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Značení vozů s nuceným odvzdušňovacím ventilem a zpětným 
vedením par 

Obsah	
1) Cíle 
2) Označení vozů s vykládkou bez dalšího zásahu 
3) Zpětný tok par 
4) Vakuový zpětný ventil ve zpětném potrubí par 

1)	Cíle	
V minulosti se označování vozů s nucenými odvzdušňovacími ventily a systémy pro zpětné vedení par lišilo 
kvůli národním sektorovým dohodám.  Takové rozdílné značení však i dnes představuje riziko nesprávné 
manipulace a možného poškození nádrží. 

Aby obsluha mohla cisternový vůz správně naložit nebo vyložit, je nutné jasné značení. 

Tato technická poznámka UIP je vypracována tematickým výborem UIP pro bezpečnost a poskytuje 
celoevropský návod, jak označovat cisternové vozy s ventily nuceného odvětrávání a systémy zpětného 
vedení par. 

Na níže uvedeném funkčním nákresu je znázorněn základní princip systému zpětného vedení par: 
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2)	Označení	vozů	s	vykládkou	bez	dalšího	zásahu	
Každý cisternový vůz s technickým vybavením, které umožňuje vykládku bez dalšího zásahu pro odvětrání 
cisterny, by měl být označen bílou samolepkou / nátěrem (obrázek 1) v barvě RAL 9016 a černým 
rámečkem o šířce 10 mm. 

 
Obrázek 1 

 
Označení je nutné umístit po obou stranách nádrže, symetricky v poloze 3 a 9 hodin.  V závislosti na 
volném prostoru by toto označení mělo být až 2500 mm vlevo nebo vpravo od víka. 

 

Fotografie 1 
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Souvislý pruh kolem nádrže, jak je znázorněno na fotografii 2, nesmí být odstraněn.  Má stejný význam 
jako označení na obrázku 1 a fotografii 1.  V případě nového nátěru nebo nutné obnovy označení by měl 
být bílý pruh nahrazen bílou nálepkou / nátěrem. 

 

Fotografie 2 
Vozy bez nuceného odvzdušňovacího ventilu nebo bez automatického nuceného odvzdušňování nebo bez 
zpětného ventilu proti podtlaku ve zpětném potrubí par nesmí být označeny bílou nálepkou / nátěrem na 
nádrži.  Takové označení (se souvislým nebo přerušovaným bílým pruhem kolem nádrže) musí být 
odstraněno. 

3)	Zpětný	tok	par	
Vozy s namontovaným, ale nefunkčním systémem zpětného vedení par musí být dodatečně označeny 
nálepkou podle obrázku 2. 
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Obrázek 2 
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Tato nálepka musí být umístěna po obou stranách nádrže v blízkosti pozice 3 nebo 9 hodin a do 3000 mm 
vlevo nebo vpravo od pozice víka, v blízkosti neaktivního systému zpětného toku par. 

4)	Vakuový	zpětný	ventil	ve	zpětném	potrubí	par	
Vozy bez podtlakového zpětného ventilu ve zpětném potrubí par musí být označeny nálepkou podle 
obrázku 3. 

 

Obrázek 3 
 
Tato nálepka musí být umístěna po obou stranách nádrže v blízkosti připojení parní fáze. 

Pozor: 
Před otevřením nožního ventilu 
zajistěte připojení a otevřenou 

polohu parní fáze. 


