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PAAKAUTODE ALTLAADIMISE, AURUKOGUMISE JA ÜLETÄITMISE EEST 
KAITSMISEGA SEOTUD SPETSIFIKATSIOONID 
 
1. Haakeseadised 
1.1. Laadimisvooliku ühendusotsik peab olema nukk-soon sisesidustaja, mis peab sobituma 
sõidukil paikneva neljatollise API (101,6 mm) nukk-soon sisestamise adapteriga, mille 
määratlus on järgmine: 
API Recommended Practice 1004; 
Seventh Edition, November 1988; 
MC-306 paakmootorsõidukite altlaadimine ja auru taaskasutus (jaotis 2.1.1.1 – altlaadimisel 
kasutatava adapteri tüüp). 
1.2. Aurukogumise ühendusmuhv laadimisestakaadi aurukogumisvoolikul peab olema nukk-
soon sisesidustaja, mis peab sobituma sõidukil paikneva neljatollise API (101,6 mm) nukk-
soon sisestamise adapteriga, mille määratlus on järgmine: 
API Recommended Practice 1004. Seventh Edition, November 1988; 
MC-306 paakmootorsõidukite altlaadimine ja auru taaskasutus (jaotis 4.1.1.2 – auru 
taaskasutusadapter). 
 
2. Laadimistingimused 
2.1. Vedelike normaalne laadimiskiirus laadimisvooliku kohta peab olema 2300 liitrit minutis 
(maksimaalselt 2500 liitrit minutis). 
2.2. Kui terminal töötab tippkoormusel, tohib laadimisestakaadi aurukogumissüsteem, kaasa 
arvatud aurude regenereerimisseade, tekitada aurukogumisadapteri sõidukipoolsel küljel 
maksimaalse vasturõhu 55 millibaari. 
2.3. Kõigil tüübikinnituse saanud altlaadimisega sõidukitel peab olema märgis, millele on 
kantud suurim samal ajal kasutada lubatud laadimisvoolikute arv, mis tagab, et survekaitse- ja 
vaakumklappide kaudu ei eraldu aure, kui agregaadi maksimaalne vasturõhk on 55 millibaari, 
nagu on ette nähtud punktis 2.2. 
 
3. Sõiduki ühendamine maanduse/ületäitmise kontrollseadmega 
Laadimisestakaad peab olema varustatud ületäitmise kontrollseadmega, mis peab sõidukiga 
ühendatuna andma tõrkekindla laadimist lubava signaali juhul, kui ühegi sektsiooni 
ületäitmisandurid ei näita kõrget nivood. 
3.1. Estakaadil tuleb sõiduk ühendada kontrollseadmega tööstusstandardile vastava 
kümnepoldise elektripistikühenduse abil. Sisestatav konnektor peab olema paigaldatud 
sõidukile ja sisekonnektor peab olema kinnitatud estakaadile monteeritud kontrollseadmega 
ühendatud juhtme vaba otsa külge. 
3.2. Kõrgnivoo andurid sõidukil peavad olema kas kahejuhtmelised termistorandurid, 
kahejuhtmelised optilised andurid, viiejuhtmelised optilised andurid või nendega võrdväärsed 



sobivad andurid tingimusel, et süsteem on tõrkekindel. (NB: termistoride 
temperatuurikoefitsient peab olema negatiivne.) 
3.3. Estakaadi kontrollseade peab sobima nii kahe- kui ka viiejuhtmeliste 
sõidukisüsteemidega. 
3.4. Sõidukil peab olema kaitseühendus estakaadiga ületäitmisandurite ühise tagasiulatuva 
juhtme kaudu, mis ühendatakse sõiduki šassii kaudu sisestatava konnektori kümnenda poldi 
alla. Sisekonnektori kümnes polt tuleb ühendada kontrollseadme korpusega, mis peab olema 
ühenduses estakaadi maandusega. 
3.5. Kõigil tüübikinnituse saanud altlaadimisega sõidukitel peab olema märgis (vaata punkti 
2.3), millele on kantud paigaldatud ületäitmisandurite tüüp (see tähendab: kahe- või 
viiejuhtmeline). 
 
4. Ühenduste paigutus 
4.1. Laadimisestakaadi vedelike laadimisseadmete ja aurukogumisseadmete projekteerimisel 
tuleb lähtuda järgmistest sõiduki ühendusi käsitlevatest piiritlustest: 
4.1.1. Vedelikuadapterite keskjoone kõrgus peab olema maksimaalselt 1,4 meetrit (täitmata), 
minimaalselt 0,5 meetrit (täidetud), kusjuures eelistatud on kõrgus 0,7–1,0 meetrit). 
4.1.2. Horisontaalkaugus adapterite vahel ei tohi olla alla 0,25 meetri (eelistatud väikseim 
kaugus on 0,3 meetrit). 
4.1.3. Kõik vedelikuadapterid peavad paiknema piiritletud alal pikkusega mitte üle 2,5 meetri. 
4.1.4. Aurukogumisadapter peaks eelistatult paiknema vedelikuadapteritest paremal ja 
kõrgusel mitte üle 1,5 meetri (täitmata) ning mitte alla 0,5 meetri (täidetud). 
4.2. Maanduse ja ületäitmise ühendus peaks asetsema vedeliku- ja aurukogumisadapteritest 
paremal ning kõrgusel mitte üle 1,5 meetri (täitmata) ning mitte alla 0,5 meetri (täidetud). 
4.3. Eespool nimetatud ühendused peavad paiknema ainult sõiduki ühel küljel. 
 
5. Turvablokeeringud 
5.1. Maanduse/ületäitmise avastamine 
Laadimine on lubatud ainult juhul, kui maanduse/ületäitmise kombineeritud kontrollseade 
annab lubava signaali. Ületäitmise või sõiduki maanduse kadumise korral peab kontrollseade 
laadimisestakaadi juhtklapi sulgema. 
5.2. Aurukogumise kontroll 
Laadimine on lubatud ainult juhul, kui aurukogumisvoolik on sõiduki külge ühendatud ja 
eraldunud aurudel on vaba pääs sõidukist agregaadi aurukogumissüsteemi. 


