DZIAŁ 4.5
STOSOWANIE CYSTERN DO PRZEWOZU ODPADÓW NAPEŁNIANYCH
PODCIŚNIENIOWO
UWAGA: Dla cystern przenośnych oraz wieloelementowych kontenerów do gazu (MEGC)
certyfikowanych symbolem UN - patrz dział 4.2; dla cystern stałych (pojazdów-cystern),
cystern odejmowalnych, kontenerów-cystern i cystern typu nadwozie wymienne, ze
zbiornikiem wykonanym z metalu oraz pojazdów-baterii i MEGC, innych niŜ MEGC
certyfikowanych symbolem UN - patrz dział 4.3; dla cystern z tworzyw sztucznych
wzmocnionych włóknem - patrz dział 4.4.
4.5.1

Stosowanie

4.5.1.1

Odpady zawierające materiały klas 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 mogą być przewoŜone
w cysternach napełnianych podciśnieniowo, przeznaczonych do przewozu odpadów,
spełniających wymagania podane w dziale 6.10, jeŜeli przewóz tych materiałów w cysternach
stałych, cysternach odejmowalnych, kontenerach-cysternach lub cysternach typu nadwozie
wymienne dopuszczony jest zgodnie z przepisami podanymi w dziale 4.3. Materiały
przyporządkowane do kodu cysterny L4BH podanego w kolumnie (12) tabeli A w dziale 3.2
lub do innego kodu dopuszczonego na podstawie hierarchii podanej w 4.3.4.1.2 mogą być
przewoŜone w cysternach do przewozu odpadów napełnianych podciśnieniowo, oznaczonych
literami „A” lub „B” na trzeciej pozycji kodu cysterny umieszczonego jako pozycja 9.5
w świadectwie dopuszczenia pojazdu zgodnym z wzorem podanym w 9.1.3.5.

4.5.2

Eksploatacja

4.5.2.1

Przepisy działu 4.3, z wyjątkiem podanych w 4.3.2.2.4 i 4.3.2.3.3, mają zastosowanie do
przewozu odpadów w cysternach napełnianych podciśnieniowo łącznie z przepisami
podanymi poniŜej w 4.5.2.2 do 4.5.2.4.

4.5.2.2

Do przewozu materiałów ciekłych zaklasyfikowanych jako zapalne, cysterny do przewozu
odpadów napełniane podciśnieniowo, powinny być napełniane przy uŜyciu urządzeń
umoŜliwiających wypływ cieczy do zbiornika z małej wysokości. Powinny być podjęte środki
przeciwdziałające rozpylaniu cieczy.

4.5.2.3

W przypadku rozładunku materiałów ciekłych zapalnych o temperaturze zapłonu poniŜej
23°C przy uŜyciu spręŜonego powietrza, maksymalne dopuszczalne ciśnienie powietrza
wynosi 100 kPa (1 bar).

4.5.2.4

Stosowanie cystern wyposaŜonych w wewnętrzny tłok wykorzystywany jako przegroda jest
dozwolone jedynie wtedy, gdy materiały znajdujące się po obu stronach przegrody (tłoka) nie
reagują ze sobą niebezpiecznie (patrz 4.3.2.3.6).
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