Transport drogowy materiałów
niebezpiecznych w cysternach
Jeśli chcesz zamówić pisanie pracy od podstaw, to zapraszamy
na stronę pisanie prac - sprawdzony serwis
60 stron, praca z 2014 roku
W publicznym transporcie drogowym dopuszczonych jest do
przewozu ponad 3000 towarów niebezpiecznych (zwanych ADR),
przy zachowaniu określonych prawem warunków. Celem pracy jest
przedstawienie drogowej procedury przewozowej ładunków
niebezpiecznych, objętej umową ADR. Zinterpretowano też
wymagania norm prawnych w postaci rozporządzenia CLP oraz
konwencji CMR i porównano ich wymagania z umową ADR.
Praca ma na celu zapoznanie uczestników łańcucha
transportowego z aktualnymi przepisami prawnymi, a także z
dobrymi
praktykami
w
zakresie
przewozu
towarów
niebezpiecznych.
Pokrótce
przedstawiono
rzeczywiste
zagrożenia, stwarzane przez m.in. substancje niebezpieczne
oraz działania zapobiegawcze. Omówiono wspólne standardy
działań dla licznych instytucji, współodpowiedzialnych za
zagadnienia bezpieczeństwa transportu drogowego, administracji
publicznej, ITD, Policji oraz dla grona doradców ds.
bezpieczeństwa w transporcie. Opracowanie jest kierowane do
kierowców w zakresie ADR, przedstawicieli firm produkujących i
magazynujących towary niebezpieczne, pracowników firm
transportowych i spedycyjnych.
W dniu 1 stycznia 2013 r. weszła w życie kolejna seria zmian
do przepisów technicznych Umowy europejskiej, dotyczącej
międzynarodowego przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych
(ADR). Niniejsze opracowanie przedstawia też najistotniejsze
zmiany do Umowy ADR w ostatnich latach, w szczególności
zmiany, dotyczące transportu materiałów w cysternach. Obszarem

przeznaczenia pracy są wszyscy uczestnicy transportu drogowego
od personelu zarządzającego i kierowników firm transportowych
i spedycyjnych aż po kierowców cystern. Z racji tego, że
główny
wolumen
operacji
transportowych
materiałów
niebezpiecznych opiera się na przewozach w cysternach
(drogowych), przedstawiono praktykę przewozu w cysternach,
włącznie z ich konstrukcją. Materiał ma też na celu
przybliżenie funkcjonowania przewoźników, w nowych warunkach
funkcjonowania w Unii Europejskiej, podczas realizacji
wszystkich elementów łańcucha dostaw.
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