PRVI POZIVv

Organizira seminar pod nazivom
PRIMJENA EUROPSKOG SPORAZUMA O MEĐUNARODNOM
CESTOVNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI (ADR)
U PODRUČJU TLAČNE OPREME
11. prosinca 2017. godine
Seminar ADR

Savjet za opremu pod tlakom Hrvatske komore inženjera strojarstva organizira seminar pod nazivom primjena
Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR) u području tlačne opreme
gdje će se pobliže definirati područje i primjena Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu
opasnih tvari (ADR-a), s posebnim osvrtom na poglavlje 3.2 (Popis opasnih tvari, Tablica A i B), na područje
primjene i zahtjeva za konstrukciju i ispitivanje pokretne tlačne opreme (boce) - poglavlje 6.2 ADR-a (Uvjeti za
izradbu i ispitivanje posuda pod tlakom, posuda s raspršivačem i malih posuda koje sadrže plin), te na poglavlje 6.8
(Uvjeti za izradbu, opremu, odobrenje tipa, preglede i ispitivanja, označavanje fiksnih cisterna (vozila cisterni),
izgradnih cisterni i vozila cisterni i zamjenjivih tijela s ljuskama od metalnih materijala, te baterijskih vozila i MEGC).
Također će biti dan pregled temeljnih zahtjeva i kratka povijest propisa o prijevozu opasnih tvari, postupci
odobravanja vozila cisterni za prijevoz opasnih tvari, vrste cisterni i transportnih naprava koje se postavljaju na
ADR vozila uz primjere iz prakse.
Seminar ADR u organizaciji Savjeta za opremu pod tlakom je sastavni dio Programa trajnog stručnog usavršavanja
Hrvatske komore inženjera strojarstva uz sve ostale izobrazbe u području tlačne opreme. Pod izobrazbom se
podrazumijeva osposobljavanje i usavršavanje osoba.
Predavači na seminaru su istaknuti stručnjaci iz Slovenije i Hrvatske s iskustvom u postupku pregleda i ispitivanja
pokretne tlačne opreme u proizvodnji i uporabi koji će sa svojim iskustvom i velikim brojem pregleda prezentirati
način i izvođenje pregleda i ispitivanja pokretne tlačne opreme s primjerima iz prakse te istaknuti obveze
proizvođača, korisnika/vlasnika opreme. Biti će obrađene uobičajene nesukladnosti koje se javljaju kod
proizvođača, korisnika/vlasnika opreme kao i način za njihovo uklanjanje u cilju sigurnosti ljudi, imovine i okoliša.
Seminar je namijenjen inspekcijskim tijelima, vlasnicima/korisnicima pokretne tlačne opreme, sigurnosnim
savjetnicima za prijevoz opasnih tvari, osobama i tvrtkama čija djelatnost uključuje brigu o razvrstavanju,
skladištenju, manipulaciji i prijevozu opasnih tvari.

RASPORED ODRŽAVANJA PREDAVANJA – SEMINAR ADR
Vrijeme

Područje / Tema

Predavač

Sati
nast.

11.12.2017. , ponedjeljak
08:45 - 08:55

Prijava sudionika

08:55 - 09:00

Uvodna riječ predstavnika organizatora

09:00 - 10:30

Uvod u ADR
Općenito o ADR-u
ADR, Poglavlje 3.2 - Popis opasnih tvari
(Objašnjenje tablice A i B)

10:30 - 10:45

Odmor - Pauza za kavu

10:45 - 11:30

ADR, Poglavlje 6.2 - Uvjeti za izradbu i ispitivanje
posuda pod tlakom, posuda s raspršivačem i
malih posuda koje sadrže plin (plinski ulošci)

10:30 - 12:15

ADR, Poglavlje 6.8 - Uvjeti za izradbu, opremu,
odobrenje tipa, preglede i ispitivanja,
označavanje fiksnih cisterna (vozila cisterni),
izgradnih cisterni i vozila cisterni i zamjenjivih
tijela s ljuskama od metalnih materijala, te
baterijskih vozila i MEGC

12:15 - 13:45

Odmor - Pauza za ručak

13:45 - 15:15

Temeljni zahtjevi i kratka povijest propisa o
prijevozu opasnih tvari, Postupci odobravanja
vozila cisterni za prijevoz opasnih tvari, Vrste
cisterni i transportnih naprava koje se postavljaju
na ADR vozila, Primjeri iz prakse

Tomislav Friganović, dipl.ing.stroj. ,
Centar za vozila Hrvatske d.d.,
Zagreb, voditelj pododjela za
posebna ispitivanja

2

15:15 - 16:00

Rasprava - Pitanja i odgovori

Svi predavači

1

Goran Gavranić, dipl.ing. , ECOPLIN
ZADEL d.o.o., Višnja gora, Slovenija,
tehnički direktor, AT level 3 ,
Specialist for ADR

2

Goran Gavranić, dipl.ing. , ECOPLIN
ZADEL d.o.o., Višnja gora, Slovenija,
tehnički direktor, AT level 3 ,
Specialist for ADR

1

Joaquín López López, univ. dipl.
fizičar /IWE , Q Techna d.o.o.,
Ljubljana , Slovenija, voditelj
kontrolnog tijela

1

7

VAŽNE INFORMACIJE
MJESTO ODRŽAVANJA
Seminar će se održati u Zagrebu, Ul. grada Vukovara 271/III
KOTIZACIJA
Kotizacija za sudjelovanje na seminaru za jednu osobu iznosi
1.000,00 kn + PDV = 1.250,00 kn
U cijenu su uključeni predavanja na CD, ručak i osvježavajući napitci za vrijeme pauze.
Primatelj:
IBAN:
Opis plaćanja:
Model:
Poziv na broj:

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA, Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb
HR3923600001500188670
Ime i prezime sudionika, kotizacija za Seminar ADR
00
Datum početka seminara u obliku DanMjesecGodina (primjer: 11122017)

Prijavu i kopiju uplate poslati do 8.12.2017. na e-mail adresu: denis.puljic@hkis.hr

Za sve dodatne informacije: 01/7775 573 ili denis.puljic@hkis.hr

