
 
KAPITOLA 6.12 

 
POŽADAVKY NA VÝROBU, VÝSTROJ, SCHVALOVÁNÍ TYPU, 

INSPEKCE A ZKOUŠENÍ A ZNA ČENÍ CISTEREN, KONTEJNERŮ 
PRO VOLNĚ LOŽENÉ LÁTKY A ZVLÁŠTNÍCH KOMOR PRO 

VÝBUŠNINY MOBILNÍCH JEDNOTEK P ŘIPRAVUJÍCÍCH VÝBUŠNINY 
(MEMU) 

 
 
 
POZNÁMKA 1: Pro přemístitelné cisterny viz kapitola 6.7; pro nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), 

snímatelné cisterny, cisternové kontejnery a cisternové výměnné nástavby s nádržemi 
z kovových materiálů viz kapitola 6.8; pro cisterny z vyztužených plastů viz kapitola 6.9; pro 
cisterny pro podtlakové vyčerpávání odpadů viz kapitola 6.10; pro kontejner pro volně ložené 
látky viz kapitola 6.11. 

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

cisternové výměnné nástavby, které nesplňují požadavky kapitol uvedených v Poznámce 1, 
jakož i cisternové kontejnery a zvláštní komory pro výbušniny. 

 
6.12.1 Rozsah použití 
 

Požadavky této kapitoly se vztahují na cisterny, cisternové kontejnery a zvláštní komory určené 
pro přepravu nebezpečných věcí na MEMU. 

 
6.12.2 Všeobecná ustanovení  
 
6.12.2.1 Cisterny musí splňovat ustanovení třídy 6.8, neodporující minimálnímu vnitřnímu objemu 

definovanému v oddílu 1.2.1 pro nesnímatelné cisterny, jak je uvedeno ve zvláštních 
ustanoveních této kapitoly.  

 
6.12.2.2 Kontejnery pro volně ložené látky určené pro přepravu nebezpečných věcí na MEMU musí 

splňovat požadavky na kontejnery pro volně ložené látky typu BK2. 
 
6.12.2.3 Pokud jednotlivá cisterna nebo kontejner pro volně ložené látky obsahuje více než jednu látku, 

každá musí být oddělena nejméně dvěma stěnami s odvětraným prostorem mezi nimi. 
 
6.12.3 Cisterny  
 
6.12.3.1 Cisterny s vnit řním objemem 1 000 litr ů nebo více 
 
6.12.3.1.1 Tyto cisterny musí splňovat požadavky oddílu 6.8.2. 
 
6.12.3.1.2 Pokud je požadován pojistný ventil ustanoveními oddílu 6.8.2, cisterna musí mít též průtržný 

kotouč nebo jiné vhodné zařízení pro vyrovnávání tlaku schválené příslušným orgánem. 
 
6.12.3.1.3 U nádrží nekruhového průřezu, např. pravoúhlých nebo elipsovitých nádrží, které nemohou být 

zkonstruovány podle 6.8.2.1.4 a norem nebo technického předpisu v nich uvedeného, 
schopnost odolat dovolenému napětí může být prokázána tlakovou zkouškou stanovenou 
příslušným orgánem. 

 
Tyto cisterny musí splňovat požadavky pododdílu 6.8.2.1 kromě 6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4 a 6.8.2.1.13 
až 6.8.2.1.22.  

 
Tloušťka těchto nádrží nesmí být menší než hodnoty v níže uvedené tabulce: 

 

Materiál Minimální tlouš ťka  
Nerezavějící austenitické oceli  2,5 mm 
Jiné oceli 3 mm 



Hliníkové slitiny 4 mm 
Hliník 99,80 % čistoty  6 mm 

 
 Musí být provedena ochrana proti poškození při bočním nárazu nebo převrácení. Vybavení 

ochranou musí být provedeno podle 6.8.2.1.20 nebo příslušný orgán musí schválit alternativní 
ochranná opatření.   

 
6.12.3.1.4 Odchylně od požadavků 6.8.2.5.2 cisterny nemusí být označeny kódem cisterny a zvláštním 

ustanovením, pokud je to vhodné. 
 
 
6.12.3.2 Cisterny s vnit řním objemem menším než 1 000 litr ů 
 
6.12.3.2.1 Konstrukce těchto cisteren musí splňovat požadavky pododdílu 6.8.2.1 kromě 6.8.2.1.3, 

6.8.2.1.4, 6.8.2.1.6, 6.8.2.1.10 až 6.8.2.1.23 a 6.8.2.1.28. 
 
6.12.3.2.2 Výstroj těchto cisteren musí splňovat požadavky 6.8.2.2.1. Pokud jsou pojistné ventily 

požadovány ustanoveními 6.8.2, cisterna musí mít též průtržný kotouč nebo jiné vhodné 
prostředky pro odlehčení tlaku schválené příslušným orgánem. 

 
6.12.3.2.3 Tloušťka těchto nádrží nesmí být menší než hodnoty v níže uvedené tabulce: 
 

Materiál Minimální tlouš ťka  
Nerezavějící austenitické oceli  2,5 mm 
Jiné oceli 3 mm 
Hliníkové slitiny 4 mm 
Hliník 99,80 % čistoty  6 mm 

 
6.12.3.2.4 Cisterny mohou mít konstrukční části bez poloměru vypouklosti. Alternativní podpůrná opatření 

mohou být zakřivené stěny, vlnité stěny nebo žebra. V nejméně jednom směru vzdálenost mezi 
dvěma paralelními podpěrami na každé straně cisterny nesmí být větší než 100 násobek 
tloušťky stěny. 

 
6.12.3.2.5 Svary musí být odborně provedené a musí zaručit naprostou bezpečnost. Svářečské operace 

musí provádět kvalifikovaní svářeči používající svářecí postup, jehož kvalita (včetně potřebného  
tepelného zpracování) byla prokázána technologickou  zkouškou. 

 
6.12.3.2.6 Požadavky 6.8.2.4 se nepoužijí. Avšak první a periodické inspekce těchto cisteren musí být 

provedeny pod odpovědností uživatele nebo vlastníka MEMU. Nádrže a jejich výstroj musí být 
podrobeny vizuální prohlídce jejich vnějšího a vnitřního stavu a zkoušce těsnosti pro uspokojení 
příslušného orgánu nejméně každé tři roky. 

    
6.12.3.2.7 Požadavky na schválení typu 6.8.2.3 a na značení 6.8.2.5 se nepoužijí. 
 
6.12.4 Části výstroje  
 
6.12.4.1 Cisterny se spodním vyprazdňováním pro UN 1942 a UN 3375 musí mít nejméně dva uzávěry. 

Jeden z těchto uzávěrů může být čerpadlo mísící nebo nabíjecí produkt nebo šnek. 
 
6.12.4.2 Jakékoli potrubí za prvním uzávěrem musí být z tavného materiálu (tj. gumová hadice) nebo mít 

jiný tavný prvek. 
 
6.12.4.3 K zamezení jakékoli ztráty obsahu v případě poškození vnějších čerpadel a vyprazdňovacích 

prvků (potrubí), první uzávěr a jeho sedla musí být chráněny proti nebezpečí utržení vnějšími 
namáháními nebo musí být tak konstruovány, aby jim odolaly. Plnicí a vyprazdňovací zařízení  
(včetně slepých přírub nebo šroubových uzávěrů) a ochranné kryty  (pokud jsou) musí být 
zajištěny proti jakémukoli  nežádoucímu otevření. 

 
6.12.4.4 Odvětrávací systém podle 6.8.2.2.6 na cisternách pro UN 3375 může být nahrazen „labutími  

krky“. Taková výstroj musí být chráněna proti nebezpečí utržení vnějšími namáháními nebo 
musí být tak konstruována, aby jim odolala. 

  
 
 



6.12.5 Zvláštní komory pro výbušniny  
 

Komory pro kusy s výbušninami obsahující rozbušky a/nebo skupiny rozbušek a ty, které 
obsahují látky a předměty skupiny snášenlivosti D musí být konstruovány pro zabezpečení 
účinného oddělení tak, že zde není žádné nebezpečí přenosu výbuchu z rozbušek a/nebo 
skupiny rozbušek na látky a předměty skupiny snášenlivosti D. Oddělení musí být dosaženo 
použitím oddělených komor nebo uložením jednoho nebo dvou typů výbušnin ve zvláštním 
ochranném systému. Jedna z obou metod oddělení musí být schválena příslušným orgánem. 
Pokud materiál použitý pro komory je kov, celý vnitřek komory musí být pokryt materiálem 
zajišťujícím uspokojivou ohnivzdornost. Komory pro výbušniny musí být umístěny tam, kde jsou 
chráněny před nárazem a před poškozením na nerovném terénu a nebezpečným vzájemným 
působením s ostatními nebezpečnými věcmi ve vozidle a před zápalnými zdroji na vozidle, 
např. výfuky atd.  

 
 POZNÁMKA:  Materiály zařazené jako třída B-s3-d2 podle normy EN 13501-1:2002 se považují 

za splňující požadavek ohnivzdornosti.." 


