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DEWAROVY NÁDOBY
ADR 2011

PoÏadavky kapitoly 5.2 ADR

Nové znûní Evropské dohody o mezinárodní
silniãní pﬁepravû nebezpeãn˘ch vûcí (ADR),
platné od 1. ledna 2011, pﬁiná‰í mimo jiné
i dÛleÏité zmûny ohlednû takzvan˘ch Dewarov˘ch nádob, které byly novû v dohodû zahrnuty
pod názvem „nádoba kryogenní, otevﬁená“
a na které se v dÛsledku toho vztahují i dal‰í
ustanovení dohody ADR.

Nápisy a bezpeãnostní znaãky

Pﬁedpis pro balení P203
Na otevﬁené kryogenní nádoby se dle ADR
vztahuje pﬁedpis pro balení P203, ve kterém
jsou dány poÏadavky na konstrukci, zkou‰ení
a znaãení tûchto nádob. KaÏdá otevﬁená kryogenní nádoba musí b˘t opatﬁena následujícími
údaji trvale vyznaãen˘mi napﬁ. vyraÏením,
vyrytím nebo vyleptáním:
G název a adresa v˘robce
G typové ãíslo nebo název
G v˘robní sériové ãíslo
G UN ãíslo a úplné názvy plynÛ,

pro jejichÏ pﬁepravu je nádoba schválena
G vnitﬁní objem nádoby v litrech

Dewarova nádoba podávaná k pﬁepravû dále
musí b˘t v souladu s ustanoveními kapitoly 5.2
ADR zﬁetelnû a trvanlivû oznaãena:
G UN ãíslem a oficiálním pojmenováním

pro pﬁepravu plynu nebo smûsi plynÛ, jak
jsou uvedeny v oddílu 3.1.2 ADR
G orientaãními ‰ipkami (znaãka ã. 11)
umístûn˘mi na dvou protilehl˘ch svisl˘ch
stranách nádoby s ‰ipkami smûrujícími
správn˘m smûrem nahoru
G bezpeãnostní znaãkou o rozmûrech
minimálnû 100 mm x 100 mm
pﬁedepsanou pro pﬁepravovanou látku
V˘‰e popsan˘ zpÛsob oznaãování Dewarov˘ch
nádob se vztahuje i na pﬁepravu prázdn˘ch nevyãi‰tûn˘ch nádob. V pﬁípadû jeho poru‰ování
hrozí sankce ze strany kontrolních orgánÛ.
Pﬁíklad správnû oznaãené Dewarovy nádoby
pro pﬁepravu hluboce zchlazeného kapalného
dusíku je uveden v tomto informaãním listu.
V pﬁípadû potﬁeby kontaktujte svého smluvního dodavatele plynÛ, kter˘ vám rád pomÛÏe
se správn˘m znaãením va‰ich Dewarov˘ch
nádob.

Pﬁíklad správnû oznaãené Dewarovy nádoby pro
pﬁepravu hluboce zchlazeného kapalného dusíku.
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