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Èas 5

Ustanovenia pre odosielanie
Kapitola 5.1 Veobecné podmienky
5.1.1

Rozsah platnosti a veobecné ustanovenia
V tejto èasti sú uvedené ustanovenia o vypravení nebezpeèného tovaru vzahujúce sa na oznaèenie, polepenie nálepkou na
oznaèenie nebezpeèenstva a dokumentáciou, prípadne povolenie vypravenia a predbené vyrozumenie.

5.1.2

Pouívanie vonkajích obalov

5.1.2.1

a)

5.1.2.2

Kadý odosielaný kus s nebezpeèným tovarom, ktorý je obsiahnutý v transportnom obalovom súbore, musí zodpoveda
vetkým pouite¾ným ustanoveniam RID. Oznaèenie Transportný obalový súbor oznaèuje súlad s týmito predpismi.
Predpokladaná funkcia jednotlivých obalov nesmie by týmto transportným obalovým súborom obmedzená.

5.1.2.3

Zákazy o spoloènom nakladaní platia aj pre tieto transportné obalové súbory.

5.1.3

Nevyèistené prázdne obaly [vrátane ve¾kých nádob na vo¾ne loené látky (IBC) a ve¾koobjemových obalov], prázdne nádre,
prázdne vozne a prázdne kontajnery na vo¾ne loené látky

5.1.3.1

Nevyèistené, neodplynené prázdne obaly alebo prázdne obaly, z ktorých nebol odstránený jed [vrátane ve¾kých nádob na
vo¾ne loené látky (IBC) a ve¾koobjemových obalov], prázdne kontajnery (vrátane cisternových vozòov, batériových vozòov,
odnímate¾ných nádrí, prenosných nádrí a MEGC), ako aj prázdne vozne a prázdne kontajnery na vo¾ne loené látky, ktoré
obsahovali nebezpeèné látky jednotlivých tried s výnimkou triedy 7, musia by oznaèené a polepené rovnakými nálepkami
na oznaèenie nebezpeèenstva alebo ve¾kými nálepkami na oznaèenie nebezpeèenstva (Placards) ako v naplnenom stave.

Transportný obalový súbor urèený ako obal pre akýko¾vek nebezpeèný tovar s priradeným UN èíslom musí by
oznaèený písmenami UN a oznaèením Transportný obalový súbor. Ïalej musí by vidite¾ne oznaèený oznaèeniami
a polepený nálepkami na oznaèenie nebezpeèenstva látok obsiahnutých v odosielanom kuse pod¾a oddielu 5.2.2
predpísanými pre odosielané kusy. V prípade, ak je pre rozlièné odosielané kusy predpísané jedno a to isté oznaèenie
alebo jedna a tá istá nálepka na oznaèenie nebezpeèenstva, musí by na transportnom obalovom súbore umiestnená
len jedenkrát.
b)
Nálepku pod¾a vzoru 11 zobrazenú v pododseku 5.2.2.2.2 je potrebné umiestni na dvoch proti¾ahlých stranách
vonkajích obalov
 tak, aby pri transportných obalových súboroch obsahujúcich odosielané kusy, ktoré musia by polepené nálepkami
pod¾a pododseku 5.2.2.1.12, tieto nálepky ostali vidite¾né, a
 tak, aby pri transportných obalových súboroch s kvapalnými látkami, ktoré nie je potrebné polepova pod¾a pododseku
5.2.2.1.12, uzáver ostal zvonku vidite¾ný.

Poznámka:

Informácie o dokumentácii sú uvedené v kapitole 5.4.

5.1.3.2

Nádre a ve¾ké nádoby na vo¾ne loené látky (IBC) pouívané na prepravu rádioaktívnych látok sa nesmú pouíva na
skladovanie alebo na prepravu iných látok okrem prípadu, keï po dekontaminácii majú meniu toxicitu ako 0,4 Bq/cm2
v prípade rádioaktívneho iarenia beta a gama, ako aj rádioaktívneho iarenia alfa menej ako 0,4 Bq/cm2 v prípade iných
rádioaktívnych iarení alfa.

5.1.4

Spoloèné balenie
Ak sú v jednom vonkajom obale zabalené spoloène dva alebo viac druhov nebezpeèných látok, musí by odosielaný kus
opatrený nálepkami a oznaèeniami predpísanými pre kadú jednotlivú látku. Ak je pre rozlièné látky predpísaná rovnaká
nálepka na oznaèenie nebezpeèenstva, musí by umiestnená len raz.

5.1.5

Veobecné ustanovenia pre triedu 7

5.1.5.1

Ustanovenia, ktoré je potrebné dodriava pred prvou prepravou

5.1.5.1.1

Pred prvou prepravou odosielaného kusa je potrebné splni nasledujúce podmienky:
a) ak je výpoètový tlak nepriepustného vonkajieho obalu vyí ako 35 kPa (pretlak), je potrebné zisti, èi nepriepustný
obal zodpovedá pri kadom odosielanom kuse schválenému kontrukènému typu vzh¾adom na zachovanie jeho
neporuenosti pri tomto tlaku;
b) pre kadý odosielaný kus typu B(U), B(M), C a pre kadý odosielaný kus obsahujúci tiepne látky je potrebné zabezpeèi,
aby úèinnos zatienenia a nepriepustného obalu, ako i vlastnosti spojené s prenosom tepla a úèinnos uzáverového
systému boli v medziach stanovených limitov pouite¾ných alebo stanovených v prípade daného kontrukèného typu;
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c) pre odosielané kusy obsahujúce tiepne látky, do ktorých boli pridané neutrónové jedy ako výslovne zloky odosielaného
kusa, je potrebné vykona kontrolu na zistenie prítomnosti a rozloenia týchto neutrónových jedov, aby boli splnené
ustanovenia odseku 6.4.11.1.
5.1.5.1.2

Ustanovenia, ktoré je potrebné dodriava pred kadým vypravením
Pred kadým vypravením odosielaného kusa je potrebné splni nasledujúce podmienky:
a) pre kadý odosielaný kus je potrebné zabezpeèi, aby vetky poiadavky uvedené v prísluných ustanoveniach RID boli
splnené;
b) je potrebné zabezpeèi, aby zdvíhacie zariadenia, ktoré nespåòajú ustanovenia uvedené v odseku 6.4.2.2, boli odstránené
pod¾a odseku 6.4.2.3 alebo iným spôsobom sa stali nepouívate¾nými na zdvíhanie kusov;
c) pre kadý odosielaný kus typu B(U), typu B(M) a typu C, ktorý obsahuje tiepite¾né látky, je potrebné zabezpeèi, aby
boli splnené vetky podmienky uvedené v osvedèení o povolení prepravy;
d) kadý odosielaný kus typu B(U), typu B(M) a typu C je potrebné zadra dovtedy, kým nenastane pribline rovnovány
stav na potvrdenie súladu s ustanoveniami o teplote a tlaku, ak jednostranne nebola schválená výnimka z týchto
ustanovení;
e) pre kadý odosielaný kus typu B(U), typu B(M) a typu C je potrebné inpekciou a/alebo vhodnými skúkami zabezpeèi,
aby vetky uzávery, ventily a iné otvory nepriepustného obalu, cez ktoré by rádioaktívny obsah mohol uniknú, sú
riadnym spôsobom uzavreté a prípadne vybavené potvrdením o súlade s podmienkami odseku 6.4.8.7;
f) pre kadú rádioaktívnu látku osobitnej formy je potrebné overi, èi boli splnené vetky podmienky uvedené v osvedèení
o povolení prepravy a aj vetky prísluné ustanovenia RID;
g) pre odosielané kusy, ktoré obsahujú tiepite¾né látky, je potrebné vykona merania uvedené v odseku 6.4.11.4 b) a skúky
uvedené v odseku 6.4.11.7 ako dôkaz, e sú uzavreté uzávery vetkých prepravovaných kusov, ak sú pouité;
h) pre kadú málo disperzibilnú rádioaktívnu látku je potrebné preveri, èi boli splnené vetky podmienky uvedené v osvedèení
o povolení prepravy, ako i vetky dotknuté ustanovenia RID.

5.1.5.2

Povolenie prepravy a vyrozumenie

5.1.5.2.1

Veobecné podmienky
Okrem povolenia kontrukèného typu odosielaného kusa opísaného v kapitole 6.4 je za urèitých okolností potrebné aj
viacstranné povolenie na prepravu (pododseky 5.1.5.2.2 a 5.1.5.2.3). Za urèitých okolností je tie potrebné upovedomi
o preprave aj prísluné úrady (pododsek 5.1.5.2.4).

5.1.5.2.2

Povolenie na prepravu
Multilaterálne povolenie sa vyaduje pre:
a) prepravu kusov typu B(M), ktoré nezodpovedajú ustanoveniam odseku 6.4.7.5 alebo ktoré sú vyloené na úèely doèasného
kontrolovaného prevetrania;
b) prepravu kusov typu B(M) s rádioaktívnymi látkami, ktorých aktivita je vyia ako 3000 A1, prípadne 3000 A2 alebo 1000
TBq, pod¾a toho, ktorá z týchto hodnôt je najniia;
c) prepravu kusov so tiepnymi látkami, ak celkové mnostvo kritických bezpeènostných indexov prepravovaných kusov
prekraèuje hodnotu 50.
Prísluný úrad môe vydaním osobitného ustanovenia v osvedèení o schválení kontrukèného typu (pozri pododsek
5.1.5.3.1) povoli prepravu do svojho tátu alebo cez svoj tát aj bez povolenia na prepravu.

5.1.5.2.3

Povolenie na prepravu pod¾a osobitnej dohody
Prísluný úrad môe schváli ustanovenia, pri repektovaní ktorých je moné na základe osobitnej dohody prepravi zásielku,
ktorá nezodpovedá vetkým pouite¾ným podmienkam RID (pozri oddiel 1.7.4).

5.1.5.2.4

Oznámenie
Oznámenie prísluných úradov je predpísané v nasledujúcich prípadoch:
a) pred prvou prepravou odosielaného kusa, ktorá si vyaduje povolenie prísluného úradu, musí odosielate¾ zabezpeèi,
aby boli prísluným úradom kadého tátu, do ktorých prichádza alebo cez ktoré prechádza daný odosielaný kus,
doruèené vetky kópie prísluných osvedèení potrebných na povolenie kontrukèného typu odosielaného kusa.
Odosielate¾ nemusí èaka na potvrdenie prísluného úradu a prísluný úrad nie je povinný vystavova potvrdenie
o prijatí osvedèenia pre povolenie na prepravu;
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b) pri kadej následnej preprave musí odosielate¾ upovedomi o tejto skutoènosti prísluný úrad kadého tátu, do ktorého
alebo cez ktorý má by zásielka prepravovaná. Toto oznámenie musí dosta kadý prísluný úrad najneskôr 7 dní pred
zaèiatkom prepravy:
(i) kusov typu (C) s rádioaktívnymi látkami, ktorých aktivita je vyia ako 3000 A1, prípadne 3000 A2 alebo 1000 TBq,
pod¾a toho, ktorá z týchto hodnôt je najniia;
(ii) kusov typu B(U) s rádioaktívnymi látkami, ktorých aktivita je vyia ako 3000 A1, prípadne 3000 A2 alebo 1000 TBq,
pod¾a toho, ktorá z týchto hodnôt je najniia;
(iii) kusov typu B(M);
(iv)preprava na základe osobitnej dohody;
c) odosielate¾ nemusí posiela iadne oznámenie, keï poadované informácie boli poskytnuté v návrhu na udelenie
prepravného povolenia;
d) oznámenie o zásielke musí obsahova:
(i) dostatoèné údaje umoòujúce identifikáciu odosielaného kusa (odosielaných kusov) vrátane vetkých prísluných
èísel osvedèení a oznaèení;
(ii) údaje o dátume odoslania, predpokladaný dátum príchodu a údaje o plánovanej trase prepravy;
(iii) pomenovanie rádioaktívnej látky (látok) alebo nuklidu (nuklidov);
(iv)popis fyzikálnych a chemických foriem rádioaktívnych látok a údaj o tom, èi ide o rádioaktívne látky osobitnej formy
alebo mierne dispergaèné rádioaktívne látky, a
(v) najvyiu aktivitu rádioaktívneho obsahu poèas prepravy v becquereloch (Bq) s príslunými údajmi SI (pozri odsek
1.2.2.1). Pri tiepnych látkach je moné namiesto aktivity uvádza hmotnos tiepite¾ných látok v gramoch (g) alebo
jej násobku.
5.1.5.3

Povolenie/schválenie prísluným úradom

5.1.5.3.1

Povolenie/schválenie prísluným úradom sa vyaduje pre:
a) kontrukèné typy
(i) rádioaktívnych látok osobitnej formy;
(ii) mierne dispergaèných rádioaktívnych látkok;
(iii) odosielaných kusov obsahujúcich najmenej 0,1 kg hexafluoridu uránu;
(iv) vetkých odosielaných kusov obsahujúcich tiepne látky, ak neboli vybraté znením odseku 6.4.11.2;
(v) odosielané kusy typu B(U) a kusy typu B(M);
(vi) odosielané kusy typu C;
b) osobitné dohody;
c) urèené prepravy (pozri pododsek 5.1.5.2.2).
Osvedèením o povolení/schválení sa potvrdzuje, e pouite¾né ustanovenia sú splnené; v prípade schválenia kontrukèného
typu je v osvedèení o schválení priradené oznaèenie.
Osvedèenie o schválení odosielaných vzoriek kusov a osvedèenie o schválení prepravy môu by zahrnuté do jedného
osvedèenia.
Osvedèenia o schválení a iadosti na schválenie musia zodpoveda ustanoveniam uvedeným v oddiele 6.4.23.

5.1.5.3.2

Odosielate¾ musí vlastni kópiu kadého poadovaného osvedèenia. Odosielate¾ musí tie ma k dispozícii kópiu pokynov
o správnom uzavretí prepravovaných kusov a o ostatných prípravách na odoslanie ete pred tým, ne sa zaène preprava
pod¾a ustanovení tohto osvedèenia.

5.1.5.3.3

Pre prepravované vzorky odosielaných kusov, pre ktoré nie je poadované iadne osvedèenie prísluného úradu, musí ma
odosielate¾ k dispozícii a na poiadanie prísluného úradu predloi na prekontrolovanie nákresy, ktoré dokazujú súlad
prepravovanej vzorky odosielaného kusa so vetkými pouite¾nými podmienkami.

5.1.5.4

Súhrn ustanovení platných pre povolenie/schválenie a predbené oznámenie
Poznámka:

1.

Pred prvou zásielkou, pre ktorú sa vyaduje osvedèenie o povolení vzorky kusa vydaného prísluným úradom,
musí odosielate¾ zabezpeèi, aby bola doruèená kópia tohto osvedèenia príslunému úradu kadého dotknutého
tátu [pozri bod 5.1.5.2.4a)].

2.

Oznámenie sa vyaduje, ak obsah je vyí ako 3 x 10 A1 alebo 3 x 103 A2 alebo 1000 TBq [pozri bod 5.1.5.2.4b)].
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3. Multilaterálne schválenie pre prepravu sa vyaduje, ak obsah je vyí ako 3 x 10 A1 alebo 3 x 103 A2 alebo 1000 TBq alebo ak
je prípustné príleitostne kontrolované od¾ahèenie tlakom (pozri odsek 5.1.5.2).
4. O schválení a predbenom oboznámení pozri ustanovenia vzahujúce sa na odosielané kusy pouité na prepravu danej látky.

Predmet

UN èíslo

Povolenie/schválenie
prísluného úradu
Krajina
Dotknuté
pôvodu
tátya)

Výpoèet hodnôt neuvedených
v zozname A1 a A2
Vyòaté odosielané kusy
 odosielaná vzorka kusa
 preprava



áno

áno

Upovedomenie
prísluných
úradov krajiny
pôvodu
a dotknutých
krajín o kadej
preprave zo
strany
odosielate¾aa)
nie

nie
nie

nie
nie

nie
nie

Látky LSAb) a predmety SCOb) /
priemyselné odosielané kusy typ 1,
2 alebo 3, netiepne a tiepne,
vybraté
 odosielaná vzorka kusa
 preprava
Odosielané kusy typu Ab), netiepne
a tiepne, vybraté
 odosielaná vzorka kusa
 preprava
Odosielané kusy typu B(U)b),
netiepne a tiepne,
vybraté
 odosielaná vzorka kusa
 preprava
Odosielané kusy typu B(M)b),
netiepne a tiepne, vybraté
 odosielaná vzorka kusa
 preprava
Odosielané kusy typu Cb),
netiepne a tiepne, vybraté
 odosielaná vzorka kusa
 preprava
Odosielané kusy so tiepnymi látkami
 odosielaná vzorka kusa
 preprava
Súèet kritických bezpeènostných
èísel nie je väèí ako 50.
Súèet kritických bezpeènostných
èísel nie je väèí ako 50.

Rádioaktívne látky osobitnej formy
 typ
 preprava

2908,
2909,
2910,
2911
2912,
2913,
3321,
3322
2915,
3332

nie
nie



nie
nie

nie
nie


nie
nie

nie
nie

nie
nie
5.1.5.2.4 b),
5.1.5.3.1 a)

áno
nie

nie
nie

pozri Pozn. 1
pozri Pozn. 2

2917
áno
pozri
Pozn. 3

áno
pozri
Pozn. 3

nie
áno

3323


pozri
Pozn. 4





2916

2977,
3324,
3325,
3326,
3327,
3328,
3329,
3330,
3331,
3333

Odkaz

áno
nie

nie
nie

pozri Pozn. 1
pozri Pozn. 2

ánoc)

ánoc)

nie

nied)

nied)

pozri Pozn. 2

áno

áno

pozri Pozn. 2

áno
pozri
Pozn. 4

nie
pozri
Pozn. 4

nie
pozri
Pozn. 4

5.1.5.2.4 b),
5.1.5.3.1 a)

5.1.5.2.4 b),
5.1.5.3.1 a)
5.1.5.3.1a),
5.1.5.2.2,
6.4.22.4

1.6.5.4,
5.1.5.3.1a)
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Predmet

Mierne dispergaèné rádioaktívne
látky
 typ
 preprava
Zásielky obsahujúce najmenej 0,1 kg
hexafluoridu uránu
 typ
 preprava
Osobitná dohoda
 preprava
Povolené odosielané vzorky, ktoré
podliehajú prechodným podmienkam

a)
b)

c)
d)

UN èíslo


pozri
Pozn. 4

pozri
Pozn. 4
2919,
3331

Povolenie/schválenie
prísluného úradu
Krajina
Dotknuté
pôvodu
táty a)

áno
pozri
Pozn. 4

nie
pozri
Pozn. 4
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Upovedomenie
prísluných
úradov krajiny
pôvodu
a dotknutých
krajín o kadej
preprave zo
strany
odosielate¾aa)
nie
pozri
Pozn. 4

áno
pozri
Pozn. 4

nie
pozri
Pozn. 4

nie
pozri
Pozn. 4

áno
pozri
odsek
1.6.5

áno
pozri
odsek
1.6.5

áno
pozri Pozn. 1

Odkaz

5.1.5.3.1a),
6.4.22.3

5.1.5.3.1a),
6.4.22.3

5.1.5.3.1b),
5.1.5.2.4b)
1.6.5.2,
1.6.5.3,
5.1.5.2.4b),
5.1.5.3.1a),
5.1.5.2.2

táty, z ktorých, cez ktoré alebo do ktorých je zásielka prepravovaná.
Ak pozostáva rádioaktívny obsah zo tiepnych látok, ktoré nie sú vybraté z ustanovení platných pre odosielané kusy
obsahujúce tiepne látky, potom platia ustanovenia pre odosielané kusy, ktoré obsahujú tiepne látky (pozri oddiel
6.4.11).
Pre odosielanú vzorku kusa pre tiepne látky sa môe vyadova aj schválenie pod¾a iného bodu tabu¾ky.
Pre prepravu sa môe vyadova aj schválenie pod¾a iného bodu tabu¾ky.

