Zbierka zákonov 2005

Príloha k èiastke 237

Strana 3617

Kapitola 6.9 Ustanovenia pre dimenzovanie, kontrukciu, vybavenie, schva¾ovanie kontrukèného vzoru,
skúky a oznaèovanie nádrkových kontajnerov vrátane nádrkových výmenných nadstavieb
(nádrkových výmenných kontajnerov) z vystuených plastov
Poznámka:

O prenosných nádriach a UN-MEGC pozri ustanovenia kapitoly 6.7; o cisternových vozòoch, snímate¾ných
nádriach, nádrkových kontajneroch a nádrkových výmenných nadstavbách (nádrkových výmenných
kontajneroch), ktorých teleso nádre je vyrobené z kovových materiálov, ako aj o batériových vozòoch
a kontajneroch na plyn s viacerými èlánkami (MEGC) pozri ustanovenia kapitoly 6.8; pre podtlakové nádre na
odpady pozri kapitolu 6.10.

6.9.1

Veobecné ustanovenia

6.9.1.1

Nádrkové kontajnery vrátane nádrkových výmenných nadstavieb (nádrkových výmenných kontajnerov) z vystuených
plastov musia by dimenzované, skontruované a skúané pod¾a programu zabezpeèenia kvality uznávaného prísluným
úradom; predovetkým laminovanie a zváranie termoplastových vrstiev môu vykonáva len odborne kvalifikovaní pracovníci,
ktorí sú vykolení pod¾a noriem uznaných prísluným úradom.

6.9.1.2

Na dimenzovanie a skúky nádrkových kontajnerov vrátane nádrkových výmenných nadstavieb (nádrkových výmenných
kontajnerov) z vystuených plastov sa vzahujú aj ustanovenia pododsekov 6.8.2.1.1, 6.8.2.1.7, 6.8.2.1.13, 6.8.2.1.14 a) a b),
6.8.2.1.25, 6.8.2.1.27 a 6.8.2.2.3.

6.9.1.3

Vykurovacie zariadenia pre nádrkové kontajnery vrátane nádrkových výmenných nadstavieb (nádrkových výmenných
kontajnerov) z vystuených plastov nie sú dovolené.

6.9.1.4

(neobsadené)

6.9.2

Kontrukcia

6.9.2.1

Teleso nádre musí by vyhotovené z vhodných materiálov, ktoré sú pri prevádzkovej teplote v teplotnom rozsahu od 40 °C
do +50 °C znáanlivé s prepravovanými látkami, pokia¾ prísluný úrad tátu, v ktorom sa má preprava uskutoèni, nestanoví
iný teplotný rozsah z dôvodu zvlátnych klimatických podmienok.

6.9.2.2

Teleso nádre musí pozostáva z týchto troch prvkov:
 vnútornej vrstvy (výstelky),
 nosnej vrstvy,
 vonkajej vrstvy.

6.9.2.2.1

Vnútorná vrstva je vnútorným priestorom telesa nádre, ktorá tvorí prvú bariéru na zabezpeèenie dlhodobej odolnosti voèi
prepravovaným látkam; okrem toho má zabráni nebezpeèným reakciám s obsahom telesa nádre alebo tvorbe nebezpeèných
zlúèenín, ako aj podstatnému oslabeniu nosnej vrstvy, prièom je potrebné zoh¾adni difúziu látok cez vnútornú vrstvu.
Vnútornú vrstvu môe tvori buï vrstva z vystueného plastu, alebo termoplastová vrstva.

6.9.2.2.2

Vrstva z vystueného plastu sa skladá z týchto èastí:
a) povrchová vrstva (gel-coat): povrchová vrstva dostatoène bohatá na ivicu, zosilnená rúnom, ktoré je znáanlivé so
ivicou i s obsahom telesa nádre. Hmotnos vlákien v tejto vrstve nesmie prekroèi 30 % a musí ma hrúbku 0,25 a
0,60 mm.
b) vystuená(é) vrstva(y): jedna alebo viac vrstiev s minimálnou hrúbkou 2 mm, obsahujúca sklenenú roho alebo nastriekané
vlákna s hmotnosou minimálne 900 g/m2, ktoré majú podiel skla minimálne 30 hm. %, s výnimkou prípadu, ak bolo
preukázané, e nií podiel skla dokáe zabezpeèi porovnate¾nú bezpeènos.

6.9.2.2.3

Termoplastovú vrstvu tvoria platne z termoplastovej umelej hmoty pod¾a pododseku 6.9.2.3.4, ktoré sú zvarené do
poadovaného tvaru a musia by nalepené na nosnú vrstvu. Trvanlivos spojenia medzi vnútornou a nosnou vrstvou musí
by dosiahnutá pouitím vhodného adhézneho prostriedku.
Poznámka:

6.9.2.2.4

Pri preprave zápalných kvapalných látok môe by vyadované splnenie dodatoèných opatrení pod¾a bodu
6.9.2.14 na zabránenie vzniku elektrostatického náboja v súvislosti s vnútornou vrstvou.

Nosná vrstva telesa nádre je oblas, ktorá pod¾a ustanovení odsekov 6.9.2.4 a 6.9.2.6 musí by dimenzovaná tak, aby
odolala mechanickým namáhaniam. Táto èas pozostáva obvykle z viacerých vrstiev vystuených vláknami v definovanom
smere.
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6.9.2.2.5

Vonkajia vrstva je èas telesa nádre, ktorá je v priamom kontakte s okolitým prostredím. Pozostáva z vrstvy bohatej na
ivicu s hrúbkou minimálne 0,2 mm. Pri hrúbke väèej ako 0,5 mm musí by pouitá roho. Táto vrstva musí vykazova podiel
skla menej ako 30 % a musí by uspôsobená tak, aby odolala vplyvom vonkajieho prostredia, predovetkým obèasne sa
vyskytujúcim kontaktom s prepravovanou látkou. Na ochranu nosnej vrstvy pred pokodením ultrafialovým iarením musí
ivica obsahova výplòový materiál alebo prísady.

6.9.2.3

Východzí materiál

6.9.2.3.1

Vetky materiály pouívané na zhotovenie nádrkových kontajnerov vrátane nádrkových výmenných nadstavieb
(nádrkových výmenných kontajnerov) z vystuených plastov musia ma známy pôvod a musia by presne pecifikované.

6.9.2.3.2

ivica
Spracovanie zmesi ivice musí by vykonané presne pod¾a odporúèaní dodávate¾a. Týka sa to predovetkým pouitia
tuidiel, katalyzátorov a urých¾ovaèov. Tieto ivice môu by:
 nenasýtené polyesterové ivice,
 vinylesterové ivice,
 epoxidové ivice,
 fenolové ivice.
Teplota tvarovej stálosti (HDT) ivice, zistená pod¾a normy ISO 75-1:1993, musí by najmenej o 20 °C vyia ako maximálna
prevádzková teplota nádrkového kontajnera vrátane nádrkových výmenných nadstavieb (nádrkových výmenných
kontajnerov) a nesmie by niia ne 70 °C.

6.9.2.3.3

Vlákna na vystuenie
Materiál pouitý na vystuenie nosných vrstiev musí pozostáva z vhodného druhu vlákien, ako sú sklenené vlákna typu E
alebo ECR pod¾a normy ISO 2078:1993. Na vnútornú vrstvu môu by pouité sklenené vlákna typu C pod¾a normy ISO
2078:1993. Termoplastové rúna môu by pouité na vnútornú vrstvu len vtedy, ak bola preukázaná ich znáanlivos
s predpokladanou náplòou nádre.

6.9.2.3.4

Materiály termoplastovej vrstvy
Na zhotovenie termoplastovej vrstvy môu by pouité materiály, ako napr. polyvinylchlorid neobsahujúci zmäkèovadlá
(PVC-U), polypropylén (PP), polyvinylidenfluorid (PVDF), polytetrafluóretylén (PTFE) atï.

6.9.2.3.5

Prísady
Prísady, ktoré sú potrebné na spracovanie ivice, napr. katalyzátory, urých¾ovaèe, tuidlá a tixotropné látky, ako aj materiály
pouívané na zlepenie nádre, napr. výplòový materiál, farbivá, pigmenty atï., nesmú spôsobova oslabenie materiálu
vzh¾adom na dimenzovanú ivotnos a teplotu.

6.9.2.4

Teleso nádre, jeho upevòovacie prvky, ako aj prevádzkové zariadenie a kontrukèné vybavenie musia by dimenzované tak,
aby poèas naplánovaného obdobia ivotnosti bez akejko¾vek straty náplne (okrem mnostva plynu, ktoré môe unika
z prípadne sa vyskytujúcich vetracích zariadení) odolali:
 statickým a dynamickým namáhaniam za obvyklých prepravných podmienok;
 minimálnemu zaaeniu popísanému v ustanoveniach odsekov 6.9.2.5 a 6.9.2.10.

6.9.2.5

Pri tlakoch uvedených v pododsekoch 6.8.2.1.14 a) a b) a pri statických silách vyvolaných vlastnou tiaou náplne s maximálnou
dovolenou hustotou stanovenou pre kontrukèný typ, ako aj pri najvyom stupni plnenia nádre, nesmie naprojektované
pnutie ss v pozdånom i obvodovom smere pri akejko¾vek polohe telesa nádre prekroèi nasledujúcu hodnotu:
σ≤

Rm
,
K

prièom:
Rm =

èíselná hodnota pevnosti v ahu vyplývajúca z priemernej hodnoty výsledkov skúok po odpoèítaní dvojnásobnej tandardnej
odchýlky od výsledkov skúok. Skúka sa musí vykona pod¾a normy EN 61:1977 na najmenej iestich vzorkách, ktoré sú pre
daný kontrukèný typ a kontrukènú metódu reprezentatívne.

K =

S · K0 · K1 · K2 · K3.
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prièom:
K musí ma minimálnu hodnotu 4
S

=

koeficient bezpeènosti. Pri veobecnom dimenzovaní S má hodnotu minimálne 1,5, pokia¾ je v kapitole 3.2 tabu¾ke A ståpci 12
uvedený pre nádr taký kód, ktorý v druhej èasti obsahuje písmeno G (pozri odsek 4.3.4.1.1). Pre nádre, ktoré sú dimenzované
na prepravu látok vyadujúcich si vyiu úroveò bezpeènosti, tzn. pokia¾ je v kapitole 3.2 tabu¾ke A ståpci 12 uvedený pre nádr
taký kód, ktorý v druhej èasti obsahuje èíslicu 4 (pozri odsek 4.3.4.1.1), musí by hodnota S dvojnásobná, ak teleso nádre nie
je vybavené doplnkovou ochranou vo forme kovovej rámovej kontrukcie s pozdånymi a povrchovými nosníkmi, úplne
obklopujúcej teleso nádre.

K0 =

faktor, ktorý súvisí s oslabením vlastností materiálu následkom prehýbania vrstiev a starnutia pôsobením chemických úèinkov
prepravovaných látok. Vypoèíta sa pomocou vzorca
K0 =

1
α ⋅β ,

prièom a je faktor prehýbania vrstiev a b je faktor starnutia, ktorý musí by urèený pod¾a normy EN 978:1997 hneï po
vykonaní skúky pod¾a normy EN 977:1997. Ako alternatíva môe by konzervatívne pouitá hodnota K0 = 2. Pri stanovení
hodnoty a a b musí východiskové prehnutie zodpoveda hodnote 2 s.
K1 =

faktor súvisiaci s prevádzkovou teplotou a tepelnými vlastnosami ivice, ktorý sa vypoèíta pomocou nasledovnej rovnice
s minimálnou hodnotou 1:
K1 = 1,25 - 0,0125 (HDT - 70)
prièom HDT je teplota tvarovej stálosti ivice [v °C].

K2 =
K3 =

faktor súvisiaci s únavou materiálu; dosadí sa hodnota K2 = 1,75, pokia¾ prísluný úrad neschválil inú hodnotu. Za hodnotu
dimenzovanú vzh¾adom na dynamické zaaenie pod¾a oddielu 6.9.2.6 sa dosadí hodnota K2 = 1,1.
faktor súvisiaci s technikou vytvrdzovania má tieto hodnoty:


1,1, keï sa vytvrdzovanie uskutoèòuje pod¾a zdokumentovanej a schválenej matódy;



1,5 v ostatných prípadoch.

6.9.2.6

V prípade dynamických zaaení uvedených v pododseku 6.8.2.1.2 nesmie dimenzované pnutie prekroèi hodnotu poadovanú
v odseku 6.9.2.5 a delenú faktorom a.

6.9.2.7

Pri akomko¾vek pnutí definovanom v odsekoch 6.9.2.5 a 6.9.2.6 nesmie výsledné predåenie v iadnom smere prekroèi
hodnotu 0,2 % alebo 1/10 pomerného predåenia pri pretrhnutí ivice, pod¾a toho, ktorá hodnota je niia.

6.9.2.8

Pri stanovenom skúobnom tlaku, ktorý nesmie by nií ako prísluný výpoètový tlak stanovený v pododsekoch 6.8.2.1.14
a) a b), nesmie maximálne pomerné predåenie v telese nádre prekroèi medzu tvorenia trhlín v ivici.

6.9.2.9

Teleso nádre musí by schopné odola skúke padajúcou gu¾ou, uvedenej v pododseku 6.9.4.3.3, bez vidite¾ného vnútorného
alebo vonkajieho pokodenia.

6.9.2.10

Lamináty pouité na prekrývanie spojov, vrátane spojov dna, protiprívalových prieèok a stien jednotlivých komôr nádre
s telesom nádre, musia by schopné absorbova vyie uvedené statické a dynamické zaaenia. Na zamedzenie koncentrácie
pnutia v laminátových prekrytiach musí by pouitý sklon s pomerným stúpaním ≤ 1:6.
Pevnos v myku medzi laminátovým prekrytím a spojenými èasami nádre nesmie by menia ne
τ=

Q τR
≤
,
l
K

prièom:
τR = ohybová pevnos v myku pod¾a normy EN 63:1977, s hodnotou minimálne tR = 10 N/mm2, ak nie sú k dispozícii iadne namerané
hodnoty;
Q = zaaenie na kadú jednotku dåky, ktoré musí prija spoj za pôsobenia vyie uvedeného statického a dynamického zaaenia;
K = faktor pre statické a dynamické pnutia vypoèítaný pod¾a odseku 6.9.2.5;
l

= dåka laminátového prekrytia.

Strana 3620

Zbierka zákonov 2005

Príloha k èiastke 237

6.9.2.11

Otvory v telese nádre musia by zosilnené, aby boli schopné zabezpeèi minimálne taký koeficient bezpeènosti proti
statickým a dynamickým zaaeniam uvedeným v odsekoch 6.9.2.5 a 6.9.2.6 ako samotné teleso nádre. Poèet otvorov musí
by èo najmení. V prípade otvorov oválneho tvaru nesmie by pomer obidvoch osí väèí ako 2.

6.9.2.12

Pri dimenzovaní prírub a potrubných vedení, ktoré sú spojené s telesom nádre, musia by zoh¾adnené aj sily vzniknuté pri
manipulácii a pri upevòovaní skrutiek.

6.9.2.13

Nádrkové kontajnery vrátane nádrkových výmenných nadstavieb (nádrkových výmenných kontajnerov) musia by
dimenzované tak, aby odolali úèinkom ohòa pôsobiaceho zo vetkých strán poèas tridsiatich minút, ako je definované
v ustanoveniach o skúkach uvedených v pododseku 6.9.4.3.4 bez vzniku podstatných netesností. Od vykonania skúky
mono upusti so súhlasom prísluného úradu, ak boli príslunému úradu predloené výsledky skúok nádre porovnate¾ného
kontrukèného typu.

6.9.2.14

Osobitné ustanovenia vzahujúce sa na prepravu látok s bodom vzplanutia maximálne 61 °C
Nádrkové kontajnery vrátane nádrkových výmenných nadstavieb (nádrkových výmenných kontajnerov) z vystuených
plastov urèené na prepravu látok s bodom vzplanutia maximálne 61 °C musia by skontruované tak, aby medzi jednotlivými
èasami nemohol vzniknú nebezpeèný elektrostatický náboj.

6.9.2.14.1

Hodnota povrchového elektrického odporu zmeraná na vnútornej i vonkajej strane telesa nádre nesmie prekroèi 109 ohmov,
èo sa dá dosiahnu pridaním aditív do ivice alebo interlaminárnymi vodivými vrstvami, ako napr. kovovými sieami alebo
sieami z uhlíkových vlákien.

6.9.2.14.2

Nameraný elektrický odpor uzemòovacieho zvodu nesmie prekroèi 107 ohmov.

6.9.2.14.3

Vetky komponenty telesa nádre musia by elektricky prepojené navzájom medzi sebou i s kovovými èasami prevádzkového
zariadenia a kontrukèného vybavenia nádrkového kontajnera vrátane nádrkových výmenných nadstavieb (nádrkových
výmenných kontajnerov). Elektrický odpor medzi dotýkajúcimi sa èasami nesmie prekroèi 10 ohmov.

6.9.2.14.4

Elektrický povrchový odpor a odpor uzemòovacieho zvodu musí by prvý raz zmeraný na kadom vyrobenom nádrkovom
kontajneri vrátane nádrkových výmenných nadstavieb (nádrkových výmenných kontajnerov) alebo na urèitej odobratej
vzorke telesa nádre pouitím metódy uznávanej prísluným úradom.

6.9.2.14.5

Zmeranie odporu uzemòovacieho zvodu na kadom nádrkovom kontajneri vrátane nádrkových výmenných nadstavieb
(nádrkových výmenných kontajnerov) je súèasou periodickej skúky a musí by vykonané metódou uznávanou prísluným
úradom.

6.9.3

Súèasti vybavenia

6.9.3.1

Platia ustanovenia uvedené v pododsekoch 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2 a 6.8.2.2.4 a 6.8.2.2.8.

6.9.3.2

Okrem toho platia aj osobitné ustanovenia oddielu 6.8.4 b) (TE), pokia¾ sú uvedené pri poloke v kapitole 3.2 tabu¾ke A
ståpci 13.

6.9.4

Skúky a schva¾ovanie kontrukèného vzoru

6.9.4.1

Pre kadý kontrukèný typ nádrkového kontajnera vrátane nádrkových výmenných nadstavieb (nádrkových výmenných
kontajnerov) z vystuených plastov musia by materiály aj reprezentatívny prototyp podrobené niie uvedenej skúke
kontrukèného typu.

6.9.4.2

Skúka materiálov

6.9.4.2.1

Pre pouitú ivicu musí by zistené pomerné predåenie pri pretrhnutí pod¾a normy EN 61:1977 a teplota tvarovej stálosti
pod¾a normy ISO 75-1:1993.

6.9.4.2.2

Nasledujúce vlastnosti musia by zistené na vzorkách vyrezaných z telesa nádre. Paralelne vyhotovené vzorky môu by
pouité len v takom prípade, keï nie je moné vzorky vyreza z telesa nádre. Pred vykonaním skúky musia by odstránené
akéko¾vek vnútorné výstelky.
Skúky musia zahàòa kontrolu:
 hrúbky laminátových vrstiev pláa a dna nádre;
 mnostva a zloenia skla obsiahnutého v zosilòovacích vláknach, ako aj smerovej orientácie a truktúry zosilòovacích
vrstiev;
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 pevnosti v ahu, pomerného predåenia pri pretrhnutí a modulu prunosti pod¾a normy EN 61:1977 v smere pnutia. Okrem
toho musí by pomocou merania zvukovej emisie zistená medza tvorenia trhlín v ivici;
 pevnosti v ohybe a prehnutia pri skúke ohybom pod¾a normy EN 63:1977 poèas 1 000 hodín, za pouitia vzoriek
s minimálnou írkou 50 mm a vzdialenosou medzi podperami zodpovedajúcou minimálne dvadsanásobku hrúbky
steny. Pri tejto skúke musí by stanovený aj faktor prehýbania a faktor starnutia b pod¾a normy EN 978:1997.
6.9.4.2.3

Pri skúke ahom musí by na reprezentatívnych vzorkách zmeraná interlaminárna pevnos v myku spojov pod¾a normy EN
61:1977.

6.9.4.2.4

Chemická znáanlivos telesa nádre s prepravovanými látkami musí by so súhlasom prísluného úradu preukázaná jedným
z niie uvedených spôsobov. Tento dôkaz musí zoh¾adòova vetky aspekty znáanlivosti materiálov telesa nádre a èastí
jeho vybavenia s prepravovanými látkami vrátane chemického pokodenia telesa nádre, moment vzniku kritických reakcií
pôsobením náplne a nebezpeèných reakcií medzi nimi.
 Na úèely stanovenia miery pokodenia telesa nádre musia by reprezentatívne vzorky odobraté z telesa nádre, vrátane
prípadnej vnútornej výstelky so zvarovými vami, podrobené skúke chemickej znáanlivosti pod¾a normy EN 977:1997
poèas trvania 1 000 hodín pri teplote 50 °C. V porovnaní s nezaaenými (ete nepouitými) vzorkami nesmie pokles
pevnosti zmeraný pri skúke ohybom pod¾a normy EN 978:1997 a pokles modulu prunosti prekroèi 25 %. Trhliny,
vydúvanie, bodové pokodenia, oddelenie vrstiev a vnútornej výstelky, ako aj nerovnos povrchu nie sú prípustné.
 Osvedèenými a zdokumentovanými údajmi o pozitívnych skúsenostiach vzh¾adom na znáanlivos príslunej náplne
s materiálmi telesa nádre, ktoré s òou prichádzajú do styku, o uvádzaných teplotách, èasoch a iných významných
prevádzkových podmienkach.
 Technickými údajmi zverejnenými v odbornej literatúre, v normách alebo iných zdrojoch, ktoré sú akceptované prísluným
úradom.

6.9.4.3

Skúka prototypu
Reprezentatívny prototyp musí by podrobený niie uvedeným skúkam. Prevádzkové zariadenie môe by na tento úèel
nahradené inými súèiastkami, pokia¾ je to nevyhnutné.

6.9.4.3.1

Na prototype musí by skontrolovaná jeho zhodnos so pecifikáciou pre daný kontrukèný typ. Táto kontrola zahàòa
vnútornú a vonkajiu prehliadku a premeranie základných rozmerov.

6.9.4.3.2

Prototyp vybavený mernými ryskami na zmeranie rozanosti na vetkých miestach, pre ktoré je porovnanie nameraných
údajov s výpoètovými kontrukènými údajmi nevyhnutné, musí by podrobený niie uvedeným zaaeniam, prièom je
potrebné vyznaèi mieru predåenia, ktoré sa vyskytne pri:
 naplnení vodou a po maximálny dovolený stupeò naplnenia. Výsledok merania musí by pouitý na kontrolu výpoètových
kontrukèných údajov pod¾a odseku 6.9.2.5;
 naplnení vodou a po maximálny dovolený stupeò naplnenia a podrobení skúke zrýchlenia jazdy a brzdnej skúke.
Skúka sa vykoná s prototypom upevneným na jednom vozni a miera predåenia musí by vyznaèená vo vetkých troch
smeroch. Na porovnanie s výpoètovými kontrukènými údajmi pod¾a odseku 6.9.2.6 musí by vyznaèená miera predåenia
extrapolovaná vo vzahu k hodnotám zrýchlenia poadovaným v pododseku 6.8.2.1.2 a zmeraným hodnotám;
 naplnení vodou a pouití stanoveného skúobného tlaku. Pri takomto zaaení nesmie nádr vykazova iadne vidite¾né
znaky pokodenia alebo netesnosti.

6.9.4.3.3

Prototyp musí by podrobený skúke padajúcou gu¾ou pod¾a normy EN 976-1:1997 è. 6.6. Nesmie sa pritom vyskytnú
iadne vidite¾né vnútorné alebo vonkajie pokodenie nádre.

6.9.4.3.4

Prototyp naplnený vodou na 80 % svojho maximálneho vnútorného objemu, vrátane prevádzkového zariadenia
a kontrukèného vybavenia, musí by z kadej strany vystavený úèinkom poiaru pomocou horiaceho vykurovacieho oleja
v otvorenej nádobe alebo iného druhu ohòa s rovnakým úèinkom, a to v trvaní 30 minút. Rozmery nádoby musia z kadej
strany presahova rozmery nádre minimálne o 50 cm a vzdialenos medzi hladinou oleja a nádrou musí by v rozsahu 50 a
80 cm. Èas nádre nachádzajúca sa pod hladinou kvapaliny vrátane otvorov a uzáverov, neh¾adiac na odkvapy, musia osta
nepriepustné.

6.9.4.4

Schválenie kontrukèného vzoru

6.9.4.4.1

Prísluný úrad alebo ním poverená intitúcia musí pre kadý nový kontrukèný typ nádrkového kontajnera vrátane
nádrkových výmenných nadstavieb (nádrkových výmenných kontajnerov) vystavi osvedèenie o schválení kontrukèného
vzoru, ktoré potvrdzuje, e kontrukèný typ je vhodný na predpokladané úèely, a e sú dodrané ustanovenia vzahujúce sa
na kontrukciu a vybavenie, ako aj osobitné ustanovenia platné pre prepravované látky.
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6.9.4.4.2

Osvedèenie musí by vystavené na základe výpoètov a skúobných protokolov vrátane vetkých skúobných výsledkov
materiálu i prototypu a ich porovnania s výpoètovými hodnotami a musí sa vzahova aj na pecifikáciu kontrukèného typu
a na program zabezpeèenia kvality.

6.9.4.4.3

Osvedèenie musí obsahova zoznam látok alebo skupiny látok, pre ktoré bola preukázaná ich znáanlivos s nádrkovým
kontajnerom vrátane nádrkových výmenných nadstavieb (nádrkových výmenných kontajnerov). Musí by pritom uvedené
aj chemické pomenovanie alebo zodpovedajúce hromadné pomenovanie prísluných látok (pozri odsek 2.1.1.2), ako aj trieda
a klasifikaèný kód.

6.9.4.4.4

Okrem toho musia by v osvedèení uvedené i zverejnené výpoètové hodnoty a záruèné hodnoty (napr. ivotnos, rozsah
prevádzkovej teploty, prevádzkový a skúobný tlak, charakteristické parametre materiálu), ako aj opatrenia, ktoré je potrebné
dodriava pri zhotovení, skúkach, schva¾ovaní kontrukèného vzoru, oznaèovaní a pouití vetkých nádrkových
kontajnerov vrátane nádrkových výmenných nadstavieb (nádrkových výmenných kontajnerov) vyhotovených pod¾a
schváleného kontrukèného typu.

6.9.5

Skúky

6.9.5.1

Pre kadý nádrkový kontajner vrátane nádrkových výmenných nadstavieb (nádrkových výmenných kontajnerov), ktoré
sú zhotovené pod¾a schváleného kontrukèného typu, musia by vykonané niie uvedené skúky materiálu a prehliadky.

6.9.5.1.1

Skúky materiálov pod¾a pododseku 6.9.4.2.2 sa musia vykona na vzorkách odobratých z telesa nádre, s výnimkou skúky
ahom a skrátenia skuobného èasu na 100 hodín pri skúke ohybovej pevnosti v myku. Paralelne vyhotovené vzorky
môu by pouité len v takom prípade, keï nie je moné vzorky vyreza z telesa nádre. Schválené výpoètové hodnoty musia
by dodrané.

6.9.5.1.2

Teleso nádre a jeho vybavenie musia by pred prvým uvedením do prevádzky podrobené skúke, a to buï spoloène, alebo
oddelene. Táto skúka musí zahròova:
 kontrolu zhodnosti so schváleným kontrukèným typom;
 kontrolu charakteristických znakov kontrukèného typu;
 vnútornú a vonkajiu prehliadku;
 skúku hydraulickým tlakom pri skúobnom tlaku uvedenom na títku predpísanom v pododseku 6.8.2.5.1;
 skúku prevádzkyschopnosti vybavenia;
 skúku tesnosti, pokia¾ bolo teleso nádre a jeho vybavenie podrobené tlakovej skúke oddelene.

6.9.5.2

Pre periodické skúky nádrkových kontajnerov vrátane nádrkových výmenných nadstavieb (nádrkových výmenných
kontajnerov) platia ustanovenia uvedené v pododsekoch 6.8.2.4.2 a 6.8.2.4.4. Okrem toho musí skúka pod¾a odseku
6.8.2.4.3 zahàòa kontrolu vnútorného stavu telesa cisterny.

6.9.5.3

Skúky a prehliadky pod¾a odsekov 6.9.5.1 a 6.9.5.2 musí vykonáva znalec uznávaný prísluným úradom, ktorý vystaví
potvrdenie o výsledkoch skúok. V potvrdení musia by uvedené referencie látok, ktorých preprava je v nádrkových
kontajneroch vrátane nádrkových výmenných nadstavieb (nádrkových výmenných kontajnerov) pod¾a odseku 6.9.4.4
dovolená.

6.9.6

Oznaèovanie

6.9.6.1

Na oznaèovanie nádrkových kontajnerov vrátane nádrkových výmenných nadstavieb (nádrkových výmenných
kontajnerov) z vystuených plastov platia ustanovenia odseku 6.8.2.5 s týmito odchýlkami:
 títok nádre môe by zalaminovaný na teleso nádre alebo môe pozostáva z vhodného plastu;
 rozsah výpoètovej teploty musí by vdy uvedený.

6.9.6.2

Okrem toho platia aj osobitné ustanovenia oddielu 6.8.4 e) (TM), pokia¾ sú uvedené pri poloke v kapitole 3.2 tabu¾ke A
ståpci 13.

