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Èas 7
Ustanovenia týkajúce sa prepravy, nakládky, vykládky a manipulácie
Kapitola 7.1 Veobecné ustanovenia
7.1.1

Preprava nebezpeèného tovaru si vyaduje pouitie stanovených prepravných prostriedkov v súlade s ustanoveniami tejto
kapitoly, ako aj kapitoly 7.2 na prepravu odosielaných kusov a kapitoly 7.3 o preprave vo¾ne loených tovarov. Okrem toho
je potrebné dodriava ustanovenia kapitoly 7.5 o nakládke, vykládke a manipulácii.
V kapitole 3.2 tabu¾ke A v ståpcoch 16, 17 a 18 sú uvedené osobitné ustanovenia tejto èasti pre vybraný nebezpeèný tovar.

7.1.2

Cestné dopravné prostriedky podané na prepravu v systéme kombinovanej prepravy cestných vozidiel, ako aj ich obsah
musia zodpoveda podmienkam Európskej dohody o medzinárodnej cestnej doprave nebezpeèných vecí (ADR).1)

7.1.3

Ve¾ké kontajnery, prenosné nádre a nádrkové kontajnery spadajúce pod definíciu kontajner pod¾a CSC v momentálne
platnom znení alebo tie, ktoré zodpovedajú vyhlákam UIC 590 (stav k 01.01.1979, 10. vydanie, obsahujúce zmeny è. 1 a 4)
[591 (stav k 01.01.1998, 2. vydanie)], 592-2 (stav k 01.07.1996, 5. vydanie), 592-3 (stav k 1. 1. 1998, 2. vydanie) a 592-4 (stav
k 01.07.1995, nové vydanie), môu by pouité na prepravu nebezpeèného tovaru výluène vtedy, ak ve¾ký kontajner alebo
rám prenosnej nádre alebo nádrkového kontajnera zodpovedá ustanoveniam CSC alebo vyhlákam UIC 590, [591,] 592-2
a 592-4.

7.1.4

Ve¾ký kontajner smie by pripustený na prepravu, ak je z kontrukèno-technického h¾adiska schopný.
Pojem z kontrukèno-technického h¾adiska schopný znamená, e kontrukèné prvky kontajnera, ako aj horné a dolné
pozdåne nosníky, prah a nosník dvier, prieène podlahové nosníky, rohové ståpiky a rohové prvky nevykazujú nijaké väèie
pokodenia. Pojmom väèie pokodenia sa rozumejú také vypukliny alebo zárezy v kontrukèných prvkoch, ktoré sú
hlbie ako 19 mm, neberúc do úvahy ich dåku; trhliny alebo lomy v kontrukèných prvkoch; viac ako jeden spoj alebo
nevhodne vypracovaný spoj (napr. prekrývajúci spoj) v horných alebo dolných prieènych nosníkoch alebo nosníkoch dvier
alebo viac ako dva spoje na ktoromko¾vek z horných alebo dolných pozdånych nosníkov, ako aj jeden spoj na prahu dvier
alebo na jednom rohovom nosníku; dverové obloenie a nosníky, ktoré sú vzprieèené, stoèené, zlomené alebo nie sú
k dispozícii, prípadne sú nefunkèné iným spôsobom; netesniace tesnenia alebo uzávery; kadá deformácia kontrukcie,
ktorá je nato¾ko vána, e neumoòuje stabilné umiestnenie prekladacieho zariadenia; ak nie je moné nasadenie alebo
zabezpeèenie na nosných miestach alebo vozòoch.
Okrem toho je neprípustné akéko¾vek opotrebovanie kontrukèného prvku kontajnera bez oh¾adu na pouitý materiál, ako
napr. prehrdzavené miesta na boèných kovových stenách alebo rozvláknené miesta kontrukèných èastí zo sklených vlákien.
Prípustné je vak bené opotrebovanie vrátane oxidácie (hrdza), malé hrèe a krabnutia a iné pokodenia, ktoré neobmedzujú
pouite¾nos a odolnos voèi poèasiu.
Pred nakládkou kontajnera je potrebné uskutoèni jeho kontrolu a zisti, èi po predchádzajúcej nakládke neostali vnútri
zvyky nákladu a e podlaha a vnútorné steny nemajú výènelky.

7.1.5

(neobsadené)

7.1.6

(neobsadené)

7.1.7

S výnimkou spenín môu by látky a predmety RID prepravované výluène nákladnými vlakmi.

1)
2)

Tento dohovor zahròuje aj osobitné dohody podpísané vetkými tátmi zúèastnenými na preprave.
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