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Oznakowanie wagonów z zaworem z wymuszonym 
odpowietrzeniem i powrotem oparów 
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2) Oznakowanie wagonów z rozładunkiem bez dalszych działań 
3) Powrót oparów 
4) Próżniowy wahadłowy zawór zwrotny w rurze powrotnej oparów 

1)	Cele	
W przeszłości oznakowanie wagonów z zaworami z wymuszonym odpowietrzeniem i systemami powrotu 
oparów różniło się ze względu na krajowe porozumienia branżowe.  Takie różne oznaczenia niosą jednak 
do dziś ryzyko niewłaściwej obsługi i ewentualnych uszkodzeń zbiorników. 

Aby operator mógł prawidłowo załadować lub rozładować wagon cysternę, konieczne jest wyraźne 
oznakowanie. 

Niniejsza nota techniczna UIP została opracowana przez komitet tematyczny UIP ds. bezpieczeństwa i 
zawiera ogólnoeuropejską instrukcję oznakowania wagonów cystern z zaworami z wymuszonym 
odpowietrzeniem i systemami powrotu oparów. 

Poniższy szkic funkcjonalny przedstawia podstawową zasadę działania systemu powrotu oparów: 
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2)	Oznakowanie	wagonów	z	rozładunkiem	bez	dalszych	działań	
Każdy wagon cysterna z wyposażeniem technicznym umożliwiającym rozładunek bez konieczności 
wykonywania dodatkowych czynności związanych z wentylacją zbiornika powinien być oznaczony białą 
naklejką/malaturą (rys. 1) w kolorze RAL 9016 i czarną ramką o szerokości 10 mm. 

 
Rysunek 1 

 
Oznaczenie ma być umieszczone po obu stronach zbiornika, symetrycznie w pozycji godziny 3 i 9.  
W zależności od dostępnej wolnej przestrzeni, oznaczenie to powinno znajdować się do 2500 mm na lewo 
lub na prawo od położenia pokrywy włazu. 

 

Zdjęcie 1 
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Nie wolno usuwać ciągłego paska wokół zbiornika, jak na zdjęciu 2.  Ma ono takie samo znaczenie jak 
oznaczenia na rysunku 1 i zdjęciu 1.  W przypadku nowego malowania lub koniecznego odnowienia 
oznakowania, biały pasek należy zastąpić białą naklejką / malaturą. 

 

Zdjęcie 2 
Wagony bez zaworu wymuszonego odpowietrzania, lub bez automatycznej wentylacji wymuszonej, lub 
zaworu wahadłowego zwrotnego przeciwpróżniowego w przewodzie powrotnym oparów nie mogą być 
oznaczone białą naklejką / malaturą na zbiorniku.  Takie oznaczenia (z ciągłym lub przerwanym białym 
pasem wokół zbiornika) muszą być usunięte. 

3)	Powrót	oparów	
Wagony z zamontowaną, ale niedziałającym systemem powrotu oparów muszą być dodatkowo oznaczone 
naklejką przedstawioną na rysunku 2. 
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Naklejka ta musi być umieszczona po obu stronach zbiornika w pobliżu pozycji godziny 3 lub 9 i do 3000 
mm na lewo lub prawo od pozycji pokrywy włazu, w pobliżu nieaktywnego systemu powrotu oparów. 

4)	Próżniowy	wahadłowy	zawór	zwrotny	w	rurze	powrotnej	
oparów	
Wagony bez próżniowego zaworu wahadłowego zwrotnego w rurze powrotnej oparów muszą być 
oznaczone nalepką przedstawioną na rysunku 3. 

 

Rysunek 3 
 
Naklejka ta musi być umieszczona po obu stronach zbiornika w pobliżu przyłącza fazy parowej. 

Uwaga: 
Przed otwarciem zaworu dennego 

należy upewnić się, że faza 
parowa jest podłączona i znajduje 

się w pozycji otwartej. 


