být od - 40oC do  50oC pro látky přepravované za 
normálních podmínek. Pro látky  manipulované za podmínek  zvýšené teploty nesmí být konstrukční  
teplota nižší než nejvyšší teplota látky během  plnění, vyprazdňování nebo přepravy. Přísnější 
konstrukční  teploty musí být uvažovány pro přemístitelné cisterny provozované v  tvrdých 
klimatických podmínkách; 
 
Jemnozrnná ocel  znamená ocel, která má rozměr feritických zrn 6 nebo menší, pokud je určen 
podle ASTM E 112-96 nebo definován v normě EN 10028-3, část 3;   

Tavný prvek znamená opětně neuzaviratelné zařízení pro vyrovnávání tlaku, které je teplotně 
ovládáno. 

Přemístitelná cisterna pro přepravu v systému offshore znamená přemístitelnou cisternu speciálně 
konstruovanou pro opětné použití pro přepravu do, z a mezi příbřežními zařízeními. Přemístitelná 
cisterna pro přepravu v systému offshore je zkonstruována a vyrobena podle pokynů pro schvalování 
kontejnerů přepravovaných po otevřených mořích stanovených Mezinárodní námořní organizací 
(International Maritime Organization) v dokumentu MSC/Circ. 860.  

6.7.2.2  Všeobecné konstruk ční a výrobní požadavky  

6.7.2.2.1 Nádrže musí být konstruovány a vyrobeny v souladu s požadavky na tlakové nádoby uznávanými 
příslušným orgánem. Nádrže musí být vyrobeny z kovových materiálů vhodných pro tváření. 
Materiály musí v zásadě odpovídat národním a mezinárodním materiálovým normám. Pro svařované  
nádrže musí být použit pouze materiál, jehož svařitelnost  byla plně prokázána. Sváry musí být 
odborně provedeny a  zaručovat úplnou bezpečnost. Pokud je to pro výrobní proces a materiály 
nezbytné, musí být nádrže vhodně tepelně zpracovány, aby byla zaručena přiměřená pevnost ve 
svaru a tepelně ovlivněných zónách. Při volbě materiálu musí být zohledněny riziko křehkého lomu, 
napětí korozivních trhlin a odolnost proti nárazu. Pokud je použita jemnozrnná ocel, zaručená 
hodnota meze průtažnosti nesmí být vyšší než 460 N/mm2 a zaručená hodnota horní meze pevnosti 
v tahu nesmí být vyšší než 725 N/mm2 podle specifikace materiálu. Hliník může být použit jako 
konstrukční materiál, jen pokud je uveden ve zvláštním ustanovení pro přemístitelnou cisternu pro  
zvláštní látku v sloupci (11) tabulky A kapitoly 3.2 nebo pokud je to schváleno příslušným orgánem. 
Pokud je hliník schválen, musí být izolován, aby se zabránilo ztrátě fyzikálních vlastností, pokud je 
podroben tepelnému zatížení 110 kW/m2 po dobu nejvýše 30 minut. Izolace musí zůstat účinná při 
všech teplotách do 649 oC a musí být potažena materiálem s bodem tavení nejméně 700 °C. 
Materiály přemístitelných cisteren musí být vhodné pro okolní prostředí, ve kterém mohou být  
přepravovány. 

6.7.2.2.2 Nádrže přemístitelných cisteren, spojovací prvky a  potrubí musí být vyrobeny z materiálů, které jsou: 

(a)  Podstatně odolné proti působení látky(ek)  určené(ých) k přepravě; nebo 

(b)  Netečné nebo neutralizované chemickou reakcí; nebo 

(c)  Potaženy antikorozním materiálem přímo nataženým na nádrž nebo spojeným 
rovnocennými prostředky. 

6.7.2.2.3 Těsnění musí být vyrobena z materiálů odolných  proti látkám určeným k přepravě. 

6.7.2.2.4 Pokud jsou nádrže potaženy, potažení musí být  dostatečně odolné proti působení látky(ek) 
určené(ých) k přepravě, homogenní, neporézní, bez trhlin, dostatečně pružné a shodné 
charakteristiky tepelné roztažnosti nádrže. Potažení každé nádrže, upevnění nádrže a potrubí musí 
být souvislé a musí pokrývat celou plochu jakékoli příruby. Pokud jsou vnější upevnění přivařena na 
cisternu, potažení musí být souvislé na upevnění a kolem celé plochy vnějších přírub. 

6.7.2.2.5 Spoje a švy potažení musí být provedeny zatavením  materiálů nebo jinými rovnocennými 
prostředky. 

6.7.2.2.6 Dotyk různých kovů, které by mohly způsobit poškození galvanickými účinky, není připuštěn. 

6.7.2.2.7   Materiály přemístitelné cisterny, včetně jakýchkoli  přístrojů, těsnění, potažení a příslušenství 
nesmějí nepříznivě  ovlivňovat látky určené k přepravě v přemístitelné cisterně. 



6.7.2.2.8 Přemístitelné cisterny musí být konstruovány a vyrobeny  s podporami pro bezpečnou základnu 
během přepravy a vhodnými  zvedacími a spouštěcími upevňovacími prvky. 

6.7.2.2.9 Přemístitelné cisterny musí být konstruovány tak, aby odolaly beze ztráty obsahu nejméně vnitřnímu 
tlaku  způsobenému obsahem a statickým, dynamickým a tepelným zatížením během normálních 
podmínek manipulace a dopravy. Konstrukce musí prokázat, že únavové účinky způsobené těmito 
opakovanými namáháními v průběhu očekávané životnosti  přemístitelné cisterny byly zohledněny. 

6.7.2.2.10 Nádrž, která má být vybavena zařízením pro vyrovnávání podtlaku, musí být konstruována tak, aby 
odolala bez trvalé  deformace vnějšímu tlaku nejméně 0,21 baru nad vnitřní tlak. Zařízení pro 
vyrovnávání podtlaku musí být nastaveno tak, aby vypouštělo při  podtlaku do minus (-) 0,21 baru, 
pokud nádrž není  konstruována pro vyšší vnější přetlak; v takovém případě nesmí být odpouštěcí 
tlak zařízení vyšší než  výpočtový podtlak cisterny. Nádrž používaná pro přepravu tuhých látek 
(práškových nebo zrnitých) pouze obalových skupin II nebo III, které během přepravy nezkapalňují, 
může být zkonstruována pro nižší vnější tlak, podléhající schválení příslušného orgánu. V tomto 
případě musí být podtlakový ventil nastaven tak, aby otevíral při tomto nižším tlaku.   Nádrž, která 
nemá být vybavena zařízením pro vyrovnávání podtlaku, musí být konstruována tak, aby odolala bez  
trvalé deformace vnějšímu tlaku nejméně 0,4 baru nad vnitřní  tlak. 

6.7.2.2.11 Podtlak vyrovnávající zařízení používané na přemístitelných  cisternách, určených pro přepravu látek 
splňujících kritéria  bodu vzplanutí třídy 3, včetně zahřátých látek přepravovaných  při nebo nad jejich 
bodem vzplanutí, musí být chráněno proti  okamžitému prošlehnutí plamene do nádrže, nebo musí 
mít přemístitelná  cisterna nádrž schopnou odolat bez úniku obsahu  výbuchu z prošlehnutí plamene 
do nádrže. 

6.7.2.2.12 Přemístitelné cisterny a jejich upevnění musí při  nejvyšším dovoleném zatížení být schopny 
absorbovat  následující jednotlivé statické síly: 

(a) Ve směru jízdy: dvojnásobek MPGM násobená zemským  zrychlením (g)1; 

(b) Vodorovně kolmo na směr jízdy: MPGM (pokud směr  jízdy není jasně určen, síly musí být  
rovnocenné dvojnásobku MPGM) násobená zemským  zrychlením (g)1; 

(c) Svisle vzhůru: MPGM násobená zrychlením (g)1; a 

(d) Svisle dolů: dvojnásobek MPGM (celkové zatížení  včetně účinku gravitace) násobené 
zemským zrychlením (g)1. 

 

6.7.2.2.13 U každé ze sil v 6.7.2.2.12 musí být zachován  koeficient bezpečnosti takto: 

(a) Pro kovy mající výrazně definovanou mez průtažnosti  koeficient 1,5 ve vztahu k mezi 
tažnosti; nebo 

(b) Pro kovy nemající výrazně definovanou mez průtažnosti koeficient 1,5 ve vztahu k 
zaručeným 0,2 % prokázané průtažnosti a pro austenitické oceli 1 % prokázané průtažnosti. 

6.7.2.2.14 Hodnoty meze pevnosti nebo prokázané pevnosti musí  být hodnoty podle národních a 
mezinárodních materiálových  norem. Pokud jsou používány austenitické oceli, stanovené  nejnižší 
hodnoty meze pevnosti nebo prokázané pevnosti podle  materiálových norem mohou být zvýšeny o 
15 %, pokud jsou tyto  vyšší hodnoty ověřeny v kontrolních  osvědčeních materiálu. Pokud 
neexistuje žádná materiálová norma pro  daný materiál, hodnota meze pevnosti nebo prokázané 
pevnosti  musí být schválena příslušným orgánem. 

6.7.2.2.15 Přemístitelné cisterny musí být možno elektricky  uzemnit, pokud jsou určeny pro přepravu látek s 
bodem  vzplanutí podle kritérií pro třídu 3 včetně zahřátých látek  přepravovaných při teplotě rovné 
nebo převyšující jejich bod  vzplanutí. Musí být provedena taková opatření, aby se  zamezilo 
nebezpečnému elektrostatickému výboji.  

6.7.2.2.16 Pokud je to požadováno pro určité látky vhodným  pokynem pro přemístitelné cisterny uvedeným ve 
sloupci (10) tabulky A kapitoly 3.2 a popsaném v 4.2.5.2.6 nebo zvláštním  ustanovením pro 
přemístitelné cisterny uvedeným ve sloupci (11) tabulky A kapitoly 3.2 a popsaným v 4.2.5.3,  
přemístitelné cisterny musí být provedeny s dodatečnou ochranou,  která může mít formu dodatečné 

                                                
1  Pro účely výpočtu g = 9,81 m/s2 



tloušťky nádrže nebo vyššího  zkušebního tlaku, dodatečné tloušťky stěny nebo vyššího zkušebního 
tlaku  stanoveného podle přirozeného nebezpečí  spojeného s přepravou daných látek. 

6.7.2.3  Konstruk ční kritéria  

6.7.2.3.1 Nádrže musí být konstruovány na základě  matematické analýzy namáhání nebo experimentální 
míry odolnosti napětí nebo jinými metodami schválenými příslušným  orgánem. 

6.7.2.3.2 Nádrže musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby  odolaly hydraulickému zkušebnímu tlaku 
rovnému nejméně 1,5  násobku výpočtového tlaku. Zvláštní požadavky pro určité  látky v příslušném 
pokynu pro přemístitelné cisterny jsou uvedeny  v sloupci (10) tabulky A kapitoly 3.2 a popsány ve 
4.2.5.2.6  nebo ve zvláštním ustanovení pro přemístitelné cisterny uvedeném ve  sloupci (11) tabulky 
A kapitoly 3.2 a popsaném ve 4.2.5.3. Pozornost je věnována  požadavkům na nejmenší tloušťku 
stěn nádrže těchto cisteren  uvedeným v 6.7.2.4.1 až 6.7.2.4.10. 

 

6.7.2.3.3 Pro kovy vykazující zřetelnou mez pevnosti nebo  charakterizované zaručenou prokázanou pevností 
(0,2 %  prokázané pevnosti obecně nebo 0.1 % prokázané pevnosti pro  austenitické oceli) primární 
povrchové napětí σ (sigma) v  nádrži nesmí překročit 0,75 Re nebo 0,50 Rm, podle toho, která z nich 
je  nižší, při zkušebním tlaku, kde: 

Re  =  výrazná mez průtažnosti v N/mm2 nebo 0,2 % prokázané průtažnosti nebo pro 
austenitické ocele 1 % prokázané průtažnosti; 

Rm  =  zaručená minimální pevnost v tahu v N/mm2. 

 

6.7.2.3.3.1 Použité hodnoty Re a Rm musí být stanoveny jako  nejmenší hodnoty podle národních a 
mezinárodních  materiálových norem. Pokud je použita austenitická ocel,  stanovené nejnižší 
hodnoty pro Re a Rm podle materiálových  norem mohou být zvýšeny až o 15 %, jestliže vyšší 
hodnoty  jsou ověřeny v materiálovém kontrolním osvědčení.  Neexistují-li žádné materiálové normy 
pro daný kov, použité  hodnoty Re a Rm musí být schváleny příslušným orgánem nebo  jím 
pověřenou organizací. 

6.7.2.3.3.2 Oceli, které mají poměr Re/Rm větší než 0,85,  nejsou dovoleny pro výrobu svařovaných nádrží. 
Hodnoty Re a  Rm použité pro stanovení tohoto poměru musí být hodnoty  uvedené v materiálovém 
kontrolním osvědčení. 

 

6.7.2.3.3.3 Oceli použité pro konstrukci nádrží musí mít  prodloužení při přetržení v % nejméně 10 000/Rm s 
absolutním  minimem 16 % pro jemnozrnné oceli a 20 % pro ostatní oceli.  Hliník a hliníkové slitiny 
používané v konstrukci nádrží musí  mít prodloužení při přetržení v % nejméně 10 000/Rm s  
absolutním minimem 12 %. 

 

6.7.2.3.3.4 Pro účely stanovení skutečných hodnot materiálů  je třeba dodat, že pro plášťový materiál musí být 
osa vzorku kovu pro  zkoušku pevnosti v pravém úhlu (kolmá) ke směru  stáčení. Stálé prodloužení 
při přetržení musí být měřeno na  zkušebních vzorcích v pravoúhlých příčných řezech v souladu s  
ISO 6892:1998 používající 50 mm měrné délky. 

 

6.7.2.4  Minimální tlouš ťka st ěny  

6.7.2.4.1  Minimální tloušťka stěny musí být větší než  tloušťka stanovená takto: 

(a) Minimální tloušťka stěny stanovená podle požadavků 6.7.2.4.2 až 6.7.2.4.10; 

(b) Minimální tloušťka stěny stanovená podle uznávaných předpisů pro tlakové nádoby včetně 
požadavků v  6.7.2.3; a 

(c) Minimální tloušťka stěny stanovená v příslušném pokynu  pro přemístitelné cisterny 
uvedeném ve sloupci (10) tabulky A kapitoly 3.2 a popsaném v 4.2.5.2.6 nebo stanovená 
podle  zvláštního ustanovení pro přemístitelné cisterny uvedeného ve sloupci (11)  tabulky A 
kapitoly 3.2 a popsaného v 4.2.5.3. 



6.7.2.4.2 Cylindrické části, konce (dna) a kryty uzávěrů  nádrží o průměru do 1,8 m musí mít tloušťku nejméně 
5 mm  v referenční oceli nebo rovnocennou tloušťku použitého kovu.  Nádrže o průměru větším než 
1,8 m musí mít tloušťku nejméně  6 mm v referenční oceli nebo rovnocennou tloušťku použitého  
kovu kromě toho, že pro práškové a zrnité tuhé látky obalové  skupiny II nebo III může být 
požadavek na minimální tloušťku snížen na nejméně 5 mm tloušťky v referenční oceli nebo  
rovnocennou tloušťku použitého kovu. 

6.7.2.4.3 Pokud je provedena dodatečná ochrana nádrže proti  poškození, přemístitelné cisterny se 
zkušebními tlaky menšími než  2,65 baru mohou mít minimální tloušťku stěny zmenšenou úměrně  k 
provedené ochraně schválenou příslušným orgánem. Avšak  nádrže o průměru nejvýše 1,8 m 
nesmějí mít tloušťku menší než  3 mm v referenční oceli nebo rovnocennou tloušťku použitého  
kovu. Nádrže o průměru větším než 1,8 m nesmějí mít tloušťku  menší než 4 mm v referenční oceli 
nebo rovnocennou tloušťku  použitého kovu. 

6.7.2.4.4 Cylindrické části, konce (dna) a kryty uzávěrů  nádrží nesmějí mít tloušťku menší než 3 mm bez 
ohledu na  materiál konstrukce. 

6.7.2.4.5 Dodatečná ochrana uvedená v 6.7.2.4.3 může být  provedena celkovou vnější konstrukční ochranou, 
jako vhodnou  "sendvičovou" konstrukcí s vnější ochranou (pláštěm) upevněnou  k nádrži, konstrukcí 
dvojité stěny nebo uzavřením nádrže v  kompletním rámu s podélnými a příčnými konstrukčními 
prvky. 

6.7.2.4.6 Rovnocenná tloušťka kovu jiná než předepsaná pro  referenční ocel v 6.7.2.4.2 musí být stanovena 
podle tohoto  vzorce: 

                                    

                                          e1 = 
3
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e 4,21
   

kde: 

e1        =   požadovaná rovnocenná tloušťka (v mm) použitého  kovu; 

eo        =    minimální tloušťka (v mm) referenční oceli  stanovená v příslušném pokynu pro 

přemístitelné cisterny uvedeném ve sloupci (10) tabulky A kapitoly 3.2 a popsaném 
v 4.2.5.2.6 nebo ve  zvláštním ustanovení pro přemístitelné cisterny uvedeném ve 
sloupci (11) tabulky A kapitoly 3.2 a popsaném v 4.2.5.3; 

Rm1    =  minimální zaručená pevnost v tahu (v N/mm2) použitého kovu (viz 6.7.2.3.3) 

A1      =               zaručené minimální prodloužení při přetržení  (v %) použitého kovu podle národních 
nebo mezinárodních norem. 

6.7.2.4.7 Pokud je v příslušném pokynu pro přemístitelné cisterny  v 4.2.5.2.6 uvedena minimální tloušťka 
8 mm nebo 10 mm, je třeba poznamenat, že tyto tloušťky jsou založeny na  vlastnostech referenční 
oceli a průměru nádrže 1,80 m. Pokud  je použit kov jiný než měkká ocel (viz 6.7.2.1) nebo nádrž má  
průměr větší než 1,80 m, tloušťka musí být stanovena podle  tohoto vzorce: 

 e1 = 3
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kde: 

e1  =   požadovaná rovnocenná tloušťka (v mm) použitého  kovu; 

eo         =  minimální tloušťka (v mm) referenční oceli  stanovené v příslušném   pokynu pro 
přemístitelné cisterny uvedeném ve sloupci (10) tabulky A kapitoly 3.2 a popsaném 
v 4.2.5.2.6 nebo ve  zvláštním ustanovení pro přemístitelné cisterny  uvedeném ve 
sloupci  (11) tabulky A kapitoly 3.2 a popsaném v 4.2.5.3; 

d1  =   průměr nádrže (v m), avšak nejméně 1,80 m; 

Rm1    =   minimální zaručená pevnost v tahu (v N/mm2)  použitého kovu (viz 6.7.2.3.3); 

A1       =    zaručené minimální prodloužení při přetržení (v %) použitého kovu podle 
národních nebo mezinárodních norem. 



 
6.7.2.4.8 V žádném případě nesmí být tloušťka stěny nádrže  menší, než je předepsána v 6.7.2.4.2, 6.7.2.4.3 

a 6.7.2.4.4. Všechny části nádrže musí mít minimální tloušťku stanovenou  v 6.7.2.4.2 až 6.7.2.4.4. 
Tato tloušťka musí být výlučně bez  jakéhokoli přídavku na korozi. 

6.7.2.4.9 Pokud je použita měkká ocel (viz 6.7.2.1), pro  výpočet se nevyžaduje použití vzorce v 6.7.2.4.6. 

6.7.2.4.10 V místech připojení konců (den) k cylindrické části nádrže nesmějí být žádné změny tloušťky.  

. 
6.7.2.5  Provozní výstroj 

6.7.2.5.1 Provozní výstroj musí být tak uspořádána, aby byla  chráněna proti nebezpečí utržení nebo 
poškození během  přepravy a manipulace. Pokud spoj mezi rámem a nádrží dovoluje relativní pohyb 
mezi jednotlivými konstrukčními částmi, musí být výstroj upevněna tak, aby dovolovala takový pohyb 
bez  nebezpečí poškození provozních částí. Vnější spojovací  vyprazdňovací prvky (potrubí, 
uzavírací ventily), vnitřní  uzavírací ventil a jeho sedlo musí být chráněny proti  nebezpečí utržení 
působením vnějších sil (např. použitím  pružných částí). Plnící a vyprazdňovací zařízení (včetně  
přírub nebo šroubových uzávěrů) a jakékoliv ochranné kryty  musí umožňovat zajištění proti 
nežádoucímu otevření. 

6.7.2.5.2 Všechny otvory nádrže určené pro plnění a  vyprazdňování přemístitelné cisterny musí být vybaveny 
ručně  ovládaným uzavíracím ventilem umístěným co nejblíže k nádrži,  jak je to jen prakticky možné. 
Jiné otvory kromě otvorů pro  odvětrání nebo odpouštění tlaku musí být vybaveny buď  uzavíracím 
ventilem nebo jinými vhodnými uzavíracími  prostředky umístěnými co možno nejblíže k nádrži, jak je 
to  prakticky možné. 

6.7.2.5.3 Všechny přemístitelné cisterny musí být vybaveny  otvorem s kryty nebo jinými kontrolními otvory 
vhodných  rozměrů dovolujícími vnitřní kontrolu a přiměřený vstup pro  údržbu a opravy vnitřku. 
Komorové přemístitelné cisterny musí mít  otvor s krytem nebo jiné kontrolní otvory pro každou 
komoru. 

6.7.2.5.4 Vnější spojovací prvky musí být, pokud je to možné, seskupeny. Pro izolaci  přemístitelných cisteren 
musí být vrchní spojovací prvky  obkrouženy zásobníkem pro únik s vhodným odtokem. 

6.7.2.5.5 Každý spoj na přemístitelné cisterně musí být zřetelně označen s uvedením své funkce. 

6.7.2.5.6 Každý uzavírací ventil nebo jiné  uzavírací prostředky musí být konstruovány a vyrobeny na 
jmenovitý tlak nádrže MAWP a vyšší  s ohledem na teploty očekávané během  přepravy. Všechny 
uzavírací ventily se šroubovými uzávěry  musí být uzavírány pravotočivým pohybem ručního kola. 
Pro  ostatní ventily musí být poloha (otevřeno - zavřeno) a směr uzavírání  zřetelně vyznačeny. 
Všechny uzavírací ventily musí být  konstruovány tak, aby se zabránilo nežádoucímu  otevření. 

6.7.2.5.7 Pohyblivé části, jako jsou kryty, části uzávěrů  atd., nesmějí být vyrobeny z nechráněné korozivní 
oceli, pokud  mohou přijít do styku třením nebo dotykem s hliníkovými  přemístitelnými cisternami 
určenými pro přepravu látek splňujících  kritérium bodu vzplanutí třídy 3, včetně zahřátých látek  
přepravovaných při teplotě rovné nebo vyšší, než je jejich  bod vzplanutí. 

6.7.2.5.8 Potrubí musí být konstruováno, vyrobeno a  instalováno tak, aby se zabránilo nebezpečí poškození  
působením tepelné roztaživosti a smršťování mechanických rázů  a vibrací. Všechna potrubí musí 
být z vhodného kovového  materiálu. Svařované spoje potrubí musí být používány všude,  kde je to 
jen možné. 

6.7.2.5.9 Spoje v měděném potrubí musí být spájeny nebo mít  rovnocenně pevné kovové spojení. Bod tavení 
pájecích materiálů nesmí být vyšší než 525oC. Spoje nesmějí snižovat pevnost potrubí, což se může 
stát u šroubových spojů. 

6.7.2.5.10 Průtržný tlak všech potrubí a spojovacích prvků  potrubí nesmí být menší než nejvyšší čtyřnásobek 
MAWP nádrže  nebo čtyřnásobek tlaku, kterému může být vystavena v provozu při činnosti čerpadla 
nebo jiného zařízení (kromě zařízení na  vyrovnávání tlaku). 

6.7.2.5.11  Tažné kovy smějí být používány při konstrukci  ventilů a příslušenství. 



 

6.7.2.6  Spodní otvory  

6.7.2.6.1 Určité látky nesmějí být přepravovány v přemístitelných  cisternách se spodními otvory. Pokud 
vhodný pokyn pro  přemístitelné cisterny uvedený ve sloupci (l0) tabulky A kapitoly  3.2, popsaný v 
4.2.5.2.6 stanoví, že spodní otvory jsou  zakázány, nesmějí být žádné otvory pod hladinou kapaliny v 
nádrži, pokud je plněna na svoje nejvyšší dovolené plnění.  Pokud je existující otvor uzavřen, musí 
být opatřen deskou vnitřním a  vnějším přivařením k nádrži. 

6.7.2.6.2 Otvory spodního vyprazdňování přemístitelných cisteren  přepravujících určité tuhé krystalizující 
nebo vysoce viskosní  látky musí být vybaveny nejméně dvěma v sérii uspořádanými a  vzájemně 
nezávislými uzavíracími zařízeními. Konstrukce  zařízení musí být schválena příslušným orgánem 
nebo jím  pověřenou organizací a musí zahrnovat: 

a) Vnější uzavírací ventil upevněný co možno nejvýše na  nádrž, pokud je to prakticky  účelné; 
a 

b) Vodotěsný uzávěr na konci vyprazdňovacího potrubí,  který může být uzavřen slepou  
přírubou nebo  šroubovou čepičkou. 

6.7.2.6.3 Každý vývod spodního vyprazdňování, kromě  uvedených v 6.7.2.6.2, musí být vybaven třemi v sérii  
uspořádanými a vzájemně nezávislými uzavíracími zařízeními.  Konstrukce zařízení musí být 
schválena příslušným orgánem nebo  jím pověřenou organizací a musí zahrnovat: 

a) Samouzavírací vnitřní uzavírací ventil, jímž je uzavírací ventil v nádrži nebo v přivařené  
přírubě nebo jeho společné přírubě s tím, že: 

(i) Ovládací zařízení pro provoz ventilu je konstruováno tak, aby se zabránilo  
jakémukoli nežádoucímu otevření v důsledku nárazu nebo neúmyslného jednání; 

(ii) Ventil může být ovládán svrchu nebo zdola; 

(iii) Pokud je to možné, nastavení ventilu (otevřeno -  zavřeno) musí být možno  ověřit ze 
země; 

(iv) Kromě přemístitelných cisteren s vnitřním objemem  nejvýše 1000 litrů, musí být 
možné uzavřít ventil s přístupné polohy přemístitelné cisterny,  která je vzdálena od 
ventilu samého; a 

(v) Ventil musí zůstat provozuschopný v případě poškození vnějšího zařízení pro 
ovládání činnosti ventilu; 

b)  Vnější uzavírací ventil upevněný co nejblíže k nádrži, jak je to prakticky účelné; 

c)  Vodotěsný uzávěr na konci vyprazdňovacího potrubí, který může být uzavřen slepou  
přírubou nebo  šroubovou čepičkou. 

6.7.2.6.4 Pro podélnou nádrž může být vnitřní uzavírací ventil požadovaný v 6.7.2.6.3(a)  nahrazen 
dodatečným vnějším zavíracím ventilem. Výrobce musí splnit požadavky příslušného orgánu nebo 
jím pověřené organizace. 

 
6.7.2.7  Bezpečnostní  za řízení 

6.7.2.7.1 Všechny přemístitelné cisterny musí být vybaveny  nejméně jedním zařízením pro vyrovnávání tlaku. 
Všechna  tato zařízení musí být konstruována, vyrobena a  označena podle požadavků příslušného 
orgánu nebo jím  pověřené organizace. 

6.7.2.8  Zařízení pro vyrovnávání tlaku  

6.7.2.8.1 Každá přemístitelná cisterna s vnitřním objemem nejméně  1900 litrů a každá nezávislá komora 
přemístitelné cisterny se stejným  vnitřním objemem, musí být vybavena jedním nebo více  
zařízeními pro vyrovnávání tlaku pružinového typu s případným  průtržným kotoučem nebo tavným 
prvkem a paralelně s pružinovým  zařízením, pokud to není zakázáno v odvolávce na 6.7.2.8.3 v  
příslušném pokynu pro přemístitelné cisterny v 4.2.5.2.6. Zařízení  pro vyrovnávání tlaku musí mít 
dostatečnou kapacitu, aby  zabránilo roztržení nádrže vlivem přetlaku nebo podtlaku  způsobeného 
plněním, vyprazdňováním nebo zahříváním obsahu. 



6.7.2.8.2 Zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být  konstruováno tak, aby se zabránilo vniknutí cizích 
předmětů, úniku  kapaliny a vývoji nebezpečného nadměrného tlaku. 

6.7.2.8.3 Pokud je to požadováno pro určité látky příslušným  pokynem pro přemístitelné cisterny uvedeným v 
sloupci (10)  tabulky A kapitoly 3.2 a popsaným v 4.2.5.2.6, musí mít přemístitelné cisterny zařízení 
pro vyrovnávání tlaku schválené příslušným orgánem. Pokud není přemístitelná cisterna vyhrazena 
pro přepravu jedné látky a vybavena schváleným zařízením pro vyrovnávání tlaku vyrobeným z 
materiálů snášenlivých s přepravovanou látkou, musí zařízení pro vyrovnávání tlaku  obsahovat 
průtržný kotouč předcházející pružinovému zařízení pro vyrovnávání tlaku. Pokud je průtržný kotouč 
vložen do série s požadovaným  zařízením pro vyrovnávání tlaku, prostor mezi průtržným  kotoučem 
musí být vybaven měřidlem tlaku nebo indikátorem  protržení kotouče proděravění nebo úniku, který 
mohla způsobit  špatná funkce systému pro vyrovnávání tlaku. Průtržný kotouč se musí protrhnout 
při tlaku o 10 % vyšším, než je počáteční vypouštěcí tlak zařízení pro vyrovnávání tlaku. 

6.7.2.8.4 Každá přemístitelná cisterna s vnitřním objemem menším  než 1900 litrů musí být vybavena 
zařízením pro vyrovnávání  tlaku, kterým může být průtržný kotouč, pokud tento kotouč  odpovídá 
požadavkům v 6.7.2.11.1. Pokud není použito pružinové  zařízení pro vyrovnávání tlaku, musí být 
průtržný kotouč  nastaven na protržení při jmenovitém tlaku rovném zkušebnímu  tlaku. 

6.7.2.8.5  Pokud je nádrž vybavena pro tlakové vyprázdnění, musí být vstupní potrubí osazeno vhodným 
zařízením pro vyrovnávání tlaku nastaveným tak, aby pracovalo při tlaku nejvýše MAWP nádrže a 
uzavírací ventil byl umístěn co  nejblíže k nádrži, jak je to prakticky účelné. 

 

6.7.2.9  Nastavení za řízení pro vyrovnávání tlaku  

6.7.2.9.1 Je třeba připomenout, že zařízení pro vyrovnávání  tlaku musí pracovat pouze v podmínkách 
nadměrného zvýšení  teploty, jelikož cisterna nepodléhá nadměrným změnám tlaku  během 
normálních podmínek přepravy (viz 6.7.2.12.2). 

6.7.2.9.2 Požadované zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být nastaveno tak, aby začalo vypouštět při 
jmenovitém tlaku pěti šestin zkušebního tlaku pro nádrže mající zkušební tlak nejvýše 4,5 baru a 110 
% dvou třetin zkušebního tlaku pro nádrže mající zkušební tlak větší než 4,5 baru. Po vypuštění se 
zařízení musí uzavřít tlakem  nejvýše o10 % nižším,  než je otevírací tlak. Zařízení musí zůstat 
uzavřeno při všech nižších tlacích. Tento požadavek nezabraňuje použití tlaku zařízení pro 
vyrovnávání tlaku nebo kombinace tlakových a podtlakových vyrovnávacích zařízení. 

 

6.7.2.10 Tavné prvky  

6.7.2.10.1 Tavné prvky musí fungovat při teplotě mezi 110 oC a 149 oC za podmínky, že tlak v nádrži při tavné 
teplotě nebude vyšší než zkušební tlak. Musí být umístěny na vrcholu nádrže s jejich vstupy ve 
výparném prostoru a v žádném  případě nesmějí být chráněny před vnějším teplem. Tavné  prvky 
nesmějí být používány na přemístitelných cisternách se zkušebním tlakem, který překračuje 2,65 
baru. Tavné prvky používané na přemístitelných cisternách určených pro přepravu  zahřátých látek 
musí být konstruovány pro provoz při teplotě vyšší, než bude nejvyšší teplota očekávaná během 
přepravy, a musí splňovat požadavky příslušného orgánu nebo jím pověřené organizace. 

 

6.7.2.11 Průtržné kotou če 

6.7.2.11.1  Průtržné kotouče, kromě uvedených v 6.7.2.8.3, musí být nastaveny na protržení při jmenovitém 
tlaku rovném zkušebnímu tlaku v celém rozsahu konstrukční teploty. Pokud jsou používány průtržné 
kotouče, musí být věnována zvláštní pozornost  požadavkům v 6.7.2.5.1 a  6.7.2.8.3, . 

6.7.2.11.2 Průtržné kotouče musí být vhodné pro podtlaky, které mohou vzniknout v přemístitelné cisterně. 

 
6.7.2.12 Kapacita za řízení pro vyrovnávání tlaku  

6.7.2.12.1 Pružinové zařízení pro vyrovnávání tlaku požadované v 6.7.2.8.1 musí mít příčný průtokový průřez 
rovnocenný otvoru o průměru 31,75 mm. Pokud je používáno podtlakové zařízení pro vyrovnávání 
tlaku, musí mít plochu  průtokového průřezu nejméně 284 mm2. 



6.7.2.12.2 Kombinovaná dodávková kapacita systému pro vyrovnávání tlaku (s přihlédnutím ke sníženému 
průtoku, pokud je přemístitelná cisterna vybavena průtržným kotoučem předřazeným pružinovému 
zařízení pro vyrovnávání tlaku nebo pokud je pružinové zařízení pro vyrovnávání tlaku provedeno se 
zařízením pro ochranu před prošlehnutím plamene) za podmínky kompletního zvládnutí ohně 
přemístitelné cisterny musí být dostatečná omezit tlak v nádrži o 20 % nad tlak uvádějící v činnost 
zařízení pro vyrovnávání tlaku. Nouzové zařízení pro vyrovnávání tlaku může být použito pro 
dosažení předepsané vypouštěcí kapacity. Tato zařízení mohou být tavná, pružinová nebo průtržné 
kotouče nebo kombinace zařízení pružinových a průtržných kotoučů. Celková kapacita zařízení pro 
vyrovnávání tlaku musí být stanovena použitím vzorce v 6.7.2.12.2.1 nebo tabulky v 6.7.2.12.2.3. 

6.7.2.12.2.1 Pro stanovení celkové požadované kapacity zařízení pro vyrovnávání tlaku, která musí být součtem 
individuálních kapacit všech spolupůsobících zařízení, musí  být použit následující vzorec: 

 

M
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4,12Q
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=  

kde: 

Q  =  minimální požadovaný stupeň v krychlových metrech vzduchu za sekundu (m3/s) za 
normálních podmínek: 1 bar a 0°C (273 K); 

F  =   koeficient této hodnoty: 

pro neizolované nádrže F = 1; 

pro izolované nádrže F = U(649 - t)/13,6 avšak v žádném případě není menší  než 0,25;  

kde: 

U   = koeficient prostupu tepla v kW.m-2.K-1 při 38 oC 

t    =  skutečná teplota látky během plnění (ve oC); pokud tato teplota není známa, 
použije se t = 15 oC; 

Hodnota koeficientu F výše uvedená pro izolované nádrže může  být použita, pokud izolace splňuje 
požadavky uvedené v 6.7.2.12.2.4; 

A  =  celková plocha vnějšího povrchu nádrže ve čtverečných  metrech 

Z  =  koeficient stlačitelnosti plynu za akumulační  podmínky (pokud tento koeficient není znám, 
budiž Z  rovno 1); 

T  =  absolutní teplota v Kelvinech (oC + 273) nad  zařízením pro vyrovnávání tlaku za 
akumulační  podmínky; 

L  =  utajené teplo výparnosti kapaliny, v kJ/kg, za  akumulační podmínky; 

M =  molekulární hmotnost vypouštěného plynu; 

C =  konstanta odvozená z jednoho z následujících vzorců  jako funkce poměru k specifických 
tepel: 
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kde: 

Cp = specifické teplo při konstantním tlaku; a 

Cv = specifické teplo při konstantním objemu. 

 

 

 



Pokud k > 1: 
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Pokud k = 1 nebo k není znám: 

607,0
e

1
C ==  

kde e je matematická konstanta 2,7183 

 

C může být též převzata z následující tabulky: 

 

k  C k C k C 

1,00 
1,02 
1,04 
1,06 
1,08 
1,10 
1,12 
1,14 
1,16 
1,18 
1,20 
1,22 
1,24 

0,607 
0,611 
0,615 
0,620 
0,624 
0,628 
0,633 
0,637 
0,641 
0,645 
0,649 
0,652 
0,656 

1,26 
1,28 
1,30 
1,32 
1,34 
1,36 
1,38 
1,40 
1,42 
1,44 
1,46 
1,48 
1,50 

0,660 
0,664 
0,667 
0,671 
0,674 
0,678 
0,681 
0,685 
0,688 
0,691 
0,695 
0,698 
0,701 

1,52 
1,54 
1,56 
1,58 
1,60 
1,62 
1,64 
1,66 
1,68 
1,70 
2,00 
2,20 

0,704 
0,707 
0,710 
0,713 
0,716 
0,719 
0,722 
0,725 
0,728 
0,731 
0,770 
0,793 

6.7.2.12.2.2 Jako alternativa k výše uvedeným vzorcům, mohou mít nádrže konstruované pro přepravu kapalin 
rozměry svých zařízení pro vyrovnávání tlaků podle tabulky v 6.7.2.12.2.3. Tato tabulka počítá s 
hodnotou koeficientu izolace F = 1 a musí být upravena podobně, jako když je nádrž izolována. 

    M =  86,7                                          T = 394 K 

    L  =  334, 94 kJ/kg                            C = 0,607 

    Z  =  1 

 

6.7.2.12.2.3 Minimální nouzová ventilační kapacita, Q, v krychlových metrech vzduchu za sekundu při 1 baru a 
0 oC  (273 K).  

 



A 
Exponovaná plocha 

(čtvere ční metry) 

Q 
(Krychlové metry 

vzduchu za sekundu) 

A 
Exponovaná plocha 

(čtvere ční metry) 

Q 
(Krychlové metry 

vzduchu za sekundu) 
2 0,230    37,5 2,539 
3 0,320 40 2,677 
4 0,405    42,5 2,814 
5 0,487 45 2,949 
6 0,565    47,5 3,082 
7 0,641 50 3,215 
8 0,715    52,5 3,346 
9 0,788 55 3,476 
10 0,859    57,5 3,605 
12 0,998 60 3,733 
14 1,132    62,5 3,860 
16 1,263 65 3,987 
18 1,391    67,5 4,112 
20 1,517 70 4,236 

   22,5 1,670 75 4,483 
25 1,821 80 4,726 

   27,5 1,969 85 4,967 
30 2,115 90 5,206 

    32,5 2,258 95 5,442 
35 2,400 100 5,676 

 

6.7.2.12.2.4 Izolační systémy používané za účelem snižování ventilační kapacity musí být schváleny příslušným 
orgánem nebo jím pověřenou organizací. Ve všech případech musí izolační systém schválený pro 
tento účel: 

(a) zůstat účinný při všech teplotách až do 649 oC; a 

(b) být chráněn pláštěm s bodem tavení 700 oC nebo vyšším. 

 

6.7.2.13 Značení zařízení pro vyrovnávání tlaku  

6.7.2.13.1 Každé zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být  zřetelně a trvale označeno těmito údaji: 

(a) Tlak (v barech nebo kPa) nebo teplota (ve oC), na  které je nastaveno vypouštění; 

(b) Dovolená tolerance vypouštěcího tlaku pro pružinová  zařízení pro vyrovnávání tlaku; 

(c) Referenční teplota odpovídající nastavenému tlaku  pro průtržné kotouče; 

(d) Dovolená tolerance teploty pro tavné prvky; 

(e) Nastavená průtoková kapacita pružinových  zařízení pro vyrovnávání tlaku, průtržných 
kotoučů nebo tavných prvků v normálních  krychlových metrech vzduchu za sekundu (m3/s); 

  Pokud je to proveditelné, musí být uvedeny následující  údaje: 

(f)  Jméno výrobce a příslušné katalogové číslo zařízení pro vyrovnávání tlaku. 

6.7.2.13.2 Nastavená průtoková kapacita označená na pružinových zařízeních pro vyrovnávání tlaku musí být 
stanovena podle ISO 4126-1:1991. 

 
6.7.2.14 Spoje k za řízení pro vyrovnávání tlaku 

6.7.2.14.1 Spoje k zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být dostatečných rozměrů, aby umožnily neomezeně 
propustit požadované vypouštění do zařízení pro vyrovnávání tlaku. Žádný uzavírací ventil nesmí být 
vestavěn mezi nádrž a zařízení pro vyrovnávání tlaku, kromě zdvojeného zařízení pro údržbu nebo 
jiných důvodů a uzavíracích ventilů sloužících pro uzamčení otevřeného zařízení v provozu nebo  
uzavíracích ventilů vzájemně uzamčených tak, že alespoň jeden  ze zdvojených je vždy v provozu. 



Nesmí být žádná překážka pro otevírání vedení k zařízení ventilačnímu nebo pro vyrovnávání  tlaku, 
která by mohla omezit nebo uzavřít průtok z nádrže do tohoto zařízení. Otvory nebo potrubí od 
vyústění zařízení pro vyrovnávání tlaku, pokud jsou používány, musí vypouštět přebytečné páry 
nebo kapaliny do atmosféry za podmínek minimálního zpětného tlaku do zařízení pro vyrovnávání 
tlaku. 

6.7.2.15 Umíst ění zařízení pro vyrovnávání tlaku  

6.7.2.15.1 Každé vyústění zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být umístěno na vrchol nádrže co nejblíže 
podélnému a příčnému středu nádrže, jak je to proveditelné. Všechna vyústění zařízení pro 
vyrovnávání tlaku musí být umístěna  tak, aby za podmínek maximálního plnění byla ve výparném 
prostoru nádrže, a zařízení musí být tak uspořádáno, aby zajistilo neomezené vypouštění unikajících 
par. U hořlavých  látek musí být unikající páry vyvedeny přímo ven z nádrže  takovým způsobem, 
aby se nemohly dostat pod nádrž. Ochranná zařízení, která odklánějí proud par, jsou dovolena 
pouze tehdy, nezmenšují-li kapacitu zařízení pro vyrovnávání tlaku. 

6.7.2.15.2 Uspořádání musí být provedena tak, aby zabránila  přístupu nepovolaných osob k zařízení pro 
vyrovnávání tlaku a  chránila tato zařízení před poškozením způsobeným převrácením  přemístitelné 
cisterny. 

 
6.7.2.16 Stavoznaky (m ěřicí zařízení) 

6.7.2.16.1 Skleněné stavoznaky a měřidla vyrobená z křehkého materiálu, která jsou v přímém styku s 
obsahem nádrže, nesmějí být použity. 

 

6.7.2.17 Podpěry, rámy, zvedací a spoušt ěcí vybavení  p řemístitelných cisteren  

6.7.2.17.1 Přemístitelné cisterny musí být konstruovány a vyráběny s podpěrnou konstrukcí zajišťující jejich 
bezpečnou základnu  během přepravy. Síly uvedené v 6.7.2.2.12 a koeficient bezpečnosti uvedený v 
6.7.2.2.13 musí být zohledněny při konstrukci. Zarážky, rámy, podstavce nebo jiné podobné 
konstrukce jsou přípustné. 

6.7.2.17.2 Kombinovaná namáhání způsobená konstrukční výstrojí přemístitelné cisterny (např. podstavce, 
rámy atd.) a zvedací a spouštěcí zařízení nesmějí způsobit nadměrné namáhání v jakékoli části 
nádrže. Stabilní zvedací a spouštěcí  zařízení musí být namontováno na všech přemístitelných 
cisternách. Přednostně musí být upevněno na podpěry přemístitelné cisterny,  avšak může být 
připevněno k výztužným deskám umístěným na nádrži v bodech jejich podpěr. 

6.7.2.17.3 Při konstrukci podpěr a rámu se musí brát v úvahu účinky klimatické koroze. 

6.7.2.17.4 Kapsy pro zvedací vidlice musí být uzavíratelné. Prostředky pro uzavření těchto kapes musí tvořit 
trvalou část rámu nebo být trvale připojeny k rámu. Jednokomorové přemístitelné cisterny o délce 
menší než 3,65 m nemusí mít tyto  kapsy uzavíratelné, pokud: 

(a) jsou nádrž včetně všech spojovacích prvků dobře chráněny proti úderům zvedacích vidlic; a 

(b) vzdálenost mezi středy kapes pro zvedací vidlice je  nejméně polovina maximální délky 
přemístitelné cisterny. 

6.7.2.17.5 Pokud nejsou přemístitelné cisterny během přepravy chráněny podle 4.2.1.2, nádrže a provozní 
výstroj musí být  chráněny proti poškození nádrže a provozní výstroje podélným nebo příčným 
nárazem nebo převrácením. Vnější spojovací prvky musí být chráněny tak, aby byl vyloučen únik 
obsahu nádrže při nárazu nebo převrácení přemístitelné cisterny na tyto spojovací prvky. Příklady 
takové ochrany: 

(a) Ochrana proti bočnímu nárazu, kterou mohou tvořit  podélné výztuže chránící nádrž z obou 
stran na  výškové úrovni jejího středu; 

(b) Ochrana přemístitelné cisterny proti převrácení, kterou  mohou tvořit výztužné prstence 
nebo výztuže upevněné  napříč rámu; 

(c) Ochrana proti nárazu zezadu, kterou může tvořit  nárazník nebo rám; 



(d) Ochrana nádrže proti poškození nárazem nebo  převrácením použitím rámu ISO podle  ISO 
1496-3:1995. 

 
6.7.2.18 Schválení typu  

6.7.2.18.1 Příslušný orgán nebo jím pověřená organizace vydá  osvědčení o schválení typu pro jakoukoli novou  
konstrukci přemístitelné cisterny. Toto osvědčení prokazuje, že  přemístitelná cisterna byla 
prohlédnuta tímto orgánem, je vhodná  pro její zamýšlený účel a odpovídá požadavkům této kapitoly 
a  přiměřeným ustanovením pro látky uvedeným v kapitole 4.2 a v  tabulce A kapitoly 3.2. Pokud 
série přemístitelných cisteren  jsou vyráběny beze změny konstrukce, osvědčení platí pro  celé tyto 
série. Osvědčení musí obsahovat  zkušební  protokol prototypu, látky nebo skupiny látek dovolené  
přepravovat, materiály konstrukce nádrže a vnitřního povlaku (pokud  byl použit) a schvalovací číslo. 
Schvalovací číslo musí  tvořit mezinárodní rozlišovací značka státu předepsaná v  Úmluvě o 
silničním provozu, Vídeň l968, a registrační číslo. V osvědčení musí být uvedena jakákoliv 
alternativní ujednání podle 6.7.1.2.. Schválení konstrukce typu může sloužit pro  schválení menších 
přemístitelných cisteren vyrobených z materiálů  téhož druhu a tloušťky, stejnou výrobní technologií 
a s  identickými podpěrami, rovnocennými uzávěry a dalším  příslušenstvím. 

6.7.2.18.2 Zkušební protokol prototypu pro schválení konstrukce typu musí obsahovat nejméně toto: 

(a) Výsledky zkoušky vhodného rámu uvedené v  ISO 1496-3:1995; 

(b) Výsledky první inspekce a zkoušky uvedené v  6.7.2.19.3; 

(c) Výsledky nárazové zkoušky uvedené v 6.7.2.19.1,  je-li předepsána. 

 

6.7.2.19 Inspekce a zkoušení  

6.7.2.19.1 Přemístitelné cisterny odpovídající definici kontejneru podle Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti 
kontejnerů  (KBK) z roku 1972 v platném znění , nesmějí být používány .Jejich použití je možné 
pouze tehdy, pokud se reprezentativní vzorek každého konstrukčního typu úspěšně ověří zkouškou 
dynamického nárazu podle Příručky zkoušek a kritérií, díl IV, odstavec 41. 

 
6.7.2.19.2 Nádrž a součásti výstroje každé přemístitelné cisterny musí být podrobeny inspekci a zkoušce před 

jejím prvním uvedením do provozu (první inspekce a zkouška) a potom v nejvýše pětiletých 
intervalech (periodická inspekce a zkouška po pěti  letech) s inspekcí a zkouškou v polovině této 
doby (periodická inspekce a zkouška po dvou a půl letech). Inspekce a zkouška po dvou a půl letech 
může být provedena během tří měsíců před nebo po stanoveném datu. Mimořádná inspekce a 
zkouška musí být  provedena bez ohledu na datum poslední periodické inspekce a zkoušky, pokud 
je to nezbytné podle 6.7.2.19.7. 

6.7.2.19.3 První inspekce a zkouška přemístitelné cisterny musí zahrnovat kontrolu konstrukčních 
charakteristik, vnitřní a vnější prohlídku přemístitelné cisterny a jejích spojovacích prvků vzhledem k 
látkám, které v ní mají být přepravovány, a tlakovou zkoušku. Před uvedením přemístitelné cisterny 
do provozu musí být též provedeny zkouška těsnosti a kontrola uspokojivého provozu celé provozní 
výstroje. Pokud byly nádrž a její spojovací prvky tlakově zkoušeny odděleně, musí být po jejich 
zkompletování podrobeny zkoušce těsnosti. 

6.7.2.19.4 Periodická inspekce a zkouška po pěti letech, musí zahrnovat vnitřní a vnější prohlídku a, jak je 
všeobecným  pravidlem, hydraulickou tlakovou zkoušku. Opláštění, tepelná  izolace a jiné mohou být 
sejmuty pouze s ohledem na požadovaný rozsah spolehlivého zhodnocení charakteristik 
přemístitelné cisterny. Pokud nádrž a její výstroj byly zkoušeny odděleně, musí být po jejich 
zkompletování podrobeny zkoušce  těsnosti. 

6.7.2.19.5 Periodická inspekce a zkouška v mezidobí po 2,5 letech musí zahrnovat nejméně vnitřní a vnější 
prohlídku přemístitelné cisterny a jejích spojovacích prvků vzhledem k látkám, které v ní mají být 
přepravovány, zkoušku těsnosti a zkoušku uspokojivého provozu celé provozní výstroje. Opláštění, 
tepelná  izolace a jiné mohou být sejmuty pouze s ohledem na požadovaný rozsah spolehlivého 
zhodnocení charakteristik přemístitelné cisterny. Pro přemístitelné cisterny určené pro přepravu 
jedné látky vnitřní prohlídka po 2,5 letech může být vypuštěna nebo nahrazena jinou zkušební 
metodou nebo inspekčními postupy stanovenými příslušným orgánem nebo jím pověřenou 
organizací. 



6.7.2.19.6 Přemístitelná cisterna nesmí být plněna a přistavována k přepravě po datu uplynutí platnosti poslední 
pětileté nebo dvou a půlleté periodické inspekce a zkoušky, jak je požadováno v 6.7.2.19.2. Avšak 
přemístitelná cisterna naplněná před datem uplynutí platnosti poslední periodické inspekce a 
zkoušky může být přepravována po dobu nepřesahující tři měsíce od uplynutí platnosti poslední 
periodické zkoušky nebo inspekce. Kromě toho smí být  přemístitelná cisterna  přepravována po datu 
uplynutí platnosti poslední periodické zkoušky a inspekce: 

(a) Po vyprázdnění, ale před vyčistěním, pro účely  provedení příští požadované zkoušky nebo 
inspekce před opětovným naplněním; a 

(b) Pokud není jinak schváleno příslušným orgánem, pro období nepřekračující šest měsíců od 
data uplynutí  platnosti poslední periodické  zkoušky nebo inspekce, aby bylo možno vrátit 
nebezpečné věcí k jejich  likvidaci nebo recyklaci. Odvolávka na tuto výjimku musí být 
uvedena v přepravním dokladu. 

6.7.2.19.7 Mimořádná inspekce a zkouška je nezbytná, pokud přemístitelná cisterna vykazuje zřetelně 
poškozené nebo zkorodované plochy nebo únik nebo jiné okolnosti, které ukazují nedostatky, jež by 
mohly ovlivnit celistvost přemístitelné cisterny. Rozsah mimořádné inspekce a zkoušky musí záviset 
na  rozsahu poškození a zhoršení přemístitelné cisterny. Musí  zahrnovat nejméně dvou a půlletou 
inspekci a zkoušku podle  6.7.2.19.5. 

6.7.2.19.8 Vnitřní a vnější prohlídky musí zajistit, že: 

(a) nádrž je prohlédnuta se zaměřením na promáčknutí, korozi nebo odření, záhyby, zkroucení, 
vady ve svarech nebo jiné okolnosti, včetně úniku, které by mohly způsobit, že nádrž není 
bezpečná pro přepravu; 

(b) potrubí, ventily, ohřívací/chladící systém a těsnění jsou prohlédnuty se zaměřením na 
zkorodované plochy, závady a jiné okolnosti, včetně úniku, které by mohly způsobit, že 
přemístitelná  cisterna není bezpečnou pro plnění, vyprazdňování nebo přepravu; 

(c) zařízení pro těsnění uzavíratelných poklopů je provozuschopné a že zde není žádný únik 
uzavíratelných vík a těsnění; 

(d) chybějící nebo ztracené západky nebo šrouby na jakémkoli spojení příruby nebo slepé 
příruby jsou nahrazeny nebo utěsněny; 

(e) všechna pojistná zařízení a ventily jsou bez koroze, zkroucení a jakéhokoli poškození nebo 
vady, které by mohly zabránit jejich normální činnosti. Uzavírací  zařízení a samočinné 
uzavírací ventily musí být uvedeny v činnost pro prokázání vlastní provozuschopnosti; 

(f) vnitřní povlaky, pokud jsou, jsou prohlédnuty podle kriterií uvedených jeho výrobcem; 

(g)  požadovaná značení na přemístitelné cisterně jsou  čitelná a v souladu s příslušnými 
požadavky; a 

(h) rám, podpěry a zařízení pro zdvih přemístitelné cisterny jsou v uspokojivém stavu. 

6.7.2.19.9 Inspekce a zkoušky v 6.7.2.19.1, 6.7.2.19.3, 6.7.2.19.4, 6.7.2.19.5 a 6.7.2.19.7 musí být provedeny 
znalcem nebo za účasti znalce schváleného příslušným orgánem nebo jím pověřenou organizací. 
Pokud je součástí inspekce a zkoušky tlaková zkouška, musí být provedena zkušebním tlakem, který 
je vyznačen na štítku přemístitelné cisterny. Během tlakové zkoušky  musí být přemístitelná cisterna 
kontrolována na jakýkoliv únik z cisterny, potrubí nebo výstroje. 

6.7.2.19.10 Ve všech případech, kdy je prováděno řezání, opalování nebo sváření na nádrži, musí být tyto práce  
schváleny příslušným orgánem nebo jím pověřenou organizací  s ohledem na předpisy pro tlakové 
nádoby používané pro konstrukci nádrže. Tlaková zkouška musí být provedena navíc k původní 
tlakové zkoušce po ukončení těchto prací. 

6.7.2.19.11  Pokud se objeví jakákoli nebezpečná okolnost,  nesmí být přemístitelná cisterna  vrácena do 
provozu, dokud nebyla  opravena a zkouška není opakována s uspokojivým výsledkem. 

 
6.7.2.20 Značení 



6.7.2.20.1 Každá přemístitelná cisterna musí být označena nerezavějícím kovovým štítkem trvale upevněným 
na přemístitelnou cisternu na výrazném místě snadno přístupném pro kontrolu. Pokud z důvodů 
uspořádání přemístitelné cisterny nemůže být štítek trvale připevněn na těleso nádrže, nádrž musí 
být trvale označena nejméně údaji, požadovanými předpisy pro tlakové nádoby.  Minimálně  
následující údaje musí být vyznačeny na štítku vyražením nebo jinou podobnou metodou. 

 

Země výroby 

 
Země schválení  Číslo schválení Pro alternativní ujednání (viz. 6.7.1.2) 

„AA“ 

 

Jméno výrobce nebo značka 

Výrobní sériové číslo 

Pověřená organizace pro schválení konstrukce 

Registrační číslo vlastníka 

Rok výroby 

Předpis pro tlakové nádoby, podle kterého byla nádrž  konstruována 

Zkušební tlak _________ bar/kPa (přetlak)2 

MAWP ________ bar/kPa (přetlak)2 

Vnější výpočtový tlak3__________ bar/kPa (přetlak)2 

Rozsah konstrukční teploty ________oC až _______oC 

Hydraulický vnitřní objem při 20oC ________ litrů 

Hydraulický vnitřní objem každé komory při 20oC ________ litrů 

Datum první tlakové zkoušky a označení znalce 

MAWP pro ohřívací/chladicí systém ________ bar/kPa (přetlak)2 

Materiál(y) nádrže a odvolávka(y) na materiálovou normu 

Rovnocenná tloušťka v referenční oceli_______ mm 

Materiál povlaku (pokud je použit) 

Datum a druh poslední periodické(ých) zkoušky(ek) 

Měsíc _______ rok _______ zkušební tlak ________ bar/kPa (přetlak)2 

Razítko znalce, který provedl nebo byl účasten poslední  zkoušce 

 
6.7.2.20.2 Následující údaje musí být vyznačeny buď na přemístitelné cisterně samé nebo na kovovém štítku 

pevně umístěném na přemístitelné cisterně: 

Jméno provozovatele 

Název přepravované(ých) látky(ek) a nejvyšší střední teplota volně ložené látky, pokud je vyšší než 
50oC 

Nejvyšší dovolená celková hmotnost (MPGM) ______ kg 

Vlastní hmotnost ______ kg 

POZNÁMKA:  Pro identifikaci přepravovaných látek, viz též část 5. 
 

                                                
2  Musí být označena použitá jednotka. 
3  Viz 6.7.2.2.10 

 



6.7.2.20.3  Jestliže je přemístitelná cisterna konstruována a schválena pro manipulaci na otevřeném moři, musí 
být na identifikačním štítku uvedena slova "OFFSHORE PORTABLE TANK".  . 

6.7.3  Požadavky na konstrukci, výrobu, inspekce a zkoušení 
přemístitelných cisteren ur čených pro p řepravu nezchlazených 
zkapaln ěných plyn ů 

6.7.3.1 Definice 

Pro účely tohoto oddílu se následujícími pojmy rozumí: 
 
Alternativní ujednání znamená schválení zaručené příslušným orgánem pro přemístitelnou cisternu 
nebo MEGC, které byly konstruovány, vyrobeny nebo zkoušeny podle technických požadavků nebo 
zkušebních metod jiných, než uvedených v této kapitole;   

Přemístitelná cisterna znamená multimodální cisternu s vnitřním objemem větším než 450 litrů 
používanou pro přepravu nezchlazených zkapalněných plynů třídy 2. Přemístitelná cisterna zahrnuje 
nádrž s provozní výstrojí a konstrukční výstrojí nezbytnými pro přepravu plynů. Přemístitelnou 
cisternu musí být možno plnit a vyprazdňovat bez sejmutí konstrukční výstroje. Musí mít stabilizační 
členy vně nádrže a musí ji být možno zvedat v naplněném stavu. Musí být především konstruována 
pro zdvih na vozidlo, železniční vůz nebo námořní plavidlo nebo plavidlo pro vnitrozemské vodní 
cesty a musí být vybavena zarážkami,  úchyty nebo příslušenstvím umožňujícím mechanickou 
manipulaci. Silniční cisternová vozidla, železniční cisternové vozy, nekovové cisterny a velké nádoby 
pro volně ložené látky (IBC), láhve na plyn a velké nádoby nejsou považovány za spadající do 
definice přemístitelných cisteren; 

Nádrž znamená část přemístitelné cisterny, která obsahuje  nezchlazené zkapalněné plyny určené 
pro přepravu (vlastní  cisterna), včetně otvorů a jejich uzávěrů, ale nezahrnuje  provozní výstroj a 
konstrukční výstroj; 

Provozní výstroj znamená měřicí přístroje a plnicí, vyprazdňovací, větrací, pojistná a tepelně izolační 
zařízení; 

Konstrukční výstroj znamená výztužné, upevňovací, ochranné a stabilizační prvky vně nádrže; 

Nejvyšší dovolený provozní tlak (MAWP) znamená tlak, který nesmí být menší než nejvyšší z dále 
uvedených tlaků měřených na vrcholu nádrže v provozní poloze, avšak v žádném případě nesmí být 
nižší než 7 barů: 

(a) Nejvyšší dovolený efektivní přetlak v nádrži během  plnění nebo vyprazdňování; nebo 

(b) Nejvyšší dovolený efektivní přetlak, pro který je  nádrž konstruována, který musí být: 

(i) pro nezchlazený zkapalněný plyn uvedený v pokynu pro přemístitelné cisterny T50 
v 4.2.5.2.6, MAWP (v barech) uvedený v pokynu pro přemístitelné cisterny T50 pro 
tento plyn; 

(ii) pro ostatní nezchlazené zkapalněné plyny nejméně součet: 

      -  absolutní tlak par (v barech) nezchlazeného zkapalněného plynu při konstrukční 
referenční  teplotě mínus 1 bar; a 

      -  parciální tlak (v barech) vzduchu nebo jiných plynů ve volném prostoru 
stanoveném při konstrukční referenční teplotě a roztažnosti  kapalné fáze a 
zvýšením střední teploty volně ložené látky tr – tf (tf = teplota plnění, obvykle 15 oC, 
tr = 50 °C nejvyšší st řední  teplota volně ložené látky); 

Výpočtový tlak znamená tlak používaný pro výpočty, vyžadovaný schváleným technickým předpisem 
pro tlakové nádoby. Výpočtový tlak musí být vyšší než nejvyšší z dále uvedených tlaků: 

(a) Nejvyšší dovolený efektivní přetlak v nádrži během  plnění nebo vyprazdňování; nebo 

(b) Součet: 

(i) nejvyššího efektivního přetlaku, na který je nádrž konstruována, jak je stanoveno v 
(b) v definici MAWP (viz výše); a 



(ii) tlaku kapaliny stanoveného na základě statických sil uvedených v 6.7.3.2.9, avšak 
nejméně 0,35 baru; 

Zkušební tlak znamená nejvyšší přetlak ve vrcholu nádrže  během tlakové zkoušky; 

Zkouška těsnosti znamená zkoušku nádrže a její provozní výstroje používající plyn do vnitřního tlaku 
nejméně 25 % nejvyššího dovoleného provozního tlaku (MAWP); 

Nejvyšší dovolená celková hmotnost (MPGM) znamená součet vlastní hmotnosti přemístitelné 
cisterny a nejvyšší dovolené užitečné hmotnosti; 

Referenční ocel znamená ocel s mezí pevností v tahu 370 N/mm2 a prodloužením při přetržení 
27 %; 

Měkká ocel znamená ocel se zaručenou mezí pevností v tahu 360 N/mm2 až 440 N/mm2 a 
zaručeným nejmenším prodloužením při přetržení podle 6.7.3.3.3.3; 

Konstrukční rozmezí teplot pro nádrž musí být od - 40 oC do  50 oC pro nezchlazené zkapalněné 
plyny přepravované při normálních klimatických podmínkách. Přísnější konstrukční teploty musí být 
uvažovány pro přemístitelné cisterny provozované v tvrdých klimatických podmínkách; 

Konstrukční referenční teplota znamená teplotu, při které je pro účely výpočtu MAWP stanovena 
tenze par obsahu . Konstrukční referenční teplota musí být nižší než kritická  teplota nezchlazeného 
zkapalněného plynu určeného pro přepravu, aby bylo zajištěno, že plyn zůstane vždy zkapalněný. 
Tato hodnota je pro každý typ přemístitelné cisterny následující: 

(a) Nádrž o průměru 1,5 metru nebo menším: 65 °C; 

(b) Nádrž o průměru větším než 1,5 metru: 

(i) bez izolace nebo slunečního štítu: 60 °C; 

(ii) se slunečním štítem (viz 6.7.3.2.12): 55 °C; a 

(iii) s izolací (viz 6.7.3.2.12): 50 °C; 

Plnicí hustota znamená průměrnou hmotnost nezchlazeného zkapalněného plynu na litr vnitřního 
objemu nádrže(kg/l). Plnicí hustota je uvedena v pokynu pro přemístitelné cisterny T50 v 4.2.5.2.6. 
 

6.7.3.2  Všeobecné konstruk ční a výrobní požadavky  

6.7.3.2.1 Nádrže musí být zkonstruovány a vyrobeny podle požadavků předpisů pro tlakové nádoby 
uznávaných příslušným orgánem. Nádrže musí být vyrobeny z oceli vhodné pro tváření. Materiály 
musí v zásadě odpovídat národním nebo mezinárodním  materiálovým normám. Pro svařované 
nádrže musí být použit  pouze materiál, jehož svařitelnost byla plně prokázána. Svary musí být 
odborně provedeny a musí zaručovat úplnou bezpečnost. Pokud je to nezbytné z hlediska výrobního 
postupu  nebo materiálů, nádrže musí být vhodně tepelně zpracovány pro zajištění přiměřené tuhosti 
ve svaru a v tepelně namáhaných zónách. Při volbě materiálu musí být vzato v úvahu rozmezí  
konstrukční teploty s přihlédnutím k nebezpečí křehkého lomu, namáhání korozívními trhlinami a 
odolnosti proti nárazu. Pokud je použita jemnozrnná ocel, zaručená mez průtažnosti musí být 
nejméně 460 N/mm2 a zaručená hodnota meze pevnosti nejméně 725 N/mm2 podle materiálové 
specifikace. Materiály  přemístitelné cisterny musí být vhodné pro klimatické podmínky, v  nichž 
mohou být přepravovány. 

6.7.3.2.2 Nádrže přemístitelných cisteren, spojovací prvky a potrubí musí být vyrobeny z materiálů, které jsou: 

(a) Značně imunní proti působení nezchlazeného(ých) zkapalněného(ých) plynu(ů); nebo 

(b) Přirozeně pasivní nebo neutralizované chemickou reakcí. 

6.7.3.2.3 Těsnění musí být vyrobena z materiálů snášenlivých s nezchlazeným(i) zkapalněným(i) plynem(y) 
určených k přepravě. 



6.7.3.2.4 Musí se zabránit dotyku mezi různými kovy, který by mohl mít za následek poškození galvanickým 
účinkem. 

6.7.3.2.5 Materiály přemístitelné cisterny, včetně jakýchkoli zařízení, těsnění a příslušenství nesmějí 
nepříznivě ovlivnit nezchlazené zkapalněné plyny určené k přepravě v přemístitelné cisterně. 

6.7.3.2.6 Přemístitelné cisterny musí být konstruovány a vyrobeny s podporami pro bezpečnou základnu 
během přepravy a vhodnými zvedacími a spouštěcími upevňovacími prvky. 

6.7.3.2.7 Přemístitelné cisterny musí být konstruovány tak, aby odolaly beze ztráty obsahu nejméně vnitřnímu 
tlaku způsobenému obsahem a statickým, dynamickým a tepelným zatížením během normálních 
podmínek manipulace a přepravy. Konstrukce musí prokázat, že byly zohledněny únavové účinky 
způsobené těmito opakovanými namáháními v průběhu očekávané životnosti přemístitelné cisterny. 

6.7.3.2.8 Nádrže musí být konstruovány tak, aby odolaly vnějšímu tlaku (přetlaku) nejméně 0,4 baru nad 
vnitřním tlakem bez  trvalé deformace. Jestliže je nádrž vystavena značnému  podtlaku před plněním 
nebo během vyprazdňování, musí být  konstruována tak, aby odolala vnějšímu přetlaku nejméně 
0,9 baru nad vnitřním tlakem a musí být zkoušena při tomto tlaku. 

6.7.3.2.9 Přemístitelné cisterny a jejich upevnění musí být schopny při nejvyšším dovoleném zatížení 
absorbovat následující jednotlivé statické síly: 

(a) Ve směru jízdy: dvojnásobek MPGM násobená zemským zrychlením (g)4; 

(b) Vodorovně kolmo na směr jízdy: MPGM (pokud směr jízdy není jasně určen, síly musí být 
rovnocenné dvojnásobku MPGM) násobená zemským zrychlením (g)4; 

(c) Svisle vzhůru: MPGM násobená zrychlením (g)4; a 

(d) Svisle dolů: dvojnásobek MPGM (celkové zatížení včetně účinku gravitace) násobená 
zemským zrychlením (g)4. 

6.7.3.2.10 U každé ze sil v 6.7.3.2.9 musí být zachován  koeficient bezpečnosti takto: 

(a) Pro kovy mající výrazně definovanou mez průtažnosti koeficient bezpečnosti 1,5 ve vztahu 
k mezi průtažnosti; nebo 

(b) Pro kovy nemající výrazně definovanou mez průtažnosti koeficient 1,5 ve vztahu k 
zaručeným 0,2 % prokázané průtažnosti a pro austenitické oceli 1 % prokázané průtažnosti. 

6.7.3.2.11 Hodnoty meze pevnosti nebo prokázané pevnosti musí být hodnoty podle národních a 
mezinárodních materiálových norem. Pokud jsou používány austenitické oceli, stanovené nejnižší 
hodnoty meze pevnosti nebo prokázané pevnosti podle materiálových norem mohou být zvýšeny o 
15 %, pokud tyto vyšší hodnoty jsou ověřeny v kontrolních osvědčeních materiálu. Pokud neexistuje 
žádná materiálová norma pro daný materiál, hodnota meze pevnosti nebo prokázané pevnosti musí 
být schválena příslušným orgánem. 

6.7.3.2.12 Pokud nádrže určené pro přepravu nezchlazených zkapalněných plynů jsou vybaveny tepelnou 
izolací, systémy tepelné izolace musí splňovat následující požadavky: 

(a) Musí tvořit plášť pokrývající nejméně jednu třetinu avšak nejvýše jednu polovinu horního 
povrchu nádrže a oddělen od nádrže vzduchovou vrstvou o výšce asi 40 mm; a 

(b) Musí tvořit úplné potažení přiměřenou tloušťkou izolačních materiálů tak, aby se zabránilo 
prostupu vlhkosti a poškození za normálních podmínek přepravy a prostupu tepla nejvýše 
0,67 W.m-2.K-1; 

(c) Pokud ochranné opláštění je tak uzavřeno, že je plynotěsné, zařízení musí být provedeno 
tak, aby zabránilo jakémukoli tlaku vyvíjenému v izolační vrstvě v případě nedostatečné 
plynotěsnosti nádrže a její výstroje; 

(d) Tepelná izolace nesmí znesnadnit přístup ke spojovacím prvkům a vypouštěcím zařízením. 

                                                
4  Pro účely výpočtu g = 9,81 m/s2 



6.7.3.2.13 Přemístitelné cisterny určené pro přepravu hořlavých  zchlazených zkapalněných plynů musí být 
možno elektricky uzemnit. 

6.7.3.3  Konstruk ční kritéria  

6.7.3.3.1 Nádrže musí být kruhového průřezu. 

6.7.3.3.2 Nádrže musí být zkonstruovány a vyrobeny tak, aby odolaly zkušebnímu tlaku nejméně 1,3 násobku 
výpočtového tlaku. Konstrukce nádrže musí brát v úvahu minimální hodnoty MAWP v pokynu pro 
přemístitelné cisterny T50 v 4.2.5.2.6 pro každý nezchlazený zkapalněný plyn určený k přepravě. 
Pozornost se musí věnovat požadavkům na minimální tloušťku nádrže pro nádrže uvedené v 6.7.3.4. 

6.7.3.3.3 Pro oceli vykazující zřetelnou mez pevnosti nebo charakterizované zaručenou prokázanou pevností 
(0,2 % prokázané pevnosti obecně nebo 0.1 % prokázané pevnosti pro  austenitické oceli) nesmí 
primární povrchové napětí σ v nádrži  překročit 0,75 Re nebo 0,50 Rm, podle toho, která z nich je 
nižší, při zkušebním tlaku, kde: 

Re     =  výrazná mez průtažnosti v N/mm2 nebo 0,2 %  prokázané průtažnosti nebo pro 
austenitické ocele 1 % prokázané průtažnosti; 

  Rm    =                 zaručená minimální pevnost v tahu v N/mm2 

 

6.7.3.3.3.1 Použité hodnoty Re a Rm musí být stanoveny jako nejmenší hodnoty podle národních a 
mezinárodních materiálových norem. Pokud je použita austenitická ocel, mohou být stanovené 
nejnižší hodnoty pro Re a Rm podle materiálových norem zvýšeny až o 15 %, jestliže jsou vyšší 
hodnoty  ověřeny v kontrolním osvědčení materiálu. Neexistují-li pro daný kov žádné materiálové 
normy, musí být použité hodnoty Re a Rm  schváleny příslušným orgánem nebo jím pověřenou 
organizací. 

6.7.3.3.3.2 Oceli, které mají poměr Re/Rm větší než 0,85, nejsou dovoleny pro výrobu svařovaných nádrží. 
Hodnoty Re a Rm použité pro stanovení tohoto poměru musí být hodnoty uvedené v kontrolním 
osvědčení materiálu .  

6.7.3.3.3.3 Oceli použité pro konstrukci nádrží musí mít prodloužení  při přetržení  v  %  nejméně 10 000/Rm s 
absolutním minimem 16 % pro jemnozrnné oceli a 20 % pro ostatní oceli.  

6.7.3.3.3.4 Pro účely stanovení skutečných hodnot materiálů je třeba dodat, že pro plášťový materiál musí být 
osa vzorku kovu pro  zkoušku pevnosti  v pravém úhlu (kolmá) ke směru  stáčení. Stálé prodloužení 
při přetržení musí být měřeno na zkušebních vzorcích v pravoúhlých příčných řezech v souladu s 
ISO 6892:1998 používající 50 mm měrné délky. 

 

6.7.3.4 Minimální tlouš ťka st ěny  

6.7.3.4.1  Minimální tloušťka stěny musí být větší než tloušťka stanovena takto: 

(a) Minimální tloušťka stěny stanovená podle požadavků  6.7.3.4; a 

(b) Minimální tloušťka stěny stanovená podle uznávaných předpisů pro tlakové nádoby včetně 
požadavků v  6.7.3.3. 

6.7.3.4.2 Cylindrické části, konce (dna) a kryty uzávěrů nádrží o průměru nejvýše 1,80 m nesmějí mít tloušťku 
menší než 5 mm v referenční oceli nebo rovnocennou tloušťku v použité oceli. Nádrže o průměru 
větším než 1,80 m nesmějí mít tloušťku menší než 6 mm v referenční oceli nebo rovnocennou 
tloušťku v použité oceli. 

6.7.3.4.3 Cylindrické části, konce (dna) a kryty uzávěrů nádrží nesmějí mít tloušťku menší než 4 mm bez 
ohledu na výrobní materiál. 

6.7.3.4.4 Rovnocenná tloušťka oceli jiná než předepsaná pro referenční ocel v 6.7.3.4.2 musí být stanovena 
podle tohoto  vzorce: 



e1 = 3
11

0

A Rm

e 4,21
 

kde: 

e1       =   požadovaná rovnocenná tloušťka (v mm) použité  oceli; 

eo       =   minimální tloušťka (v mm) referenční oceli  uvedená v 6.7.3.4.2; 

Rm1   =   minimální zaručená pevnost v tahu (v N/mm2) použité oceli (viz 6.7.3.3.3); 

A1      =    zaručené minimální prodloužení při přetržení (v %) použité oceli podle národních nebo 
mezinárodních norem. 

 
6.7.3.4.5 V žádném případě nesmí být tloušťka stěny nádrže menší, než je předepsána v 6.7.3.4.1 až 

6.7.3.4.3. Všechny části nádrže musí mít minimální tloušťku stanovenou v 6.7.3.4.1 až 6.7.3.4.3. 
Tato tloušťka musí být výlučně bez přídavku na korozi. 

6.7.3.4.6 Pokud je použita měkká ocel (viz 6.7.3.1), pro výpočet se nevyžaduje použití vzorce v 6.7.3.4.4. 

6.7.3.4.7 V místech připojení  konců (den) k cylindrické části nádrže nesmějí být žádné změny tloušťky. 

 
6.7.3.5  Provozní výstroj  

6.7.3.5.1 Provozní výstroj musí být  uspořádána tak, aby byla chráněna proti nebezpečí utržení nebo 
poškození během přepravy a manipulace. Pokud spoj mezi rámem a nádrží dovoluje relativní pohyb 
mezi jednotlivými částmi konstrukce, výstroj musí být  upevněna tak, aby dovolovala takový pohyb 
bez nebezpečí poškození provozních částí. Vnější spojovací vyprazdňovací prvky (potrubí, uzavírací 
ventily), vnitřní uzavírací ventil a jeho sedlo musí být chráněny proti nebezpečí utržení působením 
vnějších sil (např. použitím pružných částí). Plnící a vyprazdňovací zařízení (včetně přírub nebo 
šroubových uzávěrů) a jakékoliv ochranné kryty musí umožňovat zajištění proti nežádoucímu 
uzavření. 

6.7.3.5.2 Všechny otvory přemístitelných cisteren o průměru větším než 1,5 mm, kromě otvorů pro zařízení 
pro vyrovnávání tlaku, kontrolních otvorů a uzavřených odvzdušňovacích otvorů, musí být vybaveny 
nejméně třemi vzájemně nezávislými  uzavíracími zařízeními v sérii, první vnitřní uzavírací ventil, 
ventil omezující nadměrný průtok nebo rovnocenné zařízení, druhý vnější uzavírací ventil a třetí 
slepá příruba nebo rovnocenné zařízení. 

6.7.3.5.2.1 Pokud je přemístitelná cisterna vybavena ventilem omezujícím nadměrný průtok, tento ventil musí 
být upevněn tak, že jeho nastavení je uvnitř nádrže, nebo uvnitř svařované příruby nebo, pokud je 
upevněn na vnějšku, jeho instalace musí být provedena tak, aby v případě nárazu jeho účinnost 
zůstala zachována. Ventily omezující nadměrný průtok musí být zvoleny a upevněny tak, aby 
uzavíraly automaticky, jestliže je dosažen nastavený průtok stanovený výrobcem. Spoje a 
příslušenství vedoucí do nebo z takového ventilu musí mít kapacitu pro průtok větší, než je 
nastavený průtok ventilu omezujícího průtok. 

6.7.3.5.3 Pro plnicí a vyprazdňovací otvory musí být prvním uzavíracím zařízením  vnitřní uzavírací ventil a 
druhým musí být uzavírací ventil umístěný na přístupném místě  na každém vyprazdňovacím a 
plnicím potrubí. 

6.7.3.5.4 Pro spodní plnící a vyprazdňovací otvory přemístitelných cisteren určených pro přepravu hořlavých 
a/nebo toxických nezchlazených zkapalněných plynů musí být vnitřní uzavírací ventil rychle 
uzavíracím bezpečnostním zařízením, které uzavírá automaticky v případě neočekávaného pohybu 
přemístitelné cisterny během plnění nebo vyprazdňování nebo vzniku požáru. S výjimkou 
přemístitelných cisteren, majících vnitřní objem nejvýše 1000 litrů, musí být možné ovládat toto 
zařízení dálkově. 

6.7.3.5.5 Kromě plnících, vyprazdňovacích a tlak plynu vyrovnávajících otvorů  musí mít nádrže otvory, ve 
kterých  jsou upevněna měřidla, teploměry a tlakoměry. Spoje pro takové přístroje musí být 
provedeny vhodnými přivařenými nástavci nebo kapsami a nesmějí se použít šroubové spoje skrz 
nádrž. 



6.7.3.5.6 Všechny přemístitelné cisterny musí být vybaveny kontrolními otvory s kryty nebo jinými kontrolními 
otvory vhodných rozměrů dovolujícími vnitřní kontrolu a přiměřený vstup pro údržbu a opravy vnitřku. 

6.7.3.5.7  Vnější spojovací prvky musí být, pokud je to možné, seskupeny. 

6.7.3.5.8 Každý spoj na přemístitelné cisterně musí být zřetelně označen s uvedením své funkce. 

6.7.3.5.9 Každý uzavírací ventil nebo jiné uzavírací prostředky musí být konstruovány a vyrobeny na tlak 
nádrže MAWP a vyšší  se zohledněním  teplot očekávaných během přepravy. Všechny uzavírací 
ventily se šroubovými uzávěry musí být uzavírány pravotočivým pohybem ručního kola. Pro ostatní 
ventily musí být poloha (otevřeno - zavřeno) a směr uzavírání  zřetelně vyznačeny. Všechny 
uzavírací ventily musí být konstruovány tak, aby se zabránilo nežádoucímu otevření. 

6.7.3.5.10 Potrubí musí být konstruováno, vyrobeno a instalováno tak, aby se zabránilo nebezpečí poškození 
působením tepelné roztažnosti a smršťování, mechanických rázů a vibrací. Všechna potrubí musí 
být z vhodného kovového materiálu. Svařované spoje potrubí musí být používány všude, kde je to 
jen možné. 

 
6.7.3.5.11 Spoje v měděném potrubí musí být spájeny nebo mít rovnocenně silné kovové spojení. Bod tavení 

pájecích materiálů nesmí být vyšší než 525oC. Spoje nesmějí snižovat pevnost potrubí, což se může 
stát u šroubových spojů. 

6.7.3.5.12 Průtržný tlak všech potrubí a spojovacích prvků potrubí nesmí být menší než nejvyšší čtyřnásobek 
MAWP nádrže nebo čtyřnásobek tlaku, kterému může být podrobena v provozu činností čerpadla 
nebo jiného zařízení (kromě zařízení na vyrovnávání tlaku). 

6.7.3.5.13 Tažné kovy smějí být používány při konstrukci ventilů a příslušenství. 

 

6.7.3.6. Spodní otvory  

6.7.3.6.1 Určité nezchlazené zkapalněné plyny nesmějí být přepravovány v přemístitelných cisternách se 
spodními otvory, jestliže pokyn pro přemístitelné cisterny T50 v 4.2.5.2.6 uvádí, že spodní otvory 
nejsou dovoleny. Žádné otvory v nádrži nesmějí být pod úrovní hladiny kapaliny, je-li plněna na 
nejvyšší dovolené plnění. 

 

6.7.3.7  Zařízení pro vyrovnávání tlaku  

6.7.3.7.1 Přemístitelné cisterny musí být provedeny s jedním nebo více pružinovými zařízeními pro 
vyrovnávání tlaku. Zařízení pro vyrovnávání tlaku se musí otevírat automaticky při tlaku nejméně 
MAWP a musí být plně otevřeny při tlaku rovném 110 % MAWP. Tato zařízení se musí po vypuštění 
uzavírat při tlaku nižším nejvýše o 10 % otevíracího tlaku a musí zůstat uzavřena při všech nižších 
tlacích. Zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být typu, který bude odolávat dynamickým silám včetně 
pohybu kapaliny. Průtržné kotouče, které nejsou uspořádány do série s pružinovým zařízením pro 
vyrovnávání tlaku, nejsou dovoleny.  

6.7.3.7.2 Zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být konstruováno tak, aby se zabránilo vniknutí cizí věci, úniku 
kapaliny a vývoji nebezpečného zvýšeného tlaku. 

6.7.3.7.3 Přemístitelné cisterny určené pro přepravu určitých nezchlazených zkapalněných plynů uvedených v 
pokynu pro přemístitelné cisterny T50 v 4.2.5.2.6 musí mít zařízení pro vyrovnávání tlaku, schválené 
příslušným orgánem. Pokud není přemístitelná cisterna vyhrazena pro přepravu jedné látky a 
vybavena schváleným zařízením pro vyrovnávání tlaku vyrobeným z materiálů snášenlivých 
s přepravovanou látkou, takové zařízení musí mít průtržný kotouč předřazený pružinovému zařízení. 
Prostor mezi průtržným kotoučem a zařízením musí být vybaven měřidlem tlaku nebo vhodným 
indikačním přístrojem. Toto uspořádání dovoluje odhalení protržení kotouče, propíchnutí nebo únik, 
který může způsobit špatnou činnost zařízení pro vyrovnávání tlaku. Průtržný kotouč se musí 
protrhnout při jmenovitém tlaku o 10 % vyšším, než je počáteční vypouštěcí tlak zařízení pro 
vyrovnávání tlaku. 

6.7.3.7.4 V případě víceúčelových přemístitelných cisteren se musí zařízení pro vyrovnávání tlaku  otevírat při 
tlaku uvedeném v 6.7.3.7.1 pro plyn mající nejvyšší dovolený tlak z plynů, jejichž přeprava je v 
přemístitelné cisterně dovolena. 



 

6.7.3.8  Kapacita za řízení pro vyrovnávání tlaku 

6.7.3.8.1 Kombinovaná dodávková kapacita zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být dostatečná, aby v případě 
celkového požáru tlak (včetně akumulace) uvnitř nádrže nepřekročil 120 % MAWP. Pružinová 
vyrovnávací zařízení musí být použita pro dosažení předepsané plné vypouštěcí kapacity. V případě 
víceúčelových cisteren musí být kombinovaná dodávková kapacita zařízení pro vyrovnávání tlaku 
vzata pro plyn, který vyžaduje nejvyšší dodávkovou kapacitu z plynů, jejichž přeprava je v 
přemístitelných cisternách dovolena. 

6.7.3.8.1.1 Pro stanovení celkové požadované kapacity zařízení pro vyrovnávání tlaku, která musí být součtem 
individuálních kapacit všech spolupůsobících zařízení, musí  být použit následující vzorec5: 

     M
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4,12Q
82,0

=  

 kde: 

Q =  minimální požadovaný stupeň v krychlových metrech vzduchu za sekundu (m3/s) za normálních  
podmínek: 1 bar a 0 °C (273 K); 

  F  =   koeficient této hodnoty: 

pro neizolované nádrže F = 1; 

pro izolované nádrže F = U(649 - t)/13,6, avšak v žádném případě není menší než 0,25,  

 

kde: 

U = koeficient prostupu tepla v kW.m - 2.K- 1 při 38 oC 

t = skutečná teplota nezchlazeného zkapalněného plynu během plnění (ve °C); pokud tato 
teplota není  známa, bude t = 15 °C; 

Výše uvedená hodnota F pro izolované nádrže může být použita, pokud izolace splňuje 
požadavky uvedené v 6.7.3.8.1.2; 

 

kde: 

A  =  celková plocha vnějšího povrchu nádrže ve čtverečných  metrech 

Z =  koeficient stlačitelnosti plynu za akumulační podmínky (pokud tento koeficient není znám, 
bude Z rovno 1); 

T  =  absolutní teplota v Kelvinech (oC + 273) nad  zařízením pro vyrovnávání tlaku za 
akumulační  podmínky; 

L  =   utajené teplo výparnosti kapaliny, v kJ/kg, za akumulační podmínky; 

 M  =   molekulární hmotnost vypouštěného plynu; 

C  =  konstanta odvozená z jedné z následujících vzorců jako funkce poměru k specifických 
tepel: 
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5  Tento vzorec se vztahuje pouze na nezchlazené zkapalněné  plyny, které mají kritické teploty vyšší než teploty za  akumulační podmínky. Pro plyny, které mají kritické 

teploty  blízko nebo pod teplotou akumulační podmínky, výpočet  dodávkové kapacity zařízení pro vyrovnávání tlaku musí  uvažovat s dalšími termodynamickými vlastnostmi 
plynu (viz  např. CGA S-1,2-2003 Normy zařízení pro vyrovnání tlaku, část 2, nákladní a přemístitelné cisterny na stlačené plyny). 



kde: 

Cp = specifické teplo při konstantním tlaku; a 

Cv = specifické teplo při konstantním objemu. 

 

pokud k > 1: 
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pokud k = 1 nebo k  není znám: 
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kde 

e  je matematická konstanta 2,7183 

C  může být též převzata z následující tabulky: 
                                   

K C k C K C 

1,00 
1,02 
1,04 
1,06 
1,08 
1,10 
1,12 
1,14 
1,16 
1,18 
1,20 
1,22 
1,24 

0,607 
0,611 
0,615 
0,620 
0,624 
0,628 
0,633 
0,637 
0,641 
0,645 
0,649 
0,652 
0,656 

1,26 
1,28 
1,30 
1,32 
1,34 
1,36 
1,38 
1,40 
1,42 
1,44 
1,46 
1,48 
1,50 

0,660 
0,664 
0,667 
0,671 
0,674 
0,678 
0,681 
0,685 
0,688 
0,691 
0,695 
0,698 
0,701 

1,52 
1,54 
1,56 
1,58 
1,60 
1,62 
1,64 
1,66 
1,68 
1,70 
2,00 
2,20 

0,704 
0,707 
0,710 
0,713 
0,716 
0,719 
0,722 
0,725 
0,728 
0,731 
0,770 
0,793 

6.7.3.8.1.2 Izolační systémy používané za účelem snižování ventilační kapacity musí být schváleny příslušným 
orgánem  nebo jím pověřenou organizací. Ve všech případech musí izolační systém schválený pro 
tento účel: 

(a) zůstat účinný při všech teplotách až do 649 oC; a 

(b) být chráněn pláštěm s bodem tavení 700 oC nebo  vyšším. 

 

6.7.3.9  Značení zařízení pro vyrovnávání tlaku 

6.7.3.9.1 Každé zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být zřetelně a trvale označeno těmito údaji: 

(a) Tlak (v barech nebo kPa), na které je nastaveno vypouštění; 

(b) Dovolená tolerance vypouštěcího tlaku pro pružinová zařízení pro vyrovnávání tlaku; 

(c) Referenční teplota odpovídající nastavenému tlaku pro průtržné kotouče;a 

(d) Nastavená průtoková kapacita zařízení v normálních krychlových metrech vzduchu za 
sekundu (m3/s); 

  Pokud je to proveditelné, musí být uvedeny následující údaje: 



(e)  Jméno výrobce a příslušné katalogové číslo zařízení pro vyrovnávání tlaku. 

6.7.3.9.2 Nastavená průtoková kapacita označená na zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být stanovena podle 
ISO 4126-1:1991. 

6.7.3.10 Spoje k za řízení pro vyrovnávání tlaku  
 

6.7.3.10.1 Spoje k zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být  dostatečných rozměrů, aby umožnily neomezeně 
propustit požadované vypouštění do zařízení pro vyrovnávání tlaku. Žádný uzavírací ventil nesmí být 
vestavěn mezi nádrž a zařízení pro vyrovnávání tlaku, kromě zdvojeného zařízení pro údržbu nebo 
jiných důvodů a uzavíracích ventilů sloužících pro uzamčení otevřeného zařízení v provozu nebo 
uzavíracích ventilů vzájemně uzamčených tak, že alespoň jeden ze zdvojených je vždy 
provozuschopný a schopný splnit požadavky v 6.7.3.8. Nesmí být žádná překážka pro otevírání 
vedení k zařízení ventilačnímu nebo pro vyrovnávání tlaku, která by mohla omezit nebo uzavřít 
průtok z nádrže do tohoto zařízení. Otvory od vyústění zařízení pro vyrovnávání tlaku, pokud jsou 
používány, musí vypouštět přebytečné páry nebo kapaliny do atmosféry za podmínek minimálního 
zpětného tlaku do zařízení pro vyrovnávání tlaku. 

 

6.7.3.11 Umíst ění zařízení pro vyrovnávání tlaku  
 
6.7.3.11.1 Každé vyústění zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být umístěno na vrchol nádrže co nejblíže 

podélnému a příčnému středu nádrže, jak je to proveditelné. Všechna vyústění zařízení pro 
vyrovnávání tlaku musí být umístěna tak, aby za podmínek maximálního plnění byla ve výparném 
prostoru nádrže, a zařízení musí být tak uspořádáno, aby zajistilo neomezené vypouštění unikajících 
par. U hořlavých nezchlazených zkapalněných plynů musí být unikající páry vyvedeny přímo ven z 
nádrže takovým způsobem, aby se nemohly dostat pod nádrž. Ochranná zařízení, která odklánějí 
proud par, jsou dovolena pouze tehdy, nezmenšují-li kapacitu  zařízení pro vyrovnávání tlaku. 

6.7.3.11.2 Uspořádání musí být provedena tak, aby zabránila přístupu nepovolaných osob k zařízení pro 
vyrovnávání tlaku a chránila tato zařízení před poškozením způsobeným převrácením  přemístitelné 
cisterny. 

6.7.3.12 Stavoznaky (m ěřicí zařízení) 
 
6.7.3.12.1 Pokud je přemístitelná cisterna určena pro hmotnostní plnění, musí být vybavena jedním nebo více 

měřícimi zařízeními. Skleněné stavoznaky a měřidla vyrobená z křehkého materiálu, která jsou v 
přímém styku s obsahem nádrže, nesmějí být použity. 

 

6.7.3.13 Podpěry, rámy, zvedací a spoušt ěcí vybavení p řemístitelných cisteren  
 
6.7.3.13.1 Přemístitelné cisterny musí být konstruovány a vyráběny s podpěrnou konstrukcí zajišťující jejich 

bezpečnou základnu během přepravy. Síly uvedené v 6.7.3.2.9 a koeficient bezpečnosti uvedený v 
6.7.3.2.10 musí být při konstrukci zohledněny. Zarážky, rámy, podstavce nebo jiné podobné 
konstrukce jsou přípustné. 

6.7.3.13.2 Kombinovaná namáhání způsobená konstrukční výstrojí přemístitelné cisterny (např. podstavce, 
rámy atd.) a zvedací a spouštěcí zařízení nesmějí způsobit nadměrné namáhání v jakékoli části 
nádrže. Stabilní zvedací a spouštěcí zařízení musí být namontována na všech přemístitelných 
cisternách. Přednostně musí být upevněna na podpěry přemístitelné cisterny, avšak mohou být 
připevněna i k výztužným deskám umístěným na nádrži v bodech jejich podpěr. 

6.7.3.13.3 Při konstrukci podpěr a rámu se musí brát v úvahu účinky klimatické koroze. 

6.7.3.13.4 Kapsy pro zvedací vidlice musí být uzavíratelné. Prostředky pro uzavření těchto kapes musí tvořit 
trvalou část rámu nebo musí být trvale připojeny k rámu. Jednokomorové  přemístitelné cisterny o 
délce menší než 3,65 m nemusí mít tyto  kapsy uzavíratelné, pokud: 

(a) nádrž a všechny spojovací prvky jsou dobře chráněny proti úderům zvedacích vidlí; a 

(b) vzdálenost mezi středy kapes pro zvedací vidlice je nejméně polovina maximální délky 
přemístitelné cisterny. 



6.7.3.13.5 Pokud přemístitelné cisterny nejsou během přepravy chráněny podle 4.2.2.3, nádrže a provozní 
výstroj musí být chráněny proti poškození nádrže a provozní výstroje podélným nebo příčným 
nárazem nebo převrácením. Vnější spojovací prvky musí být chráněny tak, aby byl vyloučen únik 
obsahu nádrže při nárazu nebo převrácení přemístitelné cisterny na tyto spojovací prvky. Příklady 
takové ochrany: 

(a) Ochrana proti bočnímu nárazu, kterou mohou tvořit podélné výztuže chránící nádrž z obou 
stran na výškové úrovni jejího středu; 

(b) Ochrana přemístitelné cisterny proti převrácení, kterou mohou tvořit výztužné prstence nebo 
výztuže upevněné napříč rámu; 

(c) Ochrana proti nárazu zezadu, kterou může tvořit  nárazník nebo rám; 

(d) Ochrana nádrže proti poškození nárazem nebo převrácením použitím rámu ISO podle ISO 
1496-3:1995. 

6.7.3.14 Schválení konstrukce 

6.7.3.14.1 Příslušný orgán nebo jím pověřená organizace vydává osvědčení o schválení konstrukce pro 
jakoukoli novou konstrukci přemístitelné cisterny. Toto osvědčení ověřuje, že přemístitelná cisterna 
byla prohlédnuta tímto orgánem, je vhodná  pro její zamýšlený účel a odpovídá požadavkům této 
kapitoly a přiměřeným ustanovením pro plyny uvedeným v pokynu pro přemístitelné cisterny T50 v 
4.2.5.2.6. Pokud jsou série přemístitelných cisteren vyráběny beze změny konstrukce, osvědčení 
platí pro celé tyto série. Osvědčení musí obsahovat zkušební protokol prototypu, plyny dovolené 
přepravovat, materiály konstrukce nádrže a schvalovací číslo. Schvalovací číslo musí tvořit 
mezinárodní rozlišovací značka státu předepsaná v Úmluvě o silničním provozu, Vídeň l968, a 
registrační číslo. Jakákoliv alternativní ujednání podle 6.7.1.2 musí být uvedena v osvědčení. 
Schválení konstrukce může sloužit pro schválení menších přemístitelných cisteren vyrobených z 
materiálů téhož druhu a tloušťky, stejnou výrobní technologií a s identickými podpěrami, 
rovnocennými uzávěry a dalším příslušenstvím. 

6.7.3.14.2 Zkušební protokol prototypu pro schválení konstrukce typu musí obsahovat nejméně toto: 

(a) Výsledky zkoušky vhodného rámu uvedené v ISO 1496-3:1995; 

(b) Výsledky první inspekce a zkoušky uvedené v  6.7.3.15.3; 

(c) Výsledky nárazové zkoušky uvedené v 6.7.3.15.1, je-li předepsána. 

6.7.3.15 Inspekce a zkoušení 

6.7.3.15.1 Přemístitelné cisterny odpovídající definici kontejneru podle Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti 
kontejnerů  (KBK) z roku 1972 v platném znění , nesmějí být používány .Jejich použití je možné 
pouze tehdy, pokud se reprezentativní vzorek každého konstrukčního typu úspěšně ověří zkouškou 
dynamického nárazu podle Příručky zkoušek a kritérií, díl IV, odstavec 41. 

 

6.7.3.15.2 Nádrž a součásti výstroje každé přemístitelné cisterny musí být podrobeny inspekci a zkoušce před 
jejím prvním uvedením do provozu (první inspekce a zkouška) a potom v nejvýše pětiletých 
intervalech (periodická inspekce a zkouška po pěti letech) s inspekcí a zkouškou v polovině této 
doby (periodická inspekce a zkouška po dvou a půl letech). Inspekce a zkouška po dvou a půl letech 
může být provedena během tří měsíců před nebo po stanoveném datu. Mimořádná inspekce a 
zkouška musí být provedena bez ohledu na datum poslední periodické inspekce a zkoušky, pokud je 
to nezbytné podle 6.7.3.15.7. 

6.7.3.15.3 První inspekce a zkouška přemístitelné cisterny musí zahrnovat kontrolu konstrukčních 
charakteristik, vnitřní a vnější prohlídku přemístitelné cisterny a jejích spojovacích prvků vzhledem k 
nezchlazeným zkapalněným plynům, které v ní mají být přepravovány, a tlakovou zkoušku podle 
zkušebních postupů uvedených v 6.7.3.3.2. Tlaková zkouška může být provedena  jako hydraulická 
zkouška nebo použitím jiné kapaliny nebo plynu po dohodě s příslušným orgánem nebo jím 
pověřenou organizací. Před uvedením přemístitelné cisterny do provozu musí být též provedeny 
zkouška těsnosti a kontrola uspokojivého provozu celé provozní výstroje. Pokud byly nádrž a její 
spojovací prvky tlakově zkoušeny odděleně, musí být po jejich zkompletování podrobeny zkoušce 



těsnosti. Všechny svary vystavené úrovni plného namáhání v nádrži musí být zkontrolovány během 
první zkoušky rentgenem, ultrazvukem nebo jinou metodou nedestruktivní zkoušky. To se nevztahuje 
na opláštění. 

6.7.3.15.4 Periodická inspekce a zkouška po pěti letech, musí  zahrnovat vnitřní a vnější prohlídku a, jak je 
všeobecným pravidlem, hydraulickou tlakovou zkoušku. Opláštění, tepelná  izolace a jiné mohou být 
sejmuty pouze s ohledem na požadovaný rozsah spolehlivého zhodnocení charakteristik 
přemístitelné cisterny. Pokud nádrž a její výstroj byly zkoušeny odděleně, musí být po jejich 
zkompletování podrobeny zkoušce  těsnosti. 

6.7.3.15.5 Periodická inspekce a zkouška v mezidobí po dvou a půl letech musí zahrnovat nejméně vnitřní a 
vnější prohlídku přemístitelné cisterny a jejích spojovacích prvků vzhledem k nezchlazeným  
zkapalněným plynům, které v ní mají být přepravovány, zkoušku těsnosti a ověření uspokojivého 
provozu celé provozní výstroje. Opláštění, tepelná izolace a jiné mohou být sejmuty pouze vzhledem 
k požadovanému rozsahu spolehlivého zhodnocení charakteristik přemístitelné cisterny. Pro 
přemístitelné cisterny určené pro přepravu jednoho nezchlazeného zkapalněného plynu může být 
vnitřní prohlídka po dvou a půl letech vypuštěna nebo nahrazena jinou zkušební metodou nebo 
inspekčními postupy stanovenými příslušným orgánem nebo jím pověřenou organizací. 

6.7.3.15.6 Přemístitelná cisterna nesmí být plněna a přistavována k přepravě po datu uplynutí platnosti poslední 
pětileté nebo dvou a půlleté periodické inspekce a zkoušky, jak je požadováno v 6.7.3.15.2. Avšak 
přemístitelná cisterna naplněná před datem uplynutí platnosti poslední periodické inspekce a 
zkoušky může být přepravována po dobu nepřesahující tři měsíce od uplynutí platnosti poslední 
periodické zkoušky nebo inspekce. Kromě toho smí být přemístitelná cisterna  přepravována po datu 
uplynutí platnosti poslední periodické zkoušky a inspekce: 

(a) Po vyprázdnění, ale před vyčistěním, pro účely provedení příští požadované zkoušky nebo 
inspekce před opětovným naplněním; a 

(b) Pokud není jinak schváleno příslušným orgánem, pro období nepřekračující šest měsíců od 
data uplynutí platnosti poslední periodické  zkoušky nebo inspekce, aby bylo možno vrátit 
nebezpečné věci k jejich likvidaci nebo recyklaci. Odvolávka na  tuto výjimku musí být 
uvedena v přepravním dokladu. 

6.7.3.15.7 Mimořádná inspekce a zkouška je nezbytná, pokud přemístitelná cisterna vykazuje zřetelně 
poškozené nebo zkorodované plochy nebo únik nebo jiné okolnosti, které ukazují nedostatky, jež by 
mohly ovlivnit celistvost přemístitelné  cisterny. Rozsah mimořádné inspekce a zkoušky musí záviset 
na rozsahu poškození a zhoršení přemístitelné cisterny. Musí zahrnovat nejméně dvou a půlletou 
inspekci a zkoušku podle 6.7.3.15.5. 

6.7.3.15.8 Vnitřní a vnější prohlídky musí zajistit, že: 

(a) Nádrž je prohlédnuta se zaměřením na promáčknutí, korozi nebo odření, záhyby, 
zkroucení, vady ve svarech nebo jiné okolnosti, včetně úniku, které by mohly způsobit, že 
přemístitelná cisterna není bezpečná pro přepravu; 

(b) Potrubí, ventily systém a těsnění jsou prohlédnuty se zaměřením na zkorodované plochy, 
závady a jiné okolnosti, včetně úniku, které by mohly způsobit, že přemístitelná cisterna 
není bezpečnou pro plnění, vyprazdňování  nebo přepravu; 

(c) Zařízení pro těsnění uzavíratelných poklopů je provozuschopné a že zde není žádný únik z 
uzavíratelných vík a těsnění; 

(d) Chybějící nebo ztracené šrouby nebo matice na jakémkoli spojení příruby nebo slepé  
příruby jsou nahrazeny nebo utěsněny; 

(e) Všechna pojistná zařízení a ventily jsou bez koroze, zkroucení a jakéhokoli poškození nebo 
vady, které by mohly zabránit jejich normální činnosti. Uzavírací zařízení a  samočinné 
uzavírací ventily musí být uvedeny v činnost pro prokázání vlastní provozuschopnosti; 

(f) Požadovaná značení na přemístitelné cisterně jsou čitelná a v souladu s příslušnými 
požadavky; a 

(g) Rám, podpěry a zařízení pro zdvih přemístitelné cisterny jsou v uspokojivém stavu. 



6.7.3.15.9 Inspekce a zkoušky v 6.7.3.15.1, 6.7.3.15.3, 6.7.3.15.4, 6.7.3.15.5 a 6.7.3.15.7 musí být provedeny 
znalcem nebo za účasti znalce schváleného příslušným orgánem nebo jím pověřenou organizací. 
Pokud je součástí  inspekce a zkoušky tlaková zkouška, musí být provedena zkušebním tlakem, 
který je vyznačen na štítku přemístitelné cisterny. Během tlakové zkoušky musí být přemístitelná 
cisterna kontrolována na jakýkoliv únik z cisterny, potrubí nebo výstroje. 

6.7.3.15.10 Ve všech případech, kdy je prováděno řezání, opalování nebo sváření na nádrži, musí být tyto práce  
schváleny příslušným orgánem nebo jím pověřenou organizací   s ohledem na předpisy pro tlakové 
nádoby používané pro konstrukci nádrže. Tlaková zkouška musí být provedena navíc k původní 
tlakové zkoušce po ukončení těchto prací. 

6.7.3.15.11 Pokud se objeví jakákoli nebezpečná okolnost,  nesmí být přemístitelná cisterna   vrácena do 
provozu, pokud nebyla opravena a zkouška není opakována s uspokojivým výsledkem. 

 

6.7.3.16 Značení 

6.7.3.16.1 Každá přemístitelná cisterna musí být opatřena nerezavějícím kovovým štítkem trvale upevněným na 
přemístitelnou cisternu na výrazném místě snadno přístupném pro kontrolu. Pokud z důvodů 
uspořádání přemístitelné cisterny nemůže být štítek trvale připevněn na těleso nádrže, musí být 
nádrž trvale označena nejméně údaji, požadovanými předpisy pro tlakové nádoby. Minimálně 
následující údaje musí být vyznačeny na štítku vyražením nebo jinou podobnou metodou. 

Země výroby 

 

Země schválení Číslo schválení  Při alternativních ujednáních (viz pododdíl 6.7.1.2) 

„AA“ 

 

Jméno výrobce nebo značka 

Výrobní sériové číslo 

Pověřená organizace pro schválení konstrukce 

Registrační číslo vlastníka 

Rok výroby 

Předpis pro tlakové nádoby, podle kterého byla nádrž  konstruována 

Zkušební tlak_________ bar/kPa (přetlak)6 

MAWP ________ bar/kPa (přetlak)6 

Vnější výpočtový tlak7 ________ bar/kPa (přetlak)6 

Rozsah konstrukční teploty ________oC až _______oC 

Referenční konstrukční teplota ________oC až _______oC 

Hydraulický vnitřní objem při 20 oC ________ litrů 

Datum první tlakové zkoušky a označení znalce 

Materiál(y) nádrže a odvolávka(y) na materiálovou normu 

Rovnocenná tlouštka v referenční oceli_______ mm 

Datum a typ poslední periodické(ých) zkoušky(ek) 

Měsíc _______ rok _______ zkušební tlak ________ bar/kPa (přetlak)6 

Razítko znalce, který provedl nebo byl účasten poslední  zkoušky 

 

 

 

                                                
6  Musí být označena použitá jednotka. 
7  Viz 6.7.3.2.8 



6.7.3.16.2 Následující údaje musí být vyznačeny buď na přemístitelné cisterně samé nebo na kovovém štítku 
pevně umístěném na přemístitelné cisterně: 

Jméno provozovatele 

Název nezchlazeného zkapalněného plynu(ů) dovoleného(ných) k  přepravě 

Nejvyšší dovolená užitečná hmotnost pro každý dovolený nezchlazený zkapalněný plyn ________ 
kg 

Nejvyšší dovolená celková hmotnost (MPGM) ______ kg 

Vlastní hmotnost ______ kg 

 

POZNÁMKA:  Pro identifikci přepravovaných nezchlazených  zkapalněných plynů, viz též část 5. 

 

6.7.3.16.3 Jestliže je přemístitelná cisterna konstruována a schválena pro manipulaci na otevřeném moři, musí 
být na identifikačním štítku uvedena.slova "OFFSHORE PORTABLE TANK"   

6.7.4  Požadavky na konstrukci, výrobu, inspekci a zkoušení p řemístitelných 
cisteren ur čených pro p řepravu hluboce zchlazených zkapaln ěných 
plyn ů 

6.7.4.1  Definice  

  Pro účely tohoto oddílu se následujícími pojmy rozumí: 

Alternativní ujednání znamená schválení zaručené příslušným orgánem pro přemístitelnou cisternu 
nebo MEGC, které byly konstruovány, vyrobeny nebo zkoušeny podle technických požadavků nebo 
zkušebních metod jiných, než uvedených v této kapitole;   

Přemístitelná cisterna znamená tepelně izolovanou multimodální cisternu s vnitřním objemem větším 
než 450 litrů vybavenou provozní a konstrukční výstrojí nezbytnou pro přepravu hluboce 
zchlazených zkapalněných plynů. Přemístitelnou cisternu musí být možno plnit a vyprazdňovat bez 
sejmutí konstrukční výstroje. Musí mít stabilizační členy vně nádrže a musí ji být možno zvedat v 
naplněném stavu. Musí být především konstruována pro  zdvih na vozidlo, železniční vůz nebo 
námořní plavidlo nebo plavidlo pro vnitrozemské vodní cesty a musí být vybavena zarážkami, úchyty 
nebo příslušenstvím umožňujícím mechanickou manipulaci. Silniční cisternová vozidla, železniční 
cisternové vozy, nekovové cisterny, velké nádoby pro volně ložené látky  (IBC), láhve na plyn a velké 
nádoby  nespadají do definice přemístitelné cisterny; 

Cisterna znamená konstrukci, kterou normálně tvoří buď: 

(a)  Plášť a jedna nebo více nádrží, kde je z prostoru mezi nádrží(emi) a pláštěm vyčerpán 
vzduch (vakuová izolace), a může být současně doplněn tepelně izolačním systémem; nebo 

(b)  Plášť a vnitřní nádrž s mezivrstvou tepelně izolačního materiálu (např. tuhé pěny); 

Nádrž znamená část přemístitelné cisterny, která obsahuje hluboce zchlazené zkapalněné plyny 
určené pro přepravu, včetně otvorů a jejich uzávěrů, ale nezahrnuje provozní výstroj a konstrukční 
výstroj; 

Plášť znamená vnější izolační opláštění, které může být součástí tepelně  izolačního systému; 

Provozní výstroj znamená měřicí přístroje a plnicí, vyprazdňovací, větrací, pojistná, komprimující, 
chladicí a  tepelně izolační zařízení; 

Konstrukční výstroj znamená výztužné, upevňovací, ochranné  a stabilizační prvky vně nádrže; 

Nejvyšší dovolený provozní tlak (MAWP) znamená nejvyšší dovolený efektivní přetlak ve vrcholu 
nádrže naplněné přemístitelné cisterny v její provozní poloze včetně nejvyššího efektivního tlaku 
během plnění a vyprazdňování; 



Zkušební tlak znamená nejvyšší přetlak ve vrcholu nádrže během tlakové zkoušky; 

Zkouška těsnosti znamená zkoušku nádrže a její provozní výstroje používající plyn do vnitřního tlaku 
nejméně 90 %  MAWP. 

Nejvyšší dovolená celková hmotnost (MPGM) znamená součet vlastní hmotnosti přemístitelné 
cisterny a nejvyšší dovolené užitečné hmotnosti; 

Skutečná doba naplnění znamená dobu, která uplyne od začátku plnění až do zvýšení tlaku vlivem 
zahřívání na nejnižší nastavený tlak zařízení omezujícího(ch) tlak; 

Referenční ocel znamená ocel s mezí pevnosti v tahu  370 N/mm2 a prodloužením při přetržení 
27 %; 

Nejnižší konstrukční teplota znamená teplotu, která je  používána pro konstrukci a výrobu nádrže 
nepřekračující nejnižší (studenou) teplotu (provozní teplotu) obsahu během normálních podmínek 
plnění, vyprazdňování a přepravy. 

6.7.4.2  Všeobecné konstruk ční a výrobní požadavky  

6.7.4.2.1 Nádrže musí být zkonstruovány a vyrobeny podle požadavků předpisů pro tlakové nádoby 
uznávaných příslušným orgánem. Nádrže a pláště musí být vyrobeny z kovových materiálů 
vhodných pro tváření. Pláště musí být vyrobeny z oceli. Nekovové materiály mohou být použity pro 
připojení a podpory mezi nádrží a pláštěm, pokud jsou vlastnosti těchto materiálů při nejmenší 
konstrukční teplotě  prokázány jako dostačující. Materiály musí v zásadě odpovídat národním nebo 
mezinárodním materiálovým normám. Pro svařované nádrže a pláště musí být použity pouze 
materiály, jejichž svařitelnost byla plně prokázána. Svary musí být odborně provedeny a musí 
zaručovat úplnou bezpečnost. Pokud je to nezbytné z hlediska výrobního postupu nebo materiálů,  
musí být nádrže vhodně tepelně zpracovány pro zajištění přiměřené tuhosti ve svaru a v tepelně 
namáhaných zónách. Při volbě materiálu musí být vzato v úvahu rozmezí konstrukční teploty s 
přihlédnutím k nebezpečí křehkého lomu, vodíkové křehkosti namáhání korozívními trhlinami a 
odolnosti proti nárazu. Pokud je použita jemnozrnná ocel, musí být zaručená mez průtažnosti 
nejméně 460 N/mm2 a zaručená hodnota meze pevnosti nejméně 725 N/mm2 podle materiálové 
specifikace. Materiály přemístitelné cisterny musí být vhodné pro klimatické podmínky, v nichž 
mohou být přepravovány. 

6.7.4.2.2 Jakákoli část přemístitelné cisterny, včetně spojovacích prvků, těsnění a potrubí, které mohou 
normálně přijít do styku s přepravovaným hluboce zchlazeným zkapalněným plynem musí být 
snášenlivá s tímto hluboce zchlazeným zkapalněným plynem. 

6.7.4.2.3 Musí se zabránit dotyku mezi různými kovy, který by mohl mít za následek poškození galvanickým 
účinkem. 

6.7.4.2.4 Systém tepelné izolace musí tvořit úplné opláštění nádrže(í) účinnými izolačními materiály. Vnější 
izolace musí být chráněna pláštěm tak, aby se zabránilo pronikaní vlhkosti a jinému poškození za 
normálních přepravních podmínek. 

6.7.4.2.5 Pokud je plášť uzavřen tak, že je plynotěsný, zařízení musí být provedeno tak, aby zabránilo 
jakémukoli nebezpečnému tlaku vyvíjenému v izolačním prostoru. 

6.7.4.2.6 Přemístitelné cisterny určené pro přepravu hluboce zchlazených zkapalněných plynů majících bod 
varu nižší než minus (-) 182 °C  p ři atmosférickém tlaku nesmějí obsahovat materiály, které mohou 
nebezpečně reagovat s kyslíkem nebo kyslíkem obsaženým ve vzduchu, pokud jsou umístěny v 
částech tepelné  izolace, kde je nebezpečí styku s kyslíkem nebo s kyslíkem obsaženým v kapalině. 

6.7.4.2.7 Izolační materiály se nesmějí v provozu poškozovat zvlněním. 

6.7.4.2.8 Referenční skutečná doba naplnění musí být stanovena pro každý hluboce zchlazený zkapalněný 
plyn určený k přepravě v přemístitelné cisterně. 

6.7.4.2.8.1 Referenční skutečná doba naplnění musí být stanovena metodou uznávanou příslušným orgánem 
na základě následujícího: 



(a) Účinnosti izolačního systému stanovené podle  6.7.4.2.8.2; 

(b) Nejnižšího nastaveného tlaku zařízení  omezujícího(ch) tlak; 

(c) Prvních plnících podmínek; 

(d) Očekávané teploty okolí 30 oC; 

(e) Fyzikálních vlastností jednotlivého hluboce zchlazeného zkapalněného plynu určeného k 
přepravě. 

6.7.4.2.8.2 Účinnost izolačního systému (tepelný příkon ve wattech) musí být stanoven při zkoušce typu 
přemístitelné cisterny podle postupu uznávaného příslušným orgánem. Tuto zkoušku tvoří buď: 

(a) Zkouška při konstantním tlaku (např. při atmosférickém tlaku), pokud ztráta hluboce 
zchlazeného zkapalněného plynu je měřena po celou dobu; nebo 

(b) Zkouška uzavřeného systému, pokud vzrůst tlaku v nádrži je měřen po celou dobu. 

Pokud je prováděna zkouška při konstantním tlaku, musí se brát v úvahu změny atmosférického 
tlaku. Pokud se provádějí zkoušky, korekce musí být provedeny pro jakékoli změny okolní teploty od 
očekávané referenční teploty hodnoty 30 °C. 

POZNÁMKA:  Pro stanovení skutečné teploty naplnění před každou cestou, viz 4.2.3.7. 

6.7.4.2.9 Plášť vakuově izolované dvojité stěny cisterny musí mít buď vnější výpočtový tlak nejméně 100 kPa 
(1 bar) (přetlak) vypočtený podle uznávaného technického předpisu nebo vypočtený kritický tlak 
nejméně 200 kPa (2 bary) (přetlak). Vnitřní a vnější vyztužení mohou být zahrnuta při výpočtu 
schopnosti pláště odolávat vnějšímu tlaku. 

6.7.4.2.10 Přemístitelné cisterny musí být konstruovány a vyráběny se základnou zajišťující bezpečnost během 
přepravy a s vhodnými zvedacími a spouštěcími zařízeními. 

6.7.4.2.11 Přemístitelné cisterny musí být konstruovány tak, aby odolaly beze ztráty obsahu nejméně vnitřnímu 
tlaku vyvolanému obsahem a statickým, dynamickým a tepelným  namáháním během normálních 
podmínek manipulace a přepravy. Konstrukce musí prokázat, že účinky únavy způsobené 
opakovaným působením těchto namáhání během očekávané životnosti přemístitelné cisterny byly 
zohledněny. 

6.7.4.2.12 Přemístitelné cisterny a jejich upevnění musí při nejvyšším dovoleném zatížení být schopny 
absorbovat následující jednotlivé statické síly: 

(a) Ve směru jízdy: dvojnásobek MPGM násobená zemským zrychlením (g)8; 

(b) Vodorovně kolmo na směr jízdy: MPGM (pokud směr jízdy není jasně určen, síly musí  být 
rovnocenné dvojnásobku MPGM) násobené zemským zrychlením (g)8; 

(c) Svisle vzhůru: MPGM násobená zrychlením (g)8; a 

(d) Svisle dolů: dvojnásobek MPGM (celkové zatížení včetně účinku gravitace) násobené 
zemským zrychlením (g)8. 

6.7.4.2.13 U každé ze sil v 6.7.4.2.12 musí být zachován koeficient bezpečnosti takto: 

(a) Pro kovy mající výrazně definovanou mez průtažnosti koeficient 1,5 ve vztahu k mezi 
průtažnosti; nebo 

(b) Pro kovy nemající výrazně definovanou mez průtažnosti koeficient 1,5 ve vztahu k 
zaručeným 0,2 % prokázané průtažnosti a pro austenitické oceli 1 % prokázané průtažnosti. 

6.7.4.2.14 Hodnoty meze pevnosti nebo prokázané pevnosti musí být hodnoty podle národních a 
mezinárodních materiálových norem. Pokud jsou používány austenitické oceli, stanovené nejnižší 
hodnoty meze pevnosti nebo prokázané pevnosti podle materiálových norem mohou být zvýšeny o 
15 %, pokud jsou tyto vyšší hodnoty ověřeny v kontrolních osvědčeních materiálu. Pokud neexistuje 
žádná materiálová norma pro daný materiál, hodnota meze pevnosti nebo prokázané pevnosti musí 
být schválena příslušným orgánem. 

                                                
8  Pro účely výpočtu g = 9,81 m/s2 



6.7.4.2.15 Přemístitelné cisterny určené pro přepravu hořlavých hluboce zchlazených zkapalněných plynů musí 
být možno elektricky uzemnit. 

6.7.4.3  Konstruk ční kritéria 

6.7.4.3.1 Nádrže musí být kruhového průřezu. 

6.7.4.3.2 Nádrže musí být zkonstruovány a vyrobeny tak, aby odolaly zkušebnímu tlaku nejméně 1,3 násobku 
MAWP. Pro nádrže s vakuovou izolací nesmí být zkušební tlak menší než součet MAWP a 100 kPa 
(1 bar). V žádném případě nesmí být zkušební tlak menší než 300 kPa (3 bary) přetlaku. Pozornost 
musí být věnována požadavkům na nejmenší tloušťku stěny uvedeným v  6.7.4.4.2 až 6.7.4.4.7. 

6.7.4.3.3 Pro kovy vykazující výrazně definovanou mez průtažnosti nebo charakterizované zaručenou 
prokázanou průtažností (0,2 % prokázané průtažnosti obecně nebo 1 % prokázané průtažnosti  pro 
austenitické oceli) nesmí primární  povrchové  napětí σ  v  nádrži překročit 0,75 Re nebo 0,50 Rm, 
podle toho, která z těchto hodnot  je nižší, při zkušebním tlaku, kde: 

Re  = výrazná mez průtažnosti v N/mm2 nebo 0,2 %  prokázané průtažnosti nebo pro austenitické 
ocele 1 % prokázané průtažnosti; 

Rm =  zaručená minimální pevnost v tahu v N/mm2.  

6.7.4.3.3.1 Použité hodnoty Re a Rm musí být stanoveny jako nejmenší hodnoty podle národních a 
mezinárodních materiálových norem. Pokud je použita austenitická ocel, mohou být stanovené 
nejnižší hodnoty pro Re a Rm podle materiálových  norem zvýšeny až o 15 %, jestliže vyšší hodnoty 
jsou ověřeny v kontrolním osvědčení materiálu. Neexistují-li žádné materiálové normy pro daný kov, 
použité hodnoty Re a Rm  musí být schváleny příslušným orgánem nebo jím pověřenou organizací. 

6.7.4.3.3.2 Oceli, které mají poměr Re/Rm větší než 0,85, nejsou dovoleny pro výrobu svařovaných nádrží. 
Hodnoty Re a Rm použité pro stanovení tohoto poměru musí být hodnoty uvedené v kontrolním 
osvědčení materiálu. 

6.7.4.3.3.3 Oceli použité pro výrobu nádrží musí mít  prodloužení při přetržení v % nejméně 10 000/Rm s 
absolutním minimem 16 % pro jemnozrnné oceli a 20 % pro ostatní oceli. Hliník a hliníkové slitiny 
používané v konstrukci nádrží musí mít prodloužení při přetržení v % nejméně 10 000/Rm s 
absolutním minimem 12 %. 

6.7.4.3.3.4 Pro účely stanovení skutečných hodnot materiálů  je třeba připomenout, že pro plášťový materiál 
musí být osa vzorku kovu pro zkoušku pevnosti  v pravém úhlu (kolmá) ke směru stáčení. Stálé 
prodloužení při přetržení musí být měřeno na zkušebních vzorcích v pravoúhlých příčných řezech v 
souladu s ISO 6892:1998 používající 50 mm měrné délky. 

 

6.7.4.4  Minimální tlouš ťka st ěny nádrže  

6.7.4.4.1  Minimální tloušťka stěny musí být větší než  tloušťka stanovená následovně: 

(a) Minimální tloušťka stěny stanovená podle požadavků v 6.7.4.4.2 až 6.7.4.4.7; nebo 

(b) Minimální tloušťka stěny stanovená podle příslušných předpisů pro tlakové nádoby včetně 
požadavků v  6.7.4.3. 

6.7.4.4.2 Nádrže o průměru nejvýše 1,80 m nesmějí mít tloušťku stěny menší než 5 mm v referenční oceli 
nebo rovnocennou tloušťku v použitém kovu. Nádrže o průměru větším než 1,80 m nesmějí mít 
tloušťku stěny menší než 6 mm v referenční oceli nebo rovnocennou  tloušťku v použitém kovu. 

6.7.4.4.3 Nádrže vakuově izolovaných cisteren o průměru nejvýše 1,80 m nesmějí mít tloušťku stěny menší 
než 3 mm v referenční oceli nebo rovnocennou tloušťku v použitém kovu. Takové nádrže o průměru 
větším než 1,80 m nesmějí mít tloušťku stěny menší než  4 mm v referenční oceli nebo rovnocennou 
tloušťku v použitém kovu. 



6.7.4.4.4 Pro vakuově izolované cisterny musí celková tloušťka pláště a nádrže odpovídat nejmenší tloušťce 
předepsané v 6.7.4.4.2, tloušťka stěny nádrže samé nesmí být menší než nejmenší tloušťka 
předepsaná v 6.7.4.4.3. 

6.7.4.4.5 Nádrže nesmějí mít tloušťku stěny menší než 3 mm bez  ohledu na materiál konstrukce. 

6.7.4.4.6 Rovnocenná tloušťka kovu jiná než předepsaná pro  referenční ocel v 6.7.4.4.2 a 6.7.4.4.3 musí být 
stanovena  podle tohoto vzorce: 

e1 =  3
11

0

A Rm

e 4,21
   

kde: 

e
1    =  požadovaná rovnocenná tloušťka (v mm) použitého kovu; 

eo   =  minimální tloušťka (v mm) referenční oceli uvedená v 6.7.4.4.2 a 6.7.4.4.3; 

Rm1 =  minimální zaručená pevnost v tahu (v N/mm2) použitého kovu (viz 6.7.4.3.3); 

A1  = zaručené minimální prodloužení při přetržení  (v %) použitého kovu podle národních nebo 
mezinárodních norem. 

6.7.4.4.7 V žádném případě nesmí být tloušťka stěny nádrže menší, než je předepsána v 6.7.4.4.1 až 
6.7.4.4.5. Všechny části nádrže musí mít minimální tloušťku stanovenou podle 6.7.4.4.1 až 6.7.4.4.6. 
Tato tloušťka musí být výlučně bez přídavku na korozi. 

6.7.4.4.8 Nesmí být žádná náhlá změna tloušťky v místě spojení konců (den) s cylindrickou částí nádrže. 

 

6.7.4.5  Provozní výstroj  

6.7.4.5.1 Provozní výstroj musí být uspořádána tak, aby byla chráněna proti nebezpečí utržení nebo 
poškození během přepravy a manipulace. Pokud spoj mezi rámem a cisternou nebo pláštěm a 
nádrží dovoluje relativní pohyb, výstroj musí být  upevněna tak, aby dovolovala takový pohyb bez 
nebezpečí poškození provozních částí. Vnější spojovací vyprazdňovací prvky (potrubí, uzavírací 
ventily), uzavírací ventil a jeho sedlo musí být chráněny proti nebezpečí utržení působením vnějších 
sil (např. použitím pružných částí). Plnící a vyprazdňovací zařízení (včetně přírub nebo šroubových 
uzávěrů) a jakékoliv ochranné kryty musí umožňovat zajištění proti nežádoucímu otevření. 

6.7.4.5.2 Každý plnicí a vyprazdňovací otvor přemístitelných cisteren používaných pro přepravu hořlavých 
hluboce zchlazených zkapalněných plynů musí být vybaven nejméně třemi vzájemně nezávislými 
uzavíracími zařízeními v sérii, prvním uzavíracím ventilem umístěným co nejblíže k plášti, druhým 
uzavíracím ventilem a třetím slepou přírubou nebo rovnocenným zařízením. Uzavírací ventil nejbližší 
k plášti musí být rychle uzavíratelným zařízením, které uzavírá automaticky v případě nežádoucího 
pohybu přemístitelné cisterny během plnění nebo vyprazdňování nebo vzniku požáru. Toto zařízení 
musí být také možno dálkově ovládat. 

6.7.4.5.3 Každý plnicí a vyprazdňovací otvor přemístitelných cisteren používaných pro přepravu nehořlavých 
hluboce zchlazených zkapalněných plynů musí být vybaven nejméně dvěma vzájemně nezávislými 
uzavíracími zařízeními v sérii, prvním uzavíracím ventilem umístěným co nejblíže k plášti, druhým 
slepou přírubou nebo rovnocenným zařízením. 

6.7.4.5.4 Pro části potrubí, které zůstávají uzavřeny na obou stranách a kde může být uzavřena kapalina, 
musí být zajištěna metoda automatického vyrovnávání tlaku pro zabránění zvýšení tlaku vyvinutého 
v potrubí. 

6.7.4.5.5 Vakuově izolované cisterny nemusí mít kontrolní otvory. 

6.7.4.5.6 Vnější spojovací prvky musí být, pokud je to možné, seskupeny. 

6.7.4.5.7 Každý spoj na přemístitelné cisterně musí být zřetelně označen s uvedením své funkce. 



6.7.4.5.8 Každý uzavírací ventil nebo jiné uzavírací prostředky musí být konstruovány a vyrobeny na tlak 
nádrže MAWP a vyšší  s ohledem na teploty očekávané během přepravy. Všechny uzavírací ventily 
se šroubovými uzávěry musí být uzavírány pravotočivým pohybem ručního kola. Pro ostatní ventily 
musí být poloha (otevřeno - zavřeno) a směr uzavírání  zřetelně vyznačeny. Všechny uzavírací 
ventily musí být  konstruovány tak, aby se zabránilo nežádoucímu  otevření. 

6.7.4.5.9 Pokud jsou použita tlaková zařízení, musí být spoje těchto zařízení pro kapaliny a páru opatřeny 
ventilem co možno nejblíže k plášti, aby se při poškození tlakových zařízení zabránilo uniku 
naplněné věci. 

6.7.4.5.10 Potrubí musí být konstruováno, vyrobeno a instalováno tak, aby se zabránilo nebezpečí poškození 
působením tepelné roztažnosti a smršťování mechanických rázů a vibrací. Všechna potrubí musí být 
z vhodného kovového materiálu. Pro ochranu před únikem způsobeným ohněm se musí používat 
výhradně ocelové potrubí a svařované spoje mezi pláštěm a spojem k prvnímu uzávěru jakéhokoli 
vývodu. Metoda připojení uzávěru k tomuto spoji musí být odsouhlasena příslušným  orgánem nebo 
jím pověřenou organizací. Spoje potrubí musí být svařeny všude, kde je to nezbytné. 

6.7.4.5.11 Spoje v měděném potrubí musí být spájeny nebo mít rovnocenně silné kovové spojení. Bod tavení 
pájecích materiálů nesmí být vyšší než 525°C. Spoje nesm ějí snižovat pevnost potrubí, což se může 
stát u šroubových spojů. 

6.7.4.5.12 Materiály konstrukce ventilů a příslušenství musí mít uspokojivé vlastnosti při nejnižší provozní 
teplotě přemístitelné cisterny. 

6.7.4.5.13  Průtržný tlak všech potrubí a spojovacích prvků potrubí nesmí být menší než nejvyšší čtyřnásobek 
MAWP nádrže nebo čtyřnásobek tlaku, kterému může být podrobena v provozu činností čerpadla 
nebo jiného zařízení (kromě zařízení na vyrovnávání tlaku). 

6.7.4.6  Zařízení pro vyrovnávání tlaku  

6.7.4.6.1 Každá nádrž musí být vybavena dvěma nezávislými pružinovými zařízeními pro vyrovnávání tlaku. 
Zařízení pro vyrovnávání tlaku se musí otevírat automaticky při tlaku nejméně MAWP a musí být 
plně otevřena při tlaku rovném 110 % MAWP. Tato zařízení musí po vypuštění uzavírat při tlaku 
nižším nejvýše o 10 % otevíracího tlaku a musí zůstat uzavřena při všech nižších tlacích. Zařízení 
pro vyrovnávání tlaku musí být typu, který bude odolávat dynamickým silám včetně pohybu kapaliny.  

6.7.4.6.2 Nádrže pro nehořlavé hluboce zchlazené zkapalněné plyny a vodík mohou mít kromě toho průtržné 
kotouče v sérii s pružinovými zařízeními pro vyrovnávání tlaku, jak je uvedeno v 6.7.4.7.2 a 6.7.4.7.3. 

6.7.4.6.3 Zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být  konstruováno tak, aby se zabránilo vniknutí cizího 
předmětu, úniku kapaliny a vývoji nebezpečného zvýšeného tlaku. 

6.7.4.6.4 Zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být schválena příslušným orgánem nebo jím pověřenou 
organizací. 

6.7.4.7  Kapacita a nastavení za řízení pro vyrovnávání  tlaku  

6.7.4.7.1 V případě ztráty podtlaku ve vakuově izolované cisterně nebo ztráty 20 % izolace cisterny izolované 
tuhými materiály musí být kombinovaná kapacita všech instalovaných zařízení pro vyrovnávání tlaku 
dostatečná, aby tlak (včetně akumulace) uvnitř nádrže nepřekročil 120 % MAWP. 

6.7.4.7.2 Pro nehořlavé hluboce zchlazené zkapalněné plyny (kromě  kyslíku) a vodík může být tato kapacita 
dosažena použitím průtržných kotoučů paralelně s požadovanými zařízeními pro vyrovnávání tlaku. 
Průtržné kotouče se musí protrhnout při jmenovitém tlaku rovném zkušebnímu tlaku nádrže. 

6.7.4.7.3 Za okolností popsaných v 6.7.4.7.1 a 6.7.4.7.2 společně s kompletním prošlehnutím plamene musí 
být celková odpouštěcí kapacita všech instalovaných zařízení pro vyrovnávání tlaku  dostatečná, aby 
omezila tlak v nádrži na zkušební tlak. 



6.7.4.7.4 Požadovaná kapacita zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být vypočtena podle technických předpisů 
uznávaných příslušným orgánem9. 

6.7.4.8  Značení zařízení pro vyrovnávání tlaku  

6.7.4.8.1 Každé zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být zřetelně a trvale označeno těmito údaji: 

(a) Tlak (v barech nebo kPa), na které je nastaveno vypouštění; 

(b) Dovolená tolerance vypouštěcího tlaku pro pružinová zařízení pro vyrovnávání tlaku; 

(c) Referenční teplota odpovídající nastavenému tlaku pro průtržné kotouče;a 

(d) Nastavená průtoková kapacita zařízení v normálních krychlových metrech vzduchu za 
sekundu (m3/s); 

Pokud je to proveditelné, musí být uvedeny navíc následující údaje: 

(e)       Jméno výrobce a příslušné katalogové číslo zařízení pro vyrovnávání tlaku. 

 

6.7.4.8.2 Nastavená průtoková kapacita označená na zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být stanovena 
podle ISO 4126-1:1991. 

6.7.4.9  Spoje k za řízení pro vyrovnávání tlaku  

6.7.4.9.1 Spoje k zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být dostatečných rozměrů, aby umožnily neomezeně 
propustit požadované vypouštění do zařízení pro vyrovnávání tlaku. Žádný uzavírací ventil nesmí být 
vestavěn mezi nádrž a zařízení pro vyrovnávání tlaku, kromě zdvojeného zařízení pro údržbu nebo 
jiných důvodů a uzavíracích ventilů sloužících pro uzamčení otevřeného zařízení v provozu nebo 
uzavíracích ventilů vzájemně uzamčených tak, že požadavky 6.7.4.7 jsou vždy splněny. Nesmí být 
žádná překážka pro otevírání vedení k odvětrávacímu zařízení nebo k zařízení pro vyrovnávání  
tlaku, která by mohla omezit nebo uzavřít průtok z nádrže do tohoto zařízení. Otvory od vyústění 
zařízení pro vyrovnávání tlaku, pokud jsou používány, musí vypouštět přebytečné páry nebo 
kapaliny do atmosféry za podmínek minimálního zpětného tlaku do zařízení pro vyrovnávání tlaku. 

 

6.7.4.10 Umíst ění zařízení pro vyrovnávání tlaku  

6.7.4.10.1 Každé vyústění zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být umístěno na vrchol nádrže co nejblíže 
podélnému a příčnému středu nádrže, jak je to proveditelné. Všechna vyústění zařízení pro 
vyrovnávání tlaku musí být umístěna tak, aby byla za podmínek maximálního plnění  ve výparném 
prostoru nádrže, a zařízení musí být  uspořádáno tak, aby zajistilo neomezené vypouštění 
unikajících par. U hluboce zchlazených zkapalněných plynů musí být unikající páry vyvedeny přímo 
ven z nádrže takovým způsobem, aby se nemohly dostat pod cisternu. Ochranná zařízení, která 
odklánějí  proud par, jsou dovolena pouze tehdy, nezmenšují-li kapacitu zařízení pro vyrovnávání 
tlaku. 

6.7.4.10.2 Uspořádání musí být provedeno tak, aby zabránilo přístupu nepovolaných osob k zařízení pro 
vyrovnávání tlaku a chránilo tato zařízení před poškozením způsobeným převrácením přemístitelné 
cisterny. 

6.7.4.11 Stavoznaky (m ěrná zařízení) 

6.7.4.11.1 Pokud je přemístitelná cisterna určena pro hmotnostní plnění, musí být vybavena jedním nebo více 
měřícími zařízeními. Skleněné stavoznaky a měřidla vyrobená z křehkého materiálu, která jsou v 
přímém styku s obsahem nádrže, nesmějí  být použity. 

6.7.4.11.2 Spoj pro měření podtlaku musí být proveden v plášti. 

                                                
9  Viz příklad CGA S-1,2-2003 normy zařízení pro vyrovnání tlaku, část 2,  nákladní a přemístitélné  cisterny na stlačené plyny 



6.7.4.12 Podpěry, rámy, zvedací a spoušt ěcí vybavení p řemístitelných cisteren  

6.7.4.12.1 Přemístitelné cisterny musí být konstruovány a vyráběny s podpěrnou konstrukcí zajišťující jejich 
bezpečnou základnu během přepravy. Síly uvedené v 6.7.4.2.12 a koeficient bezpečnosti uvedený v 
6.7.4.2.13 musí být zohledněny při konstrukci. Zarážky, rámy, podstavce nebo jiné podobné 
konstrukce jsou přípustné. 

6.7.4.12.2 Kombinovaná namáhání způsobená konstrukční výstrojí přemístitelné cisterny (např. podstavce, 
rámy atd.) a zvedací a spouštěcí zařízení nesmějí způsobit nadměrné namáhání v jakékoli části 
nádrže. Stabilní zvedací a spouštěcí zařízení musí být namontována na všech přemístitelných 
cisternách. Přednostně musí být upevněna na podpěry přemístitelné cisterny, avšak mohou být 
připevněny k výztužným deskám umístěným na  nádrži v bodech jejich podpěr. 

6.7.4.12.3 Při konstrukci podpěr a rámu se musí brát v úvahu účinky klimatické koroze. 

6.7.4.12.4 Kapsy pro zvedací vidlice musí být uzavíratelné. Prostředky pro uzavření těchto kapes musí tvořit 
trvalou část rámu nebo musí být trvale připojeny k rámu. Jednokomorové přemístitelné cisterny o 
délce menší než 3,65 m nemusí mít tyto kapsy uzavíratelné, pokud: 

(a)  nádrž a všechny spojovací prvky jsou dobře chráněny proti úderům zvedacích vidlí; a 

(b)  vzdálenost mezi středy kapes pro zvedací vidlice je nejméně polovina maximální délky 
přemístitelné cisterny. 

6.7.4.12.5 Pokud přemístitelné cisterny nejsou během přepravy chráněny podle 4.2.3.3, nádrže a provozní 
výstroj musí být chráněny proti poškození nádrže a provozní výstroje podélným nebo příčným 
nárazem nebo převrácením. Vnější spojovací prvky musí být chráněny tak, aby byl vyloučen únik 
obsahu nádrže při nárazu nebo převrácení přemístitelné cisterny na tyto spojovací prvky. Příklady 
takové ochrany: 

(a)  Ochrana proti bočnímu nárazu, kterou mohou tvořit podélné výztuže chránící nádrž z obou 
stran na výškové úrovni jejího středu; 

(b)  Ochrana přemístitelné cisterny proti převrácení, kterou mohou tvořit výztužné prstence nebo 
výztuže upevněné napříč rámu; 

(c)  Ochrana proti nárazu zezadu, kterou může tvořit  nárazník nebo rám; 

(d)  Ochrana nádrže proti poškození nárazem nebo převrácením použitím rámu ISO podle ISO 
1496-3:1995. 

(e)  Ochrana přemístitelné cisterny před nárazem a převrácení vakuově izolačním pláštěm. 

6.7.4.13 Schválení konstrukce  

6.7.4.13.1 Příslušný orgán nebo jím pověřená organizace vydává osvědčení o schválení konstrukce pro 
jakoukoli novou konstrukci přemístitelné cisterny. Toto osvědčení ověřuje, že přemístitelná cisterna 
byla prohlédnuta tímto orgánem, je vhodná pro její zamýšlený účel a odpovídá požadavkům této 
kapitoly. Pokud jsou série přemístitelných cisteren vyráběny beze změny konstrukce, osvědčení platí 
pro celé tyto série. Osvědčení  musí obsahovat zkušební protokol prototypu, hluboce zchlazené 
zkapalněné plyny dovolené přepravovat, materiály konstrukce nádrže a schvalovací číslo. 
Schvalovací číslo musí tvořit mezinárodní rozlišovací značka  státu předepsaná v Úmluvě o silničním 
provozu, Vídeň l968, a registrační číslo. Jakákoliv alternativní ujednání k 6.7.1.2 musí být uvedena v 
osvědčení. Schválení konstrukce může sloužit pro schválení menších přemístitelných cisteren  
vyrobených z materiálů téhož druhu a tloušťky, stejnou výrobní technologií a s identickými 
podpěrami, rovnocennými uzávěry a dalším příslušenstvím. 

6.7.4.13.2 Zkušební protokol prototypu pro schválení konstrukce  musí obsahovat nejméně toto: 

(a)  Výsledky zkoušky vhodného rámu uvedené v  ISO 1496-3:1995; 

(b)  Výsledky první inspekce a zkoušky uvedené v  6.7.4.14.3; 

(c)  Výsledky nárazové zkoušky uvedené v 6.7.4.14.1,  je-li předepsána.  



6.7.4.14 Inspekce a zkoušení  

6.7.4.14.1 Přemístitelné cisterny odpovídající definici kontejneru podle Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti 
kontejnerů  (KBK) z roku 1972 v platném znění , nesmějí být používány .Jejich použití je možné 
pouze tehdy, pokud se reprezentativní vzorek každého konstrukčního typu úspěšně ověří zkouškou 
dynamického nárazu podle Příručky zkoušek a kritérií, díl IV, odstavec 41. 

 

6.7.4.14.2 Cisterna a součásti výstroje každé přemístitelné cisterny musí být podrobeny inspekci a zkoušce 
před jejím prvním uvedením do provozu (první inspekce a zkouška) a potom v nejvýše pětiletých 
intervalech (periodická inspekce a zkouška po pěti  letech) s inspekcí a zkouškou v polovině této 
doby (periodická inspekce a zkouška po dvou a půl letech). Inspekce a zkouška po dvou a půl letech  
může být provedena během tří měsíců před nebo po stanoveném datu. Mimořádná inspekce a 
zkouška musí být provedena bez ohledu na datum poslední periodické inspekce a zkoušky, pokud je 
to nezbytné podle 6.7.4.14.7. 

6.7.4.14.3 První inspekce a zkouška přemístitelné cisterny musí zahrnovat kontrolu konstrukčních 
charakteristik, vnitřní a vnější prohlídku přemístitelné cisterny a jejích spojovacích prvků vzhledem k 
hluboce zchlazeným zkapalněným plynům, které v ní mají  být přepravovány, a tlakovou zkoušku 
podle zkušebních postupů uvedených v 6.7.4.3.2. Tlaková zkouška může být provedena jako 
hydraulická zkouška nebo použitím jiné kapaliny nebo plynu po dohodě s příslušným orgánem nebo 
jím pověřenou institucí. Před uvedením přemístitelné cisterny do provozu musí být též provedeny 
zkouška těsnosti a kontrola uspokojivého provozu celé provozní výstroje. Pokud byly nádrž a její 
spojovací prvky tlakově zkoušeny odděleně, musí být po jejich zkompletování podrobeny zkoušce 
těsnosti. Všechny svary vystavené úrovni plného namáhání musí být zkontrolovány během první 
zkoušky rentgenem, ultrazvukem nebo jinou metodou nedestruktivní zkoušky. To se nevztahuje na 
plášť. 

6.7.4.14.4 Periodická inspekce a zkouška po 5 a 2,5 letech zahrnuje vnější prohlídku přemístitelné cisterny a 
jejích spojovacích prvků vzhledem k přepravovaným hluboce zchlazeným zkapalněným plynům, 
zkoušku těsnosti, kontrolu uspokojivého provozu celé provozní výstroje a indikátoru podtlaku, pokud 
je použit. V případě nevakuově izolovaných cisteren, plášť a izolace musí být sejmuty během 2,5leté 
a 5leté periodické inspekce a zkoušek avšak pouze v rozsahu nezbytném pro spolehlivé hodnocení. 

6.7.4.14.5 (Vypuštěno) 

6.7.4.14.6 Přemístitelná cisterna nesmí být plněna a přistavována k přepravě po datu uplynutí platnosti poslední 
5leté nebo 2,5leté periodické inspekce a zkoušky, jak je požadováno v 6.7.4.14.2. Avšak 
přemístitelná cisterna naplněná před datem uplynutí platnosti poslední periodické inspekce a 
zkoušky může být přepravována po dobu nepřesahující tři měsíce od uplynutí platnosti poslední 
periodické zkoušky nebo inspekce. Kromě toho může být přemístitelná cisterna  přepravována po 
datu uplynutí platnosti poslední periodické zkoušky a inspekce: 

(a) Po vyprázdnění, ale před vyčistěním, pro účely provedení příští požadované zkoušky  nebo 
inspekce před  opětovným naplněním; a 

(b) Pokud není jinak schváleno příslušným orgánem, pro období nepřekračující šest měsíců od 
data uplynutí platnosti poslední periodické zkoušky nebo inspekce, aby bylo možno vrátit  
nebezpečné věcí k jejich likvidaci nebo recyklaci. Odvolávka na  tuto výjimku musí být 
uvedena v přepravním dokladu. 

6.7.4.14.7 Mimořádná inspekce a zkouška je nezbytná, pokud  přemístitelná cisterna vykazuje zřetelně 
poškozené nebo  zkorodované plochy nebo únik nebo jiné okolnosti, které ukazují nedostatky, jež by 
mohly ovlivnit celistvost přemístitelné cisterny. Rozsah mimořádné inspekce a zkoušky musí záviset 
na rozsahu poškození a zhoršení přemístitelné cisterny. Musí  zahrnovat nejméně 2,5letou inspekci 
a zkoušku podle 6.7.4.14.4. 

6.7.4.14.8 Vnitřní prohlídka během první inspekce a zkoušky musí zajistit, že nádrž je prohlédnuta se 
zaměřením na proděravění, korozi nebo odřeniny, promáčknutí, zvlnění, vady ve svarech a jiné 
okolnosti, které by mohly vést k nezpůsobilosti cisterny pro bezpečnou přepravu. 

6.7.4.14.9 Vnější prohlídka musí zajistit, že: 



(a)  Vnější potrubí, ventily, komprimující/chladicí systémy, pokud jsou použity, a těsnění jsou 
prohlédnuty se zaměřením na zkorodované plochy, závady nebo jiné okolnosti, včetně 
netěsností, které by mohly způsobit nezpůsobilost přemístitelné cisterny pro bezpečné 
plnění, vyprazdňování a přepravu; 

(b)  Nejsou žádné netěsnosti uzavíratelných vík a  těsnění; 

(c)  Chybějící nebo ztracené šrouby  nebo matice na jakémkoli spojení příruby nebo slepé 
příruby jsou nahrazeny nebo utěsněny; 

(d)  Všechna pojistná zařízení a ventily jsou bez koroze, zkroucení a jakéhokoli poškození nebo 
vady, které by mohly zabránit jejich normální činnosti. Uzavírací  zařízení a samočinné 
uzavírací ventily musí být  uvedeny v činnost pro prokázání vlastní  provozuschopnosti; 

(e)  Požadovaná značení na přemístitelné cisterně jsou čitelná a v souladu s příslušnými 
požadavky; a 

(f)  Rám, podpěry a zařízení pro zdvih přemístitelné cisterny jsou v uspokojivém stavu. 

6.7.4.14.10 Inspekce a zkoušky v 6.7.4.14.1, 6.7.4.14.3, 6.7.4.14.4, 6.7.4.14.5 a 6.7.4.14.7 musí být provedeny 
znalcem nebo za účasti znalce schváleného příslušným orgánem nebo jím pověřenou organizací. 
Pokud je tlaková zkouška  součástí inspekce a zkoušky, musí být provedena zkušebním tlakem 
vyznačeným na štítku přemístitelné cisterny. Během tlakové zkoušky musí být přemístitelná cisterna 
kontrolována na jakýkoliv únik z cisterny, potrubí nebo výstroje. 

6.7.4.14.11 Ve všech případech, kdy je prováděno řezání, opalování nebo sváření na nádrži, musí být tyto práce 
schváleny příslušným orgánem nebo jím pověřenou organizací  s ohledem na předpisy pro tlakové 
nádoby používané pro konstrukci nádrže. Tlaková zkouška musí být provedena navíc k původní 
tlakové zkoušce po ukončení těchto prací. 

6.7.4.14.12 Pokud se objeví jakákoli nebezpečná okolnost, nesmí být přemístitelná cisterna  vrácena do 
provozu, pokud nebyla opravena a zkouška není opakována s uspokojivým výsledkem. 

 
6.7.4.15 Značení 

6.7.4.15.1 Každá přemístitelná cisterna musí být opatřena nerezavějícím kovovým štítkem trvale upevněným na 
přemístitelnou cisternu na výrazném místě snadno přístupném pro kontrolu. Pokud z důvodů 
uspořádání přemístitelné cisterny  nemůže být štítek trvale připevněn na nádrž, nádrž musí být trvale 
označena  nejméně údaji, požadovanými předpisy pro tlakové nádoby. Minimálně následující údaje 
musí být vyznačeny na štítku vyražením nebo jinou podobnou metodou. 
 

Země výroby 

U  Země             Číslo                       Pro alternativní ujednání (viz 6.7.1.2) 

N  schválení  schválení              "AA" 

Jméno výrobce a značka 

Výrobní sériové číslo 

Pověřená organizace pro schválení konstrukce 

Registrační číslo vlastníka 

Rok výroby 

Předpis pro tlakové nádoby, podle kterého byla nádrž  konstruována 

Zkušební tlak _________ bar/kPa  (přetlak)10 

MAWP ________ bar/kPa (přetlak)10 

Nejnižší konstrukční teplota _________ oC 

Hydraulický vnitřní objem při 20 oC ________ litrů 

Datum první tlakové zkoušky a označení znalce 



Materiál(y) nádrže a odvolávka(y) na materiálovou normu 

Rovnocenná tlouštka v referenční oceli_______ mm 

Datum a typ poslední periodické(ých) zkoušky(ek) 

Měsíc _______ rok _______ zkušební tlak ________ bar/kPa (přetlak)10 

Razítko znalce, který provedl nebo byl účasten poslední  zkoušce 

Úplné názvy plynů, pro jejichž přepravu je přemístitelná cisterna  schválena 

Buď "tepelně izolovaná" nebo "vakuově izolovaná" _________ 

Účinnost izolačního systému (tepelný příkon)______ Watt (W) 

Referenční skutečná doba __________ dní (nebo hodin) 
první tlak ______ bar/kPa (přetlak)10 a stupeň plnění ______ v kg pro každý hluboce zchlazený 
zkapalněný plyn dovolený k přepravě 

 

6.7.4.15.2 Následující údaje musí být trvanlivě vyznačeny buď na přemístitelné cisterně samé nebo na 
kovovém štítku pevně umístěném na přemístitelné cisterně: 

Jméno vlastníka a provozovatele 

Název hluboce zchlazeného zkapalněného plynu určeného k přepravě (a nejnižší střední teplota 
volně ložené látky) pokud je vyšší než 50 °C 

Nejvyšší dovolená celková hmotnost (MPGM) ______ kg 

Vlastní hmotnost ______ kg 

Skutečná doba naplnění přepravovaným plynem ______ dní (hodin) 

POZNÁMKA:  Pro zařazení přepravovaných hluboce zchlazených zkapalněných plynů, viz též část 5. 

 
6.7.4.15.3 Jestliže je přemístitelná cisterna konstruována a schválena pro manipulaci na otevřeném moři, musí 

být na identifikačním štítku uvedena slova "OFFSHORE PORTABLE TANK".  
 
6.7.5  Požadavky na konstrukci, výrobu, inspekce a zkoušení UN 

vícečlánkových kontejner ů na plyn (MEGC) ur čených pro p řepravu 
nezchlazených plyn ů 

 

6.7.5.1  Definice  

Pro účely tohoto oddílu se následujícími pojmy rozumí: 
 

Alternativní ujednání znamená schválení zaručené příslušným orgánem pro přemístitelnou cisternu 
nebo MEGC, které byly konstruovány, vyrobeny nebo zkoušeny podle technických požadavků nebo 
zkušebních metod jiných, než uvedených v této kapitole; 

 Články jsou lahve, trubkové nádoby nebo svazky lahví; 

Zkouška těsnosti znamená zkoušku používající plyn naplněný do článků a provozní  výstroje MEGC 
na účinný vnitřní tlak nejméně 20 % zkušebního tlaku; 

Sběrné potrubí znamená soustavu potrubí a ventilů spojující plnicí a/nebo vyprazdňovací  otvory 
článků; 

Největší dovolená celková hmotnost (MPGM) znamená součet vlastní hmotnosti MEGC a největší 
dovolené užitečné hmotnosti pro přepravu; 

                                                
10  Musí být označena použitá jednotka. 



UN vícečlánkové kontejnery na plyn (MEGC) jsou multimodální jednotky lahví, trubkových nádob a 
svazků lahví navzájem propojených sběrným potrubím, které jsou namontovány na rámu. MEGC 
zahrnují provozní výstroj a konstrukční výstroj nezbytné pro přepravu plynů; 

Provozní výstroj znamená měřicí přístroje a plnicí, vyprazdňovací, ventilační a bezpečnostní 
zařízení;  

Konstrukční výstroj znamená vyztužovací, upevňovací, ochranné a stabilizační členy  článků. 

6.7.5.2 Všeobecné konstruk ční a výrobní požadavky 

6.7.5.2.1 MEGC musí být schopný plnění a vyprazdňování bez sejmutí své konstrukční výstroje. Musí být 
vybaven stabilizačními členy vně článků zabezpečujícími konstrukční celistvost pro manipulace a 
přepravu. MEGC musí být konstruovány a vyrobeny  s podporami tvořícími bezpečnou základnu 
během přepravy a se zvedacími a spouštěcími úchyty, které umožňují zvedání MEGC, včetně jejich 
naplnění na největší dovolenou celkovou hmotnost. MEGC musí být konstruovány pro naložení na 
vozidlo, železniční vůz nebo námořní plavidlo nebo plavidlo pro vnitrozemské vodní cesty a musí být 
vybaveny zarážkami, úchyty  nebo příslušenstvím umožňujícím mechanickou manipulaci.   

6.7.5.2.2 MEGC musí být konstruovány, vyrobeny a vybaveny tak, aby odolaly všem podmínkám, kterým 
mohou být vystaveny během normálních podmínek manipulace a přepravy. Konstrukce musí 
zohlednit účinky dynamického zatížení a únavy. 

6.7.5.2.3 Články MEGC musí být zhotoveny z bezešvé oceli a konstruovány a zkoušeny podle 6.2.1 a 6.2.2. 
Všechny články MEGC musí být stejného typu. 

6.7.5.2.4 Články MEGC, spojovací prvky a  potrubí musí být: 

(a) snášenlivé s látkami určenými pro přepravu (viz ISO 11114-1:1997 a ISO 11114-2:2000); 
nebo 

(b) netečné nebo neutralizované chemickou reakcí. 
 
6.7.5.2.5 Dotyk různých kovů, které by mohly způsobit poškození galvanickými účinky, není dovolen. 

6.7.5.2.6 Materiály MEGC, včetně jakýchkoli zařízení, těsnění a příslušenství nesmějí nepříznivě ovlivnit plyny 
určené k přepravě v MEGC. 

6.7.5.2.7 MEGC musí být konstruovány tak, aby odolaly beze ztráty obsahu nejméně vnitřnímu tlaku 
způsobenému obsahem a statickým, dynamickým a tepelným zatížením během normálních 
podmínek manipulace a přepravy. Konstrukce musí prokázat, že únavové účinky způsobené těmito 
opakovanými namáháními v průběhu očekávané životnosti vícečlánkového kontejneru na plyn byly 
zohledněny. 

6.7.5.2.8 MEGC a jejich upevnění musí být  při nejvyšším dovoleném zatížení schopny absorbovat následující 
jednotlivé statické síly: 

(a) Ve směru jízdy: dvojnásobek MPGM násobená zemským zrychlením (g)11; 

(b) Vodorovně kolmo na směr jízdy: MPGM (pokud směr jízdy není jasně určen, síly musí být 
rovnocenné dvojnásobku MPGM) násobené zemským zrychlením (g)11; 

(c) Svisle vzhůru: MPGM násobená zrychlením (g)11; a 

(d) Svisle dolů: dvojnásobek MPGM (celkové zatížení včetně účinku gravitace) násobené 
zemským zrychlením (g)11. 

6.7.5.2.9 Při silách uvedených v 6.7.5.2.8 nesmí napětí v nejvíce namáhaném bodě článků překročit hodnoty 
uvedené buď v příslušných normách pododdílu 6.2.2.1 nebo, pokud nejsou články konstruovány, 
vyrobeny a zkoušeny podle těchto norem, v technických předpisech nebo normách uznávaných 
nebo schválených příslušným orgánem země používání (viz 6.2.5).  

6.7.5.2.10 U každé ze sil v 6.7.5.2.8 musí být zachován pro rám a upevnění koeficient bezpečnosti takto: 

                                                
11  Pro účely výpočtu g = 9,81 m/s
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(a) Pro kovy mající výrazně definovanou mez průtažnosti koeficient 1,5 ve   vztahu k zaručené 
mezi průtažnosti; nebo 

(b) Pro kovy nemající výrazně definovanou mez průtažnosti koeficient 1,5 ve vztahu k 
zaručeným 0,2 % prokázané průtažnosti a pro austenitické oceli 1 % prokázané průtažnosti. 

6.7.5.2.11 MEGC určené pro přepravu hořlavých  zchlazených zkapalněných plynů musí být možno elektricky 
uzemnit. 

6.7.5.2.12 Články musí být zajištěny takovým způsobem, aby se zabránilo nežádoucímu pohybu vzhledem ke 
konstrukci a koncentraci škodlivého místního napětí. 

 
6.7.5.3  Provozní výstroj 

6.7.5.3.1 Provozní výstroj musí být uspořádána nebo konstruována tak, aby byla chráněna proti poškození 
způsobeným zvýšením tlaku obsahu nádob během normálních podmínek manipulace a přepravy. 
Pokud spoj mezi rámem a nádrží dovoluje relativní pohyb mezi jednotlivými částmi konstrukce, musí 
být výstroj upevněna tak, aby dovolovala takový pohyb bez nebezpečí poškození provozních částí. 
Sběrné potrubí, vyprazdňovací prvky (potrubí, uzavírací ventily) a uzavírací ventil musí být chráněny 
proti nebezpečí utržení působením vnějších sil. Sběrné potrubí vedoucí k uzavíracím ventilům musí 
být dostatečně pružné, aby chránilo ventily a potrubí před střihem nebo zvýšením tlaku obsahem 
nádoby. Plnící a vyprazdňovací zařízení (včetně přírub nebo šroubových uzávěrů) a jakékoliv 
ochranné kryty musí umožňovat zajištění proti nežádoucímu otevření. 

6.7.5.3.2 Každý článek určený pro přepravu toxických plynů (plynů skupin T, TF, TC, TO, TFC a TOC) musí 
být opatřen ventilem. Sběrné potrubí pro zkapalněné toxické plyny (plyny klasifikačních kódů 2T, 
2TF, 2TC, 2TO, 2TFC a 2TOC) musí být  konstruováno tak, aby články mohly výt plněny odděleně a 
udržovány izolovaně uzavřené zaplombovaným (uzamykatelným) ventilem. Pro přepravu hořlavých 
plynů (plyny skupiny F)  musí být články rozděleny do skupin s vnitřním objemem nejvýše 3000 litrů 
každé izolované ventilem.  

6.7.5.3.3 U plnicích a vyprazdňovacích otvorů MEGC musí být na každém plnicím a vyprazdňovacím potrubí 
na přístupném místě umístěny v sérii dva ventily. Plnicí a vyprazdňovací zařízení mohou být 
upevněna na sběrné potrubí. Pro části potrubí, které mohou být uzavřeny na obou koncích a z nichž 
kapalina může být vypuštěna, musí být pojistný ventil  proveden tak, aby se zabránilo nadměrnému 
zvýšení tlaku. Hlavní izolující ventily na MEGC musí být zřetelně označeny s uvedením směrů jejich 
uzavírání. Každý uzavírací ventil nebo jiné druhy uzávěrů musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby 
odolaly tlaku rovnému nebo většímu než 1,5 násobku zkušebního tlaku MEGC. Všechny uzavírací 
ventily se šroubovými uzávěry  musí být uzavírány pravotočivým pohybem ručního kola. Pro  ostatní 
ventily musí být poloha (otevřeno - zavřeno) a směr uzavírání zřetelně vyznačeny. Všechny uzavírací 
ventily musí být  konstruovány tak, aby se zabránilo nežádoucímu otevření. Tažný kov může být 
použit pro konstrukci ventilů nebo příslušenství.  

6.7.5.3.4 Potrubí musí být konstruováno, vyrobeno a  instalováno tak, aby se zabránilo nebezpečí poškození  
působením tepelné roztažnosti a smršťování, mechanických rázů  a vibrací. Spoje v potrubí musí být 
spájeny nebo mít  rovnocenně silné kovové spojení. Bod tavení pájecích materiálů nesmí být vyšší 
než 525 oC. Jmenovitý tlak provozní výstroje a sběrného potrubí musí být nejméně dvě třetiny 
zkušebního tlaku článků.  

6.7.5.4  Zařízení pro vyrovnávání tlaku  

6.7.5.4.1 Články MEGC používané pro přepravu UN 1013 oxid uhličitý a UN 1070 oxid dusný (rajský plyn) 
musí být rozděleny do skupin s vnitřním objemem nejvýše 3000 litrů každé izolované ventilem. 
Každá sestava musí být  vybavena jedním nebo více zařízeními pro vyrovnání tlaku. MEGC pro jiné 
plyny musí být vybaveny zařízeními pro vyrovnávání tlaku podle požadavků příslušného organu 
země jejich používání.  

6.7.5.4.2 Každý článek nebo skupina článků MEGC, který může být izolován, musí být  vybaven jedním nebo 
více zařízeními pro vyrovnávání tlaku Zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být typu, které odolá 
dynamickým silám, včetně rázových vln kapalin, a konstruováno tak, aby se zabránilo vniknutí cizího 
předmětu, úniku  plynu a vývoji nebezpečného nadměrného tlaku. 

6.7.5.4.3 MEGC používané pro přepravu určitých nezchlazených plynů uvedených v pokynu pro přemístitelné 
cisterny T50 v 4.2.5.2.6 mohou mít zařízení pro vyrovnávání tlaku podle požadavků příslušného 



organu země jejich používání. Pokud není MEGC vyhrazen pro přepravu určitého plynu a vybaven 
schváleným zařízením pro vyrovnávání tlaku vyrobeným z materiálů snášenlivých s přepravovaným 
plynem, musí zařízení pro vyrovnávání tlaku obsahovat průtržný kotouč předcházející pružinovému 
zařízení pro vyrovnávání tlaku. Prostor mezi průtržným kotoučem a zařízením musí být vybaven 
měřidlem tlaku nebo vhodným indikačním přístrojem. Toto uspořádání dovoluje odhalení protržení 
kotouče, propíchnutí nebo únik, který může způsobit špatnou činnost zařízení pro vyrovnávání tlaku. 
Průtržný kotouč se musí protrhnout při jmenovitém tlaku o 10 % vyšším než je počáteční vypouštěcí 
tlak pružinového zařízení pro vyrovnávání tlaku. 

6.7.5.4.4 V případě víceúčelových MEGC používaných pro přepravu nízkotlakých zkapalněných plynů se musí 
zařízení pro vyrovnávání tlaku otevřít při tlaku uvedeném v 6.7.3.7.1 pro plyn s nejvyšším dovoleným 
provozním tlakem z plynů, jejichž přeprava je v MEGC dovolena. 

6.7.5.5  Kapacita za řízení pro vyrovnávání tlaku 

6.7.5.5.1 Kombinovaná dodávková kapacita zařízení pro vyrovnávání tlaku, pokud je instalováno, musí být 
dostatečná, aby v případě celkového požáru MEGC nepřekročil tlak (včetně akumulace) uvnitř 
článků 120 % nastaveného tlaku zařízení pro vyrovnávání tlaku. Vzorec uvedený v CGA S-1,2-2003 
normy pro zařízení pro vyrovnání tlaku – Díl 2 – cisterny pro nákladní přepravy a přemistitelné 
cisterny pro stlačené plyny musí být použit pro stanovení nejmenší celkové průtokové kapacity pro 
systém zařízení pro vyrovnávání tlaku. CGA S-1,1-2003 normy pro zařízení pro vyrovnání tlaku – Díl 
1 – láhve na stlačené plyny mohou být použity pro stanovení vyrovnávací kapacity jednotlivých 
článků. pro vyrovnávání tlaku. Pružinová zařízení pro vyrovnávání tlaku mohou být použita pro 
dosažení plné vypouštěcí kapacity předepsané v případě nízkotlakých zkapalněných plynů. 
V případě víceúčelových MEGC musí být kombinovaná dodávková kapacita zařízení pro 
vyrovnávání tlaku stanovena pro plyn, který vyžaduje nejvyšší dodávkovou kapacitu z plynů 
dovolených pro přepravu v MEGC.  

6.7.5.5.2  Pro stanovení celkové požadované kapacity zařízení pro vyrovnávání tlaku instalovaného na 
článcích pro přepravu zkapalněných plynů musí být zohledněny termodynamické vlastnosti plynu (viz 
např. CGA S-1,2-2003 normy pro zařízení pro vyrovnání tlaku – Díl 2 – cisterny pro nákladní 
přepravy a přemístitelné cisterny pro stlačené plyny pro nízkotlaké zkapalněné plyny a CGA S-1,1-
2003 normy pro zařízení pro vyrovnání tlaku - Díl 1 – láhve na stlačené plyny pro vysokotlaké 
zkapalněné plyny). 

6.7.5.6  Značení zařízení pro vyrovnávání tlaku 

6.7.5.6.1 Zařízení pro vyrovnání tlaku musí být zřetelně a trvale označeno těmito údaji: 

(a)     Jméno výrobce a příslušné výrobní číslo 

(b)     Tlak a teplota, na který je nastaveno vypouštění  

(c)     Datum poslední zkoušky. 

 
6.7.5.6.2 Jmenovitá průtoková kapacita vyznačená na pružinovém zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být 

stanovena podle ISO 4126-1:1991. 

6.7.5.7  Spoje k za řízení pro vyrovnávání tlaku  
 

6.7.5.7.1 Spoje k zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být  dostatečných rozměrů, aby umožnily neomezeně 
propustit požadované vypouštění do zařízení pro vyrovnávání tlaku. Žádný uzavírací ventil nesmí být 
vestavěn mezi nádrž a zařízení pro vyrovnávání tlaku, kromě zdvojeného zařízení pro údržbu nebo 
jiných důvodů a uzavíracích ventilů sloužících pro uzamčení otevřeného zařízení v provozu nebo 
uzavíracích ventilů vzájemně uzamčených tak, že alespoň jeden ze zdvojených je vždy 
provozuschopný a schopný splnit požadavky v 6.7.5.5. Nesmí být žádná překážka pro otevírání 
vedení k odvětrávacímu zařízení  nebo k zařízení pro vyrovnávání tlaku, která by mohla omezit nebo 
uzavřít průtok z nádrže do tohoto zařízení. Otvor celým potrubím a spoji musí mít nejméně stejnou 
průtočnou plochu jako vstup do zařízení pro vyrovnávání tlaku, ke kterému jsou připojeny. Jmenovitý 
rozměr výpustného potrubí musí být nejméně tak velký, jako je výstup ze zařízení pro vyrovnávání 
tlaku. Otvory od vyústění zařízení pro vyrovnávání tlaku, pokud jsou používány, musí vypouštět 
přebytečné páry nebo kapaliny do atmosféry za podmínek minimálního zpětného tlaku do zařízení 
pro vyrovnávání tlaku. 



6.7.5.8  Umíst ění zařízení pro vyrovnávání tlaku  

6.7.5.8.1 Každé zařízení pro vyrovnávání tlaku při nejvyšším dovoleném plnění  musí být spojeno s výparným 
prostorem článků pro přepravu zkapalněných plynů. Zařízení pro vyrovnávání tlaku, pokud jsou 
instalována, musí být tak uspořádána, aby se zajistilo vypouštění unikajících par nahoru a 
neomezeně pro zabránění srážení unikajícího plynu nebo kapaliny na MEGC, jeho článcích nebo 
osobách. Pro hořlavé plyny  a plyny pyroforní a podporující hoření, musí být  unikající plyn  
usměrněn od článků takovým způsobem, aby  nemohl narážet na jiné články. Tepelně odolná 
ochranná zařízení, která odklánějí proud plynu, jsou dovolena pouze tehdy, pokud nezmenšují 
požadovanou kapacitu  zařízení pro vyrovnávání tlaku. 

6.7.5.8.2 Uspořádání musí být provedena tak, aby zabránila přístupu nepovolaných osob k zařízení pro 
vyrovnávání tlaku a chránila tato zařízení před poškozením způsobeným převrácením MEGC. 

6.7.5.9  Stavoznaky (m ěřicí zařízení) 
 
6.7.5.9.1 Pokud je MEGC určen pro hmotnostní plnění, musí být vybaven jedním nebo více měřícími 

zařízeními. Skleněné stavoznaky a měřidla vyrobené z jiného křehkého materiálu nesmějí být 
použity. 

 

6.7.5.10 Podpěry, rámy, zvedací a spoušt ěcí vybavení MEGC  
 
6.7.5.10.1 MEGC musí být konstruovány a vyráběny s podpěrnou konstrukcí zajišťující jejich bezpečnou 

základnu během přepravy. Síly uvedené v 6.7.5.2.8 a koeficient bezpečnosti uvedený v 6.7.5.2.10 
musí zohledněny při konstrukci. Zarážky, rámy, podstavce nebo jiné podobné konstrukce jsou 
přípustné. 

6.7.5.10.2 Kombinovaná namáhání způsobená konstrukční výstrojí článků (např. podstavce, rámy atd.) a 
zvedací a spouštěcí zařízení MEGC nesmějí způsobit nadměrné namáhání v jakémkoli článku. 
V žádném případě nesmí být výstroj nebo úchyty přivařeny přímo k článkům.  

6.7.5.10.3 Při konstrukci podpěr a rámu se musí zohlednit účinky klimatické koroze. 

6.7.5.10.4 Pokud nejsou MEGC během přepravy chráněny podle 4.2.5.3, musí být články a provozní výstroj 
chráněny proti poškození nádrže a provozní výstroje podélným nebo příčným nárazem nebo 
převrácením. Vnější spojovací prvky musí být chráněny tak, aby byl vyloučen únik obsahu článků při 
nárazu nebo převrácení MEGC na tyto spojovací prvky. Zvláštní pozornost musí být věnována 
ochraně sběrného potrubí. Příklady takové ochrany: 

(a)  Ochrana proti bočnímu nárazu, kterou mohou tvořit podélné výztuže; 

(b)  Ochrana proti převrácení, kterou mohou tvořit výztužné prstence nebo výztuže upevněné 
napříč rámu; 

(c)  Ochrana proti nárazu zezadu, kterou může tvořit  nárazník nebo rám; 

(d)  Ochrana článků a provozní výstroje proti poškození nárazem nebo převrácením použitím 
rámu ISO podle příslušných ustanovení ISO 1496-3:1995. 

 

6.7.5.11 Schválení konstrukce  
 
6.7.5.11.1 Příslušný orgán nebo jím pověřená organizace vydává osvědčení o schválení konstrukce pro 

jakoukoli novou konstrukci MEGC. Toto osvědčení ověřuje, že MEGC byl prohlédnut tímto orgánem, 
je vhodný  pro jeho zamýšlený účel a odpovídá požadavkům této kapitoly a příslušným ustanovením 
pro plyny kapitoly 4.1 uvedeným v pokynu pro balení P200. Pokud jsou série MEGC  vyráběny beze 
změny konstrukce, osvědčení platí pro celé tyto série. Osvědčení musí obsahovat  zkušební protokol 
prototypu, materiály konstrukce sběrného potrubí, normy, podle kterých byly články vyrobeny, a 
schvalovací číslo. Schvalovací číslo musí tvořit mezinárodní rozlišovací značka státu předepsaná v 
Úmluvě o silničním provozu, Vídeň l968, a registrační číslo. Jakákoliv alternativní ujednání podle 
6.7.1.2 musí být uvedena v osvědčení. Schválení konstrukce může sloužit pro schválení menších 
MEGC vyrobených z materiálů téhož druhu a tloušťky, stejnou výrobní technologií a s identickými 
podpěrami, rovnocennými uzávěry a dalším příslušenstvím. 



6.7.5.11.2 Zkušební protokol prototypu pro schválení konstrukce  musí obsahovat nejméně toto: 

(a) Výsledky zkoušky vhodného rámu uvedené v ISO 1496-3:1995; 

(b) Výsledky první inspekce a zkoušky uvedené v  6.7.5.12.3; 

(c) Výsledky nárazové zkoušky uvedené v 6.7.5.12.1; a 

(d) Schvalovací doklad ověřující, že lahve a trubkové nádoby splňují příslušné normy. 

6.7.5.12 Inspekce a zkoušení  
 
6.7.5.12.1 MEGC odpovídající definici kontejneru podle mezinárodní úmluvy o bezpečnosti kontejnerů (KBK) 

z roku 1972 v platném znění, nesmějí být používány.Jejich použití je možné pouze tehdy, pokud se 
reprezentativní vzorek každého konstrukčního typu úspěšně ověří zkouškou dynamického nárazu 
podle Příruček zkoušek a kritérií, díl IV,odstavec 41. 
 

6.7.5.12.2 Články a součásti výstroje každého MEGC musí být podrobeny inspekci a zkoušce před jeho prvním 
uvedením do provozu (první inspekce a zkouška). Potom musí být MEGC podrobeny inspekci v 
nejvýše pětiletých intervalech (periodická inspekce a zkouška po pěti letech). Mimořádná inspekce a 
zkouška musí být provedena bez ohledu na datum poslední periodické inspekce a zkoušky, pokud je 
to nezbytné podle 6.7.5.12.5. 

6.7.5.12.3 První inspekce a zkouška MEGC musí zahrnovat kontrolu konstrukčních charakteristik, vnitřní a 
vnější prohlídku MEGC a jeho spojovacích prvků vzhledem k plynům, které v něm mají být 
přepravovány, a tlakovou zkoušku provedenou zkušebními tlaky podle pokynu pro balení P200 
uvedeného v 4.1.4.1. Tlaková zkouška sběrného potrubí může být provedena  jako hydraulická 
zkouška nebo použitím jiné kapaliny nebo plynu se souhlasem příslušného orgánu nebo jím 
pověřené organizace. Před uvedením MEGC do provozu musí být též provedeny zkouška těsnosti a 
zkouška uspokojivého provozu celé provozní výstroje. Pokud byly články a jejich spojovací prvky 
tlakově zkoušeny odděleně, musí být po svém spojení podrobeny zkoušce těsnosti. 

6.7.5.12.4 Periodická inspekce a zkouška po pěti letech musí  zahrnovat vnější prohlídku konstrukce, článků a 
provozní výstroje podle 6.7.5.12.6. Články a potrubí musí být zkoušeny periodicky ve lhůtách 
uvedených v pokynu pro balení P200 a podle ustanovení uvedených v 6.2.1.6. Pokud byly články a 
jejich spojovací prvky tlakově zkoušeny odděleně, musí být po svém spojení podrobeny zkoušce 
těsnosti. 

6.7.5.12.5 Mimořádná inspekce a zkouška je nezbytná, pokud MEGC vykazuje zřetelně poškozené nebo 
zkorodované plochy nebo únik nebo jiné okolnosti, které ukazují nedostatky, jež by mohly ovlivnit 
celistvost MEGC. Rozsah mimořádné inspekce a zkoušky musí záviset na rozsahu poškození a 
zhoršení stavu MEGC. Musí zahrnovat nejméně prohlídky požadované v 6.7.5.12.6. 

6.7.5.12.6 Prohlídky musí zajistit, že: 

(a) články jsou zvnějšku prohlédnuty se zřetelem na promáčknutí, korozi nebo odření, záhyby, 
zkroucení, vady ve svarech nebo jiné okolnosti, včetně úniku, které by mohly způsobit, že 
MEGC není bezpečný pro přepravu; 

(b) potrubí, ventily systém a těsnění jsou prohlédnuty se zřetelem na zkorodované plochy, 
závady a jiné okolnosti, včetně úniku, které by mohly způsobit, že MEGC není bezpečný pro 
plnění, vyprazdňování  nebo přepravu; 

(c) chybějící nebo ztracené šrouby nebo matice na jakémkoli spojení příruby nebo slepé  
příruby jsou nahrazeny nebo utěsněny; 

(d) všechna pojistná zařízení a ventily jsou bez koroze, zkroucení a jakéhokoli poškození nebo 
vady, které by mohly zabránit jejich normální činnosti. Uzavírací zařízení a  samočinné 
uzavírací ventily musí být uvedeny v činnost pro prokázání vlastní provozuschopnosti; 

(e) požadovaná značení na MEGC jsou čitelná a v souladu s příslušnými požadavky; a 

(f) rám, podpěry a zařízení pro zdvih MEGC jsou v uspokojivém stavu. 



6.7.5.12.7 Inspekce a zkoušky v 6.7.5.12.1, 6.7.5.12.3, 6.7.5.12.4 a 6.7.5.12.5 musí být provedeny organizací 
nebo za účasti organizace  schválené příslušným orgánem.  Pokud je tlaková zkouška součástí 
inspekce a zkoušky,  musí být provedena zkušebním tlakem vyznačeným na štítku MEGC. Během 
tlakové zkoušky musí být MEGC kontrolován na jakýkoliv únik z článků, potrubí nebo výstroje. 

6.7.5.12.8 Pokud se objeví jakákoli nebezpečná okolnost, nesmí být MEGC  vrácen do provozu, pokud nebyl 
opraven a nebyl podroben příslušným zkouškám a ověřením. 

6.7.5.13 Značení 

6.7.5.13.1 Každý MEGC musí být označen nerezavějícím kovovým štítkem trvale upevněným na MEGC na 
výrazném místě, snadno přístupném pro kontrolu. Články musí být označeny podle kapitoly 6.2. Na 
štítku musí být vyznačeny vyražením nebo jinou podobnou metodou nejméně tyto údaje: 

 

Země výroby 

 
Země schválení Číslo schválení  Při alternativních ujednáních (viz pododdíl 6.7.1.2) 

„AA“ 

 

Jméno výrobce nebo značka 

Výrobní sériové číslo 

Pověřená organizace pro schválení konstrukce 

Rok výroby 

Zkušební tlak: _________ bar 

Rozsah konstrukční teploty ________
o
C až _______

o
C 

Počet článků ________ 

Celkový hydraulický vnitřní objem ________ litrů 

Datum první tlakové zkoušky a označení pověřené organizace 

Datum a typ poslední(ch) periodické(ých) zkoušky(ek) 

Měsíc _______ rok _______  

Razítko pověřené  organizace, která provedla nebo byla účastna poslední               zkoušky 

 POZNÁMKA:  Na články nesmí být připevněn žádný kovový štítek. 
 
6.7.5.13.2 Následující údaje musí být vyznačeny na kovovém štítku pevně umístěném na MEGC: 

Jméno provozovatele 

Nejvyšší dovolená užitečná hmotnost ________ kg 

Pracovní tlak při 15oC ________ bar 

Nejvyšší dovolená celková hmotnost (MPGM) ______ kg 

Vlastní hmotnost ______ kg 


