MÁSZ tankautó töltési utasítás felsőtöltésű üzemanyagtelepekre
#

Gépkocsivezető tevékenysége

Megjegyzés

Behajtási feltételek
1 Tankautó ill. a gépkocsivezető a telepi közlekedési és töltési
előírásoknak megfelelően érkezik a kiszolgáló telepre

Cégspecifikus

2

Cégspecifikus

Ismeri a telepi töltés és vészleállítás folyamatát és betartja a
telephely külön előírásait

3 A járműszerelvény kiépítése és műszaki állapota megfelel az
előírásoknak
4 A gépkocsivezető ruházata megfelel az ADR előírásainak;
(antisztatikus alsó és felsőruházat, szikramentes lábbeli, stb.)
Előkészítő műveletek
5 Előírásszerűen használja az egyéni védőfelszereléseket;
(olajálló kesztyű, védősisak, szemüveg, stb.)
6 Üresség vizsgálatot/ellenőrzést végrehajtja

Cégspecifikus

7 Töltőtelepi 'félautomata' adalékolás esetén követi a vonatkozó
előírásokat

Cégspecifikus

8 Tankautót pozícionálja, helyesen beáll a töltéshez (NEM tolat),
sebesség korlátozást betartja
9 Lámpákat és elektromos berendezéseket (rádió, mobiltelefon,
stb.) kikapcsolja és vontató motorját leállítja
10 A vontató elhagyásakor minden esetben használja a
fogantyúkat és becsukja az ajtaját
11 Tankautót elgurulás ellen rögzíti; sebességfokozatban hagyása
TILOS
12 Földelést csatlakoztatja, lezárja a felső kármentő vízleeresztő
szelepét
13 Beállítja a rekesz azonosító termék jelölőket

Cégspecifikus

14 Beállítja az ADR azonosító termékcsoport jelölőket
15 A töltési műveletek elvégzéséhez a hágcsót (kapaszkodó
létrát) igénybe véve (hagyományos töltőknél), illetve ahol
rendelkezésre áll a hídról lenyitható lépcsőn keresztül felmegy
a tankautó tartály tetejére

Töltésspecifikus

16 Dómfedelek kinyitása, töltési igény szerint

Töltésspecifikus

17 Hagyományos töltőknél a töltőkezelő tájékoztatása, töltési
engedélyek átadása

Töltésspecifikus

Fő tevékenység
18 TILOS bármilyen nemű és mérvű javítás ill. karbantartási
munka a szállító járművön a töltőhíd alatt
19 Jármű kialakításától függően felkészül az előírt rekeszkiosztás
szerinti töltésre
20 Jármű kialakításától függően csatlakoztatja a töltőkart a tölteni
kívánt rekeszre

21 Közös töltővezeték esetén, az elzáró-szerelvények
beállításával biztosítja a megfelelő rekesz(ek) töltését
22 Beállítja a tölteni kívánt mennyiséget (HAGYOMÁNYOS
Cégspecifikus
TÖLTŐKNÉL a töltőkezelő végzi; Jelzi a töltőkezelőnek a töltés
előkészületek befejezését)
23 Megkezdi a töltést a tankautó töltő töltési utasításban foglaltak
szerint, kezeli a 'holtemberkapcsolót', (HAGYOMÁNYOS
TÖLTŐKNÉL a töltőkezelő utasításait követi)

Cégspecifikus

24 Folyamatosan figyeli a töltést, szükség esetén közbeavatkozik,
töltést leállít(tat)ja, kezelőszemélyzetet tájékoztatja, stb.
25 Töltés alatt a gépkocsivezető a tankautó tartályának tetején
köteles tartózkodni
26 Töltést befejezi, ellenőrzi a minta hőfokát és sűrűségét (ha
ezek meghatározása szükséges)

Cégspecifikus

27 Töltőkart lecsatlakoztatja és biztosítja (parkpozícióba helyezi),
és zárja a tankautó dómfedeleit
28 Dómfedelekre felhelyezi a plombákat

Cégspecifikus

29 Hágcsót (kapaszkodó létrát) igénybe véve (hagyományos
töltőknél), illetve ahol rendelkezésre áll, a hídról lenyitható
lépcsőn keresztül lemegy a tankautóról. Ezeket parkpozícióba
helyezi és biztosítja.

Töltésspecifikus

Befejező műveletek
30 Védőföldelést lecsatlakoztatja a tankautóról és biztosítja
(parkpozícióba helyezi)
31 A tankautóval elhagyja a töltőhidat
32 Tankautó oldalszekrényeire felhelyezi a plombákat

Cégspecifikus

33 Körbejárja a járművet, ellenőrzi a kritikus részeket (kerekek,
szivárgás, tűzoltó készülékek, elsősegély doboz, veszélyes
anyag tábla)
34 Ellenőrzi a töltési okmányokat (megfelel-e a fuvarozási
utasításban foglaltaknak)

Cégspecifikus

35 Átveszi a töltés befejezése után szállítási okmányokat
(szállítólevél, és/vagy ADR szerinti fuvarokmány, EKO/TKO,
írásbeli utasítás)

Cégspecifikus

36 Szállítmány adatait felvezeti a fuvarlevélre és elvégzi az
adminisztrációs munkát

Cégspecifikus

37 Ellenőrzi az útvonaltervet a veszélyes rakományra való
tekintettel
38 Beszáll a fülkébe használva a fogantyúkat, és lépcsőket ill.
bekapcsolja a biztonsági övet mielőtt elhagyja a telepet

