DZIAŁ 6.11
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA, BUDOWY, BADAŃ I PRÓB
KONTENERÓW DO PRZEWOZU LUZEM
6.11.1

Definicje
W rozumieniu niniejszego rozdziału:
„Kontener do przewozu luzem zamknięty" oznacza całkowicie zamknięty kontener, mający
sztywny dach, ściany boczne, ściany szczytowe i podłogę (włącznie z typem
dolnozsypowym). Określenie to obejmuje kontenery z otwieranym dachem, ścianą boczną lub
szczytową, które mogą być zamknięte podczas przewozu. Kontenery do przewozu luzem
zamknięte mogą być wyposaŜone w otwory pozwalające na wymianę par i gazów
z powietrzem, i które w normalnych warunkach przewozu zapobiegają wydostaniu się stałej
zawartości, jak równieŜ przedostaniu się do wnętrza deszczu i spływającej wody;
„Kontener do przewozu luzem kryty opończą" oznacza kontener otwarty od góry, ze sztywną
podłogą (włącznie z typem dolnozsypowym), ścianami bocznymi i szczytowymi i niesztywną
powłoką (opończą);

6.11.2

Zastosowanie i wymagania ogólne

6.11.2.1

Kontenery do przewozu luzem wraz z wyposaŜeniem obsługowym i konstrukcyjnym powinny
być zaprojektowane i wykonane tak, aby bez utraty zawartości wytrzymywały ciśnienie
wewnętrzne generowane przez zawartość i napręŜenia podczas normalnych warunków obsługi
i przewozu.

6.11.2.2

JeŜeli zastosowany jest zawór opróŜniający, to w pozycji zamkniętej powinien być on
zabezpieczony, a cały system opróŜniania powinien być chroniony przed uszkodzeniem.
Zawory zamykane za pomocą dźwigni powinny być zabezpieczone przed niezamierzonym
otwarciem, a ich połoŜenie w stanie otwartym i zamkniętym powinno być łatwo
rozpoznawalne.

6.11.2.3

Kod określający typy kontenerów do przewozu luzem
W tabeli poniŜej podano kody stosowane do określenia typów kontenerów do przewozu
luzem.
Typy kontenerów do przewozu luzem

Kod

Kontener do przewozu luzem kryty opończą

BK1

Kontener do przewozu luzem zamknięty

BK2

6.11.2.4

Uwzględniając postęp naukowy i techniczny, właściwa władza moŜe zezwolić na
zastosowanie rozwiązania alternatywnego, które zapewnia co najmniej równorzędne
bezpieczeństwo określone wymaganiami niniejszego działu.

6.11.3

Wymagania dotyczące projektowania, budowy, badań i prób kontenerów do przewozu
luzem, zgodnych z wymaganiami CSC

6.11.3.1

Wymagania dotyczące projektowania i budowy

6.11.3.1.1

Wymagania ogólne dotyczące projektowania i budowy podane w niniejszym podrozdziale
uwaŜa się za spełnione, jeŜeli kontener spełnia wymagania ISO 1496-4:1991 „Seria 1
Kontenery ładunkowe - Specyfikacja i badania - Część 4: Kontenery bezciśnieniowe do
przewozu materiałów stałych" i jest pyłoszczelny

6.11.3.1.2

Kontenery zaprojektowane i zbadane zgodnie z ISO 1496-1:1990 „Seria 1 Kontenery
ładunkowe- Specyfikacje i badania- Część 1: Kontenery towarowe ogólnego przeznaczenia”
powinny być wyposaŜone w urządzenia obsługowe, które, włączając w to ich połączenie
z kontenerem, powinny być zaprojektowane w celu wzmocnienia ścian szczytowych
i ograniczenia przemieszczeń wzdłuŜnych, niezbędnego dla spełnienia wymagań normy ISO
1496-4:1991, w zakresie badań.

6.11.3.1.3

Kontenery powinny być pyłoszczelne. JeŜeli w tym celu zastosowano wykładzinę, to powinna
być wykonana z odpowiedniego materiału. Budowa wykładziny oraz wytrzymałość materiału

zastosowanego do tego celu powinny odpowiadać pojemności kontenera i jego przeznaczeniu.
Złącza i zamknięcia wykładziny powinny wytrzymywać ciśnienie i uderzenia, na jakie jest
ona naraŜona w normalnych warunkach uŜytkowania i przewozu. W kontenerach
wentylowanych, wykładziny nie powinny pogarszać warunków pracy urządzeń
wentylacyjnych.
6.11.3.1.4

WyposaŜenie obsługowe kontenerów do przewozu luzem przewidzianych do opróŜniania
przez przechylanie, powinno wytrzymywać w pozycji przechylonej masę całkowitą
zawartego ładunku.

6.11.3.1.5

KaŜdy ruchomy dach, ściana boczna lub szczytowa i ruchoma część dachu powinny być
wyposaŜone w urządzenia zamykające z urządzeniami zabezpieczającymi, zaprojektowanymi
tak, aby stan zamknięcia był widoczny z poziomu terenu.

6.11.3.2

WyposaŜenie obsługowe

6.11.3.2.1

Urządzenia do napełniania i opróŜniania powinny być zbudowane i umieszczone w taki
sposób, aby były chronione przed odkręceniem lub uszkodzeniem w czasie czynności
przewozowych i obsługowych. Urządzenia do napełniania i opróŜniania powinny być
odpowiednio zabezpieczone przed niezamierzonym otwarciem. Pozycja otwarcia i zamknięcia
oraz kierunek zamknięcia powinny być jednoznacznie określone.

6.11.3.2.2

Uszczelnienie otworów powinno być tak wykonane, aby uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń
podczas uŜytkowania, napełniania i opróŜniania kontenerów do przewozu luzem.

6.11.3.2.3

JeŜeli wymagana jest wentylacja kontenerów do przewozu luzem, to powinny być one
wyposaŜone w urządzenia do wymiany powietrza, albo w wyniku naturalnej konwekcji, np.
przez otwory, albo przez zastosowanie urządzeń aktywnych, np. wentylatorów. Wentylacja
powinna przez cały czas chronić kontener przed podciśnieniem. Elementy urządzeń
wentylacyjnych kontenerów do materiałów zapalnych lub materiałów wydzielających palne
gazy lub pary, powinny być tak zaprojektowane, aby nie stanowiły źródła zapłonu.

6.11.3.3

Badania i próby

6.11.3.3.1

Kontenery uŜywane, utrzymywane i kwalifikowane jako kontenery do przewozu luzem
zgodnie z wymaganiami niniejszego podrozdziału, powinny być badane i zatwierdzane,
zgodnie z wymaganiami CSC.

6.11.3.3.2

Kontenery uŜywane i zakwalifikowane jako kontenery do przewozu luzem, powinny być
badane okresowo zgodnie z wymaganiami CSC.

6.11.3.4

Znakowanie

6.11.3.4.1

Kontenery uŜywane jako kontenery do przewozu luzem, powinny być znakowane „Safety
Approval Plate", zgodnie z wymaganiami CSC.

6.11.4

Wymagania dotyczące projektowania, budowy i zatwierdzania kontenerów do przewozu
luzem, innych niŜ kontenery zgodne z wymaganiami CSC
UWAGA: JeŜeli kontenery zgodne z wymaganiami niniejszego działu uŜywane są do przewozu
materiałów stałych luzem, to dokument przewozowy powinien zawierać następujący zapis:
„Kontener do przewozu luzem BK(x) dopuszczony przez właściwą władzę" (patrz
5.4.1.1.17).

6.11.4.1

Wymagania niniejszego rozdziału obejmują kontenery do przewozu luzem, w tym kontenery
morskie do przewozu luzem, wózki, pojemniki, nadwozia wymienne, kontenery korytowe,
kontenery na rolkach i skrzynie ładunkowe pojazdów.
UWAGA: Kontenery do przewozu luzem obejmują takŜe kontenery spełniające wymagania
kart UIC 591, 592-2 do 592-4, o których mowa w 7.1.3, a które nie są zgodne
z wymaganiami CSC.

6.11.4.2

Kontenery do przewozu luzem powinny być zaprojektowane i wykonane tak, aby były
wystarczająco wytrzymałe na wstrząsy i obciąŜenia występujące w normalnych warunkach
przewozu z odpowiednim uwzględnieniem przeładunku pomiędzy róŜnymi środkami
transportu.

6.11.4.3

(Zarezerwowane)

6.11.4.4

Kontenery do przewozu luzem powinny być zatwierdzone przez właściwą władzę,
a zatwierdzenie powinno zawierać kod typu kontenera, zgodnie z 6.11.2.3 oraz odpowiednie
wymagania dotyczące badania i prób.

6.11.4.5

JeŜeli konieczne jest uŜycie wykładziny w celu zatrzymania towarów niebezpiecznych, to
powinna ona spełniać wymagania podane w 6.11.3.1.

