
KAPITOLA 6.10  
 

POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, VÝSTROJ, SCHVALOVÁNÍ TYPU,  
INSPEKCI A ZNAČENÍ CISTEREN PRO PODTLAKOVÉ VYČERPÁVÁNÍ 

ODPADŮ 
 

POZNÁMKA1:   Pro přemístitelné cisterny a UN MEGC viz kapitolu 6.7; pro nesnímatelné cisterny (cisternová 
vozidla), snímatelné cisterny, cisternové kontejnery a cisternové výměnné  nástavby s nádržemi 
vyrobenými z kovových materiálů a pro bateriová vozidla a vícečlánkové kontejnery na plyny 
(MEGC) viz kapitola 6.8; pro cisterny z vyztužených plastů viz kapitola 6.9.  

 
POZNÁMKA 2:  Tato kapitola se vztahuje na nesnímatelné a snímatelné cisterny, cisternové kontejnery a cisternové 

výměnné  nástavby. 
 
6.10.1   Všeobecn ě 
 
6.10.1.1   Definice 
 

POZNÁMKA:  Cisterna, která plně odpovídá požadavkům kapitoly 6.8, se nepovažuje za „cisternu 
pro podtlakové vyčerpávání odpadů“.  

 

6.10.1.1.1 Pojmem "chráněná zóna“ se rozumí tyto zóny: 

 (a) Spodní část cisterny v sektoru ohraničeném vně úhlem  60 o a obě strany od  nejnižšího 
obrysu cisterny; 

(b) Horní část cisterny v sektoru ohraničeném vně úhlem  30 o na obě strany od nejvyššího 
obrysu cisterny; 

  (c)  Přední dno cisterny na motorovém vozidle; 

(d)  Zadní dno cisterny v chráněném prostoru  tvořeném  zařízením uvedeným v  9.7.6. 

 
6.10.1.2   Rozsah platnosti 

 
6.10.1.2.1 Zvláštní požadavky 6.10.2 až 6.10.4 doplňují nebo  pozměňují kapitolu 6.8 a vztahují se na cisterny 

pro  podtlakové vyčerpávání odpadů. 

Cisterny pro podtlakové vyčerpávání odpadů smějí být vybaveny otevíratelnými dny, pokud 
požadavky  kapitoly 4.3 dovolují vyprazdňování  přepravovaných látek spodem (označených 
písmeny „A“ nebo „B“ v části 3 kódu cisterny uvedeném ve sloupci (12) tabulky A kapitoly 3.2 v 
souladu s 4.3.4.1.1).  

Cisterny pro podtlakové vyčerpávání odpadů musí  odpovídat všem požadavkům kapitoly 6.8, kromě 
požadavků  upravených zvláštním ustanovením této kapitoly. Požadavky 6.8.2.1.19, 6.8.2.1.20 a 
6.8.2.1.21 se však na ně nevztahují. 

 

6.10.2         Konstrukce  
 

6.10.2.1      Cisterny musí být konstruovány pro výpočtový tlak  rovný 1,3 násobku plnicího nebo 
vyprazdňovacího tlaku,  avšak nejméně 400 kPa (4 bary) (přetlak). Pro přepravu  látek, pro které je v 
6.8 předepsán vyšší  výpočtový tlak, musí být použit tento vyšší tlak. 

 
6.10.2.2      Cisterny musí být konstruovány tak, aby odolaly  vnitřnímu podtlaku 100 kPa (1 bar). 
 

 
 



6.10.3        Části výstroje 
 
6.10.3.1      Části výstroje musí být uspořádány tak, aby byly  chráněny proti nebezpečí utržení nebo poškození 

během  přepravy a manipulace. Tento požadavek může být splněn  umístěním výstroje v tzv. 
"chráněné zóně" (viz 6.10.1.1.1). 

  
6.10.3.2      Spodní vyprazdňování nádrží může být tvořeno vnějším  potrubím s uzavíracím ventilem umístěným 

co možno  nejblíže k nádrží a druhým uzávěrem, kterým může být  slepá příruba nebo jiné stejně 
učinné zařízení. 

 

6.10.3.3.    Poloha a směr uzavírání uzavíracího(ch) ventilu(ů)  připojeného(ných) k nádrži nebo k jakékoli 
komoře  vícekomorové nádrže musí být jednoznačné a musí být  kontrolovatelné ze země. 

 

6.10.3.4     K zamezení úniku obsahu při poškození vnějších  plnicích a vyprazdňovacích zařízení (potrubí, 
boční  uzavírací zařízení) musí být vnitřní uzavírací ventil  nebo (popřípadě) první vnější uzavírací 
ventil a jeho  sedlo chráněny proti nebezpečí utržení vnějším namáháním,  nebo musí být 
konstruovány tak, aby těmto namáháním  odolaly. Plnicí a vyprazdňovací zařízení (včetně přírub  
nebo šroubových uzávěrů) a ochranné kryty (pokud jsou)  musí umožňovat zajištění proti jakémukoli 
nežádoucímu  otevření. 

 

6.10.3.5      Cisterny smějí být vybaveny otevíratelnými dny. Otevíratelná dna musí odpovídat těmto podmínkám: 

(a) Dna musí být konstruována tak, aby byla zajištěna  jejich těsnost po uzavření; 

 (b) Nežádoucí otevření nesmí být možné;  

(c) Pokud je otevírací mechanismus ovládán silovým  pohonem, dno musí zůstat  bezpečně 
uzavřeno v případě  poruchy tohoto pohonu; 

(d) Je nutno zabudovat pojistné nebo blokovací  zařízení zajišťující, aby se otevíratelné dno 
nemohlo otevřít,  pokud je v cisterně ještě zbytkový přetlak. Tento požadavek se nevztahuje 
na otevíratelná dna, která jsou  ovládána silovým pohonem, kde pohyb je positivně řízen.  
V tomto případě musí být ovládání typu "mrtvého muže"  a musí být v takovém místě, aby 
obsluha mohla pozorovat neustále pohyb dna, aniž by byla ohrožena během otevírání  a 
zavírání dna; a 

(e) Je nutno učinit opatření k ochraně otevíratelného  dna, které musí zůstat uzavřeno v 
případě převrácení  vozidla, cisternového kontejneru nebo cisternové výměnné nástavby. 

 

6.10.3.6 Cisterny pro podtlakové vyčerpávání odpadů vybavené  vnitřním pístem pro usnadnění čistění nebo 
vyprazdňování  musí být opatřeny uzavíracími zařízeními zabraňujícími,  aby píst v žádné provozní 
poloze nebyl vytažen  z cisterny, když na píst působí síla rovná nejvyššímu  provoznímu tlaku 
cisterny. Nejvyšší  provozní tlak pro cisterny nebo komory s pneumaticky  ovládaným pístem nesmí 
překročit 100 kPa (1 bar). Vnitřní  píst musí být vyroben takovým způsobem a z takového  materiálu, 
aby nezapříčinil vznik zdroje vznícení, pokud  se píst pohybuje. 

Vnitřní píst může být použit jako přepážka komory, pokud je v zajištěné poloze. Pokud jakákoli část  
prostředků, jimiž je vnitřní píst zajištěn, je na vnějšku  cisterny, musí být umístěna v poloze vylučující 
jakékoli  riziko náhodného poškození. 

 

6.10.3.7 Cisterny mohou být vybaveny sacími nástavci, jestliže 

(a) nástavec je opatřen vnitřním nebo vnějším  uzavíracím ventilem upevněným přímo na 
nádrži,  nebo přímo ke kolenu, které je přivařeno  k nádrži. Mezi nádrží, nebo kolenem a 
vnějším uzavíracím ventilem může být namontováno rotační talířové kolo, je-li toto rotační 
kolo umístěno v chráněné zóně a ovládací ústrojí uzavíracího ventilu je chráněno 
krytem/víkem proti nebezpečí vytržení vnějším namáháním. 

(b) uzavírací ventil uvedený výše v odstavci a) je  uspořádán tak, aby bylo zabráněno přepravě  
s ventilem v otevřené poloze; a 



(c) nástavec je vyroben takovým způsobem, že  z cisterny nedojde k úniku následkem 
náhodného  nárazu do nástavce. 

 

6.10.3.8 Cisterny musí být vybaveny dále uvedenou doplňkovou  provozní výstrojí: 

 (a) Výstup z čerpadlové/sací jednotky musí být  uspořádán tak, aby zajistil, že jakékoli hořlavé 
nebo  jedovaté páry jsou odvedeny na místo, kde nemohou  způsobit nebezpečí. 

(b) Zařízení zamezující bezprostřednímu proniknutí  plamene musí být upevněno jak ke 
vstupu, tak výstupu  z čerpadlové/sací jednotky, která může vyvolat jiskření  a která je 
upevněna na cisternu používanou pro přepravu  hořlavých odpadů. 

(c) Čerpadla, která mohou dodávat přetlak, musí být  vybavena bezpečnostním zařízením 
připojeným k potrubí,  které může být natlakováno. Bezpečnostní zařízení musí  být 
nastaveno na vyprazdňování při tlaku nepřevyšujícím  nejvyšší dovolený    provozní tlak 
cisterny. 

(d) Uzavírací ventil musí být vložen mezi nádrž, nebo  výstup ze zařízení zabraňujícího     
přeplnění, upevněného  k nádrži, a potrubí spojující nádrž s čerpadlovou/sací jednotkou. 

(e) Cisterna musí být vybavena vhodným  přetlakovým/podtlakovým tlakoměrem, který musí 
být  namontován v poloze, v níž může být snadno čitelný osobou  obsluhující 
čerpadlovou/sací jednotku. Na stupnici musí  být rozlišovací čarou vyznačen nejvyšší  
provozní tlak  cisterny. 

(f) Cisterna, nebo v případě komorových cisteren  každá komora, musí být vybavena  
hladinoměrem. Průzorná  skla mohou být použita jako zařízení ukazující hladinu,  pokud: 

(i)  tvoří část stěny cisterny a mají odolnost  proti tlaku srovnatelnou s cisternou; nebo  
jsou upevněny na vnější stranu cisterny; 

(ii) vrchní a spodní připojení k cisterně je vybaveno uzavíracími ventily upevněnými 
přímo  k nádrži a uspořádanými tak, aby bylo  zabráněno přepravě s ventily v 
otevřené  poloze; 

  (iii) jsou vhodné pro provoz při nejvyšším provozním tlaku cisterny; a   

(iv) jsou umístěny v zóně, v níž je vyloučeno  jakékoli riziko náhodného poškození. 

 

6.10.3.9 Nádrže cisteren pro podtlakové vyčerpávání odpadů  musí mít pojistný ventil s předřazeným 
průtržným  kotoučem. 

Tento ventil musí být schopen automaticky se otevřít při tlaku rovném 0,9 až 1,0 násobku 
zkušebního tlaku nádrže, na kterou je namontován. Používání ventilů se zátěží nebo ventilů 
s protizávažím je zakázáno.  

Průtržný kotouč se musí protrhnout nejdříve při dosažení počátečního otevíracího tlaku a nejpozději 
při dosažení zkušebního tlaku cisterny, na které je namontován. 

Bezpečnostní zařízení musí být takového typu, aby odolaly dynamickým účinkům včetně pohybu 
kapalin v nádrži. 

Prostor mezi průtržným kotoučem a pojistným ventilem musí být vybaven tlakoměrem nebo 
vhodným indikátorem pro zjištění protržení kotouče, vzniku trhlin nebo úniku, který může zapříčinit 
špatnou funkci pojistného ventilu.  

 

6.10.4  Inspekce  
Cisterny pro podtlakové vyčerpávání odpadů musí být  podrobeny zkouškám předepsaným 
v 6.8.2.4.3 pro nesnímatelné a snímatelné cisterny  nejméně každé tři roky a pro cisternové 
kontejnery a cisternové výměnné nástavby  každého dva a půl roku, a kromě toho ještě prohlídce 
svého vnitřního stavu.  

 


