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Kapitola 7.3 Ustanovenia platné na prepravu vo vo¾ne loenom stave
7.3.1

Veobecné ustanovenia

7.3.1.1

Tovar môe by prepravovaný vo vo¾ne loenom stave vo vozòoch alebo v kontajneroch, ak
a) je uvedené v kapitole 3.2 tabu¾ke A v ståpci 10 osobitné ustanovenie zaèínajúce sa alfanumerickým kódom BK, ktoré
tento druh prepravy vyslovene dovo¾uje a sú dodriavané osobitné podmienky priradené k týmto ustanoveniam
uvedené v oddiele 7.3.2; alebo
b) je uvedené v kapitole 3.2 tabu¾ke A v ståpci 17 osobitné ustanovenie zaèínajúce sa alfanumerickým kódom VW, ktoré
tento druh prepravy vyslovene dovo¾uje a sú dodriavané osobitné podmienky priradené k týmto ustanoveniam uvedené
v oddiele 7.3.3.
Odhliadnuc od toho, nevyèistené prázdne obaly môu by prepravované ako vo¾ne loené, ak tento typ prepravy nie je
výslovne zakázaný inými ustanoveniami RID.
Pre malé kontajnery, ktoré sa pouívajú na prepravu vo¾ne naloených látok, platia ustanovenia o nádobách pre odosielané
kusy, pokia¾ nie je stanovené inak osobitnými ustanoveniami odseku 7.3.3.
Poznámka:

Pokyny na prepravu v cisternách sú uvedené v kapitolách 4.2 a 4.3.

7.3.1.2

Látky, ktoré môu skvapalnie poèas prepravy vplyvom teplôt, sa nesmú prepravova vo vo¾ne loenom stave.

7.3.1.3

Kontajner alebo nadstavba vozòa musí by prachotesný(-á) uzavretý(-á) tak, aby poèas normálnych prepravných podmienok,
zahròujúcich aj vplyvy vybrácií, alebo teplotných, vlhkostných alebo tlakových zmien neunikol iadny obsah.

7.3.1.4

Tuhé látky vo vo¾ne loenom stave musia by prekladané a rovnomerne rozloené tak, aby pohyby, ktoré môu vies
k pokodeniu kontajnera alebo vozòa alebo k úniku nebezpeènej látky, boli obmedzené na minimum.

7.3.1.5

Ak sú umiestnené vetracie zariadenia, musia by priepustné a prevádzkyschopné.

7.3.1.6

Tuhé látky vo vo¾ne loenom stave nesmú nebezpeène reagova s materiálom kontajnerov, vozòov, tesnení alebo vybavení
vrátane príklopov a plachiet, ako aj ochranej výstelky, ktoré sú v priamom kontakte s loeným tovarom alebo ho môu
významne oslabi. Kontajnery alebo vozne musia by kontruované alebo prispôsobené tak, e tovar sa nemôe dosta
medzi drevenú podlahovú krytinu alebo prís do kontaktu s èasami kontajnerov alebo vozòov, ktoré môu by napadnuté
látkou alebo zvykami tejto látky.

7.3.1.7

Pred naplnením a odovzdaním na prepravu musia by vetky kontajnery alebo vozne prehliadnuté a vyèistené, aby sa zistilo,
e vnútri a zvonku kontajnerov alebo vozòov nezotrvávajú iadne zvyky, ktoré
 môu sposobi nebezpeènú reakciu s predpokladanou látkou na prepravu,
 môu porui kontrukènú neporuenos kontajnerov alebo vozòov, alebo
 môu obmedzi schopnos kontajnerov alebo vozòov zadra nebezpeèný tovar.

7.3.1.8

Poèas prepravy nemôu by pri¾nuté na vonkajej ploche kontajnera alebo nadstavbe vozòa iadne nebezpeèné zvyky.

7.3.1.9

Keï je umiestnených viacej uzatváracích systémov za sebou, uzavrie sa pred plnením systém nachádzajúci sa najbliie
k prepravovanej látke.

7.3.1.10

S prázdnymi kontajnermi alebo vozòami, ktoré prepravovali nebezpeènú tuhú látku, sa zaobchádza rovnakou metódou, aké
sú predpísané RID pre naplnené kontajnery alebo vozne, iba v tom prípade, ak sú prijaté primerané opatrenia na vylúèenie
nebezpeèenstva.

7.3.1.11

Keï kontajner alebo vozeò je pouitý na prepravu tovarov vo vo¾ne loenom stave, ktoré môu spôsobi výbuch prachu
alebo uvo¾ni hor¾avé pary (napr. v prípade niektorých odpadov), je potrebné vykona opatrenia na zabránenie vzniku
zapálenia a nebezpeèných elektrostatických výbojov poèas prepravy, plnenia alebo vykladania.

7.3.1.12

Látky, napr. odpady, ktoré môu nebezpeène navzájom reagova, ako aj látky rôznych tried a tovary nepodliehajúce RID,
ktoré môu vzájomne reagova, nesmú by vzájomne zmieané v jednom a tom istom kontajneri alebo vozni. Nebezpeèné
reakcie sú:
a) spa¾ovanie a/alebo vyvolanie znaèného tepla;
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b) vyvolanie hor¾avých a/alebo jedovatých plynov;
c) vznik ieravých kvapalných látok; alebo
d) vznik nestabilných látok.
7.3.1.13

Skôr ako bude kontajner alebo vozeò naplnený, je potrebné vykona kontrolu poh¾adom, aby sa zistilo èi je spôsobilý
z kontrukèného h¾adiska, jeho vnútro, strop a podlaha neobsahujú iadne vypukliny alebo pokodenia a e sú vnútorné
ochranné vrstvy alebo zábranné zariadenia bez trbín, puklín alebo iných pokodení, ktoré môu zníi monos kontajnera
alebo vozòa zadriava tovar. Z kontrukèného h¾adiska znamená, pokia¾ to platí pre prísluný prepravný prostriedok, e
kontrukèný prvok kontajnera alebo vozòa, ako vrchný a spodný boèný pozdåný nosník, vrchný a spodný prieènik, prah
dverí, nosiè dverí, pozdåna výstuha, rohové ståpiky a rohové kovania nevykazujú iadne väèie pokodenia. Väèie
pokodenia zahàòajú, pokia¾ to platí pre prísluný prepravný prostriedok:
a) vypukliny, trhliny alebo lomy kontrukèných prvkov alebo nosných prvkov, ktoré môu pokodi neporuenos
kontajnerov alebo nadstavieb vozòov;
b) viac ako jeden spoj alebo nedobrý spoj (napr. prekryté miesto spoja) vo vrchnom alebo spodnom prieèniku, alebo
nosníku dverí;
c) viac ako dva spoje na vrchnom alebo spodnom pozdånom nosníku;
d) spoj na prahu dverí alebo na rohovom ståpiku;
e) závesy dverí a kovania, ktoré sú zaklinené, prekrútené, zlomené, odstránené alebo ináè znefunkènené;
f) netesniace tesnenia a uzávery;
g) kadé skrútenie kontrukcie, ktoré je také silné, e bráni správnemu umiestneniu manipulaèného zariadenia,
h) kadé pokodenie na dvíhacom zariadení alebo na opornom bode pre zariadenia obalov;
i) kadé pokodenie prevádzkového zariadenia alebo výstroje.

7.3.2

Doplòujúce ustanovenia na prepravu tovarov tried 4.2, 4.3, 5.1, 6.2, 7 a 8 vo vo¾ne loenom stave pri uplatnení odseku
7.3.1.1 písm. a)

7.3.2.1

Kódy BK 1 a BK 2 uvedené v kapitole 3.2 tabu¾ke A ståpci 10 majú nasledovný význam:
BK 1 Preprava v krytých kontajneroch alebo vozòoch s plachtou je povolená.
BK 2 Preprava v uzavretých kontajneroch alebo zakrytých vozòoch je povolená.

7.3.2.2

Pouitý kontajner alebo nadstavba vozòa musí spåòa ustanovenia kapitoly 6.11.

7.3.2.3

Tovar triedy 4.2
Celková hmotnos kontajnera alebo vozòa musí by zistená tak, aby teplota samovznietenia bola väèia ako 55 °C.

7.3.2.4

Tovar triedy 4.3
Takýto tovar musí by prepravovaný vo vodotesných kontajneroch alebo vozòoch.

7.3.2.5

Tovar triedy 5.1
Kontajnery alebo vozne musia by tak kontruované alebo prispôsobené, e tovar nepríde do styku s drevom alebo iným
neznáanlivým materiálom.

7.3.2.6

Odpady triedy 6.2 (UN èíslo 2900)
a) Pre odpady UN èísla 2900 sú schválené kryté kontajnery alebo vozne s plachtou BK 1, za predpokladu, e nie sú plnené
a po najvyiu monú mieru objemu, aby sa zabránilo kontaktu látky s prikrytím. Uzavreté kontajnery alebo zakryté
vozne BK 2 sú taktie povolené.
b) Uzavreté kontajnery, kryté kontajnery, kryté vozne alebo vozne s plachtou a ich otvory musia by kontrukène tesné
alebo prostredníctvom pridanej vhodnej výstelky vzduchotesne uzavreté.
c) Odpady UN èísla 2900 musia by celé oetrené vhodným dezinfekèným prostriedkom, skôr ako budú nakladané na
prepravu.
d) Odpady UN èísla 2900 v krytých kontajneroch alebo vozòoch s plachtou musia by zakryté dodatoènou vrchnou
výstelkou z absorbèného materiálu, oetreného vhodným dezinfekèným prostriedkom.
e) Uzavretý kontajner, krytý kontajner, krytý vozeò, alebo vozeò s plachtou, ktoré budú pouité na prepravu odpadov UN
èísla 2900, smú by ïalej pouívané po dôkladnom vyèistení a vydezinfikovaní.

7.3.2.7

Látky triedy 7
Na prepravu nebalených rádioaktívnych látok pozri pododsek 4.1.9.2.3.
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Preprava tovarov triedy 8
Tieto tovary musia by prepravované vo vodotesných kontajneroch alebo vozòoch.

7.3.3

Osobitné ustanovenia na prepravu vo vo¾ne loenom stave pri uplatnení odseku 7.3.1.1 písm. b)
Nasledujúce osobitné ustanovenia sa aplikujú, ak je v kapitole 3.2 tabu¾ke A ståpci 17 uvedený alfanumerický kód zaèínajúci
sa písmenami VW:
VW 1

Preprava látok vo¾ne loených v krytých vozòoch, vo vozòoch s otvárate¾nou strechou, vo vozòoch s plachtou,
v uzatvorených kontajneroch a v zakrytých ve¾kých kontajneroch je povolená.

VW 2

Preprava látok vo¾ne loených vo vozòoch s kovovou skriòou s otvárate¾nou strechou, v uzavretých ve¾kých
kovových kontajneroch s nehor¾avými plachtami je povolená.

VW 3

Preprava tovarov vo¾ne loených vo vozòoch s plachtou alebo v zakrytých ve¾kých kontajneroch s dostatoèným
vetraním alebo vo vozòoch s otvárate¾nou strechou je povolená. Vhodnými opatreniami je potrebné zabezpeèi,
aby nemohlo dôjs k iadnemu úniku látok, predovetkým tekutých látok.

VW 4

Preprava tovarov vo¾ne loených v kovových vozòoch s plachtou alebo v kovových vozòoch s otvárate¾nou
strechou, v uzavretých kovových kontajneroch alebo v zakrytých ve¾kých kovových kontajneroch je povolená.
Pre èísla UN 2008, 2009, 2210, 2545, 2546, 2881, 3189 a 3190 je povolená výluène preprava tuhých vo¾ne loených
odpadov.

VW 5

Preprava vo vo¾ne loenom stave v peciálne vybavených vozòoch a kontajneroch je povolená. Nádoby peciálne
vybavených vozòov a kontajnerov, ako aj ich uzávery musia zodpoveda veobecným predpisom o balení
uvedeným v odsekoch 4.1.1.1, 4.1.1.2 a 4.1.1.8. Otvory urèené na nakládku a vykládku musí by moné vzduchotesne
uzavrie.

VW 6

Preprava tovarov vo¾ne loených vo vozòoch s otvárate¾nou strechou je povolená.

VW 7

Preprava tovarov vo¾ne loených v krytých vozòoch, vo vozòoch s plachtou, vo vozòoch s otvárate¾nou strechou
alebo v zakrytých ve¾kých kontajneroch je povolená jedine v prípade, ak je látka prepravovaná v kusoch.

VW 8

Preprava tovarov vo¾ne loených vo vozòoch alebo v kontajneroch s nepriepustnou alebo s nehor¾avou plachtou,
vo vozòoch s otvárate¾nou strechou alebo v uzavretých kontajneroch je povolená.
Vozne a kontajnery musia by skontruované tak, aby prepravované látky nemohli prís do styku s drevom alebo
s iným hor¾avým materiálom, prípadne dno a steny musia by kompletne zabezpeèené nepriepustným nehor¾avým
obkladom, s povlakom kremièitanu sodného alebo iným rovnocenným produktom.

VW 9

Preprava tovarov vo¾ne loených vo vozòoch s plachtou alebo v zakrytých kontajneroch, vo vozòoch
s otvárate¾nou strechou alebo v uzavretých kontajneroch je povolená.
Pre látky triedy 8 musia by vozne a kontajnery vybavené vhodným, dostatoène pevným vnútorným obkladom.

VW 10

Preprava tovarov vo¾ne loených vo vozòoch s plachtou, plachtou krytých ve¾kých kontajneroch, vo vozòoch
s otvárate¾nou strechou alebo v uzavretých kontajneroch je povolená. Vozne a kontajnery musia by tesné
alebo príp. utesnené vhodným a dostatoène pevným vnútorným obkladom.

VW 11

Preprava tovarov vo vo¾ne loenom stave vo vozòoch a kontajneroch peciálne upravených je povolená. Nádoby
vozòov a kontajnerov na to zariadených musia by skontruované tak, aby plniace a vypúacie otvory
mohli by vzduchotesne uzavreté. Látky musia by do nádob plnené tak, aby sa vylúèilo nebezpeèenstvo
hroziace ¾uïom, zvieratám a ivotnému prostrediu.

VW 12

Látky, v prípade ktorých nie je vhodná preprava v cisternových vozòoch, v prenosných cisternách alebo
v nádrkových kontajneroch kvôli ich vysokej teplote a hustote, sa môu prepravova v peciálnych vozòoch
alebo kontajneroch, zodpovedajúcich smerniciam urèených prísluným úradom krajiny pôvodu. Ak krajina
pôvodu nie je zmluvným tátom COTIF, musí tieto podmienky urèené prísluným úradom uzna prvý tát
COTIF, ktorým zásielka prechádza.

VW13

Preprava tovarov vo¾ne loených v peciálne vybavených vozòoch a kontajneroch, pod¾a smerníc urèených
prísluným úradom krajiny pôvodu, je povolená.
Ak krajina pôvodu nie je zmluvným tátom COTIF, musí zhodnos s podmienkami urèenými prísluným úradom
uzna prvý tát COTIF, ktorým zásielka prechádza.
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(1)

Pouité batérie sa môu prepravova v peciálne vybavených vozòoch alebo kontajneroch vo vo¾ne
loenom stave. Ve¾ké kontajnery z plastu nie sú povolené. Malé kontajnery z plastu musia pri teplote
18 °C pri plnom naloení vydra skúku pádom z výky 0,8 m na tvrdý plochý povrch bez toho, aby
sa pokodila celistvos materiálu.

(2)

Loné plochy vozòov alebo kontajnerov musia pozostáva z ocele odolnej voèi ieravým látkam
obsiahnutým v batériách. Menej odolná oce¾ sa môe poui, ak je k dispozícii dostatoène silná hrúbka
steny alebo náter, alebo vnútorné obloenie z plastu odolné voèi ieravým látkam. Nákladné priestory
vozòov alebo kontajnerov musia by kontruované tak, aby vydrali moný zvykový prúd a nárazy
batérií.

Za odolné sa povaujú tie ocele, ktoré pri pôsobení ieravých látok dosahujú mieru korózie najviac 0,1 mm
roène.
(3)

Kontrukènými opatreniami sa musí zabezpeèi, aby pri preprave neunikali z loných plôch vozòov
a kontajnerov nijaké ieravé látky. Otvorené loné plochy musia by zakryté materiálom odolným voèi
ieravým látkam.

(4)

Loné plochy vozòov a kontajnerov vrátane ich vybavenia treba skontrolova pred nakládkou.
Vozne a kontajnery s pokodenými nákladnými priestormi nesmú by naloené.
Loné plochy vozòov a kontajnerov nesmú by naloené nad výku svojich stien.

(5)

Na loných plochách vozòov a kontajnerov sa nesmú nachádza iadne batérie s rozliènými látkami
a iné tovary, ktoré by mohli spolu reagova nebezpeèným spôsobom (pozri definovanie pojmu
nebezpeèná reakcia v oddiele 1.2.1).
Poèas prepravy nesmú z vonkajej strany k loným plochám vozòov a kontajnerov pri¾nú iadne
nebezpeèné zvyky ieravých látok obsiahnutých v batériách.

VW 15

Preprava vo vo¾ne loenom stave tuhých látok alebo zmesí (ako sú preparáty, prípravky alebo odpady)
obsahujúce nie viac ako 1 000 mg/kg látky priradeného UN èísla, je povolená v krytých vozòoch, vo vozòoch
s otvárate¾nou strechou, vo vozòoch s plachtou, v uzavretých kontajneroch alebo v krytých ve¾kých
kontajneroch.

VW 16

Preprava vo vo¾ne loenom stave je povolená pod podmienkou uvedenou v pododseku 4.1.9.2.3.

VW 17

Preprava SCO-I predmetov je povolená pod podmienkou uvedenou v pododseku 4.1.9.2.3.

