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Předmluva
Po důkladném posuzování týmy expertů prováděném MAAE od roku 1991 byla
revidovaná verze Pravidel – „ Pravidla pro bezpečnou přepravu radioaktivních látek“ (dřívější
SS6) schválena Radou guvernérů v září 1996. Tato publikace nahrazuje veškerá vydání
Pravidel vydaná pod označením SS6.
Poprvé vydala MAAE – „ Pravidla pro bezpečnou přepravu radioaktivních látek“
(k použití pro národní i mezinárodní přepravy radioaktivních látek veškerými druhy
přepravních prostředků) v roce 1961. Následné revize, zpracované po konzultacích
s členskými státy a zainteresovanými mezinárodními organizacemi vyústily ve čtyři obsáhlá
vydání, která byla postupně publikována v letech 1964, 1967, 1973 a 1985.
Při schvalování první revize v roce 1967 pověřila Rada guvernérů generálního ředitele
MAAE aplikací Pravidel na operace prováděné nebo asistované MAAE. Generální ředitel
MAAE byl rovněž pověřen, aby doporučil členským státům a mezinárodním organizacím, aby
vzaly Pravidla za základ příslušných národních a mezinárodních předpisů. Do roku 1969 už
byla Pravidla byla přijata téměř všemi mezinárodními organizacemi zabývajícími se
přepravou radioaktivních látek a použita mnoha členskými státy do jejich vlastních předpisů.
Prostřednictvím celosvětového přijetí Pravidel MAAE pro veškeré druhy transportu se
podařilo dosáhnout velmi vysokého standardu bezpečnosti přeprav radioaktivních látek.
V revizích, které následovaly po prvním vydání se odrážela snaha nalézat rovnováhu mezi
technickým pokrokem a provozními zkušenostmi na jedné straně a vhodností poskytovat
stabilizovanou strukturu bezpečnostních požadavků. Jedním z cílů takového přístupu bylo
umožnit obalovým souborům pro přepravu projektovaným podle požadavků dřívějších vydání
Pravidel po rozumnou dobu další používání. Je zřejmé, že ne všechny nové regulační
požadavky bude možné realizovat současně, členské státy i mezinárodní organizace jsou tudíž
vyzvány, aby při zavádění této revize Pravidel poskytly přechodné období v délce několika let
k uplatňování jak „starých“, tak „nových“ požadavků. Dále se doporučuje, aby aplikace těchto
Pravidel proběhla do pěti let od jejich zveřejnění, aby se podařilo dosáhnout harmonizace
jejich používání ve světovém měřítku. Při realizaci opatření těchto Pravidel může být
v členských státech nezbytné vydat doplňující národní předpisy. S výjimkou pro nutné
a výlučně národní účely, nesmí být národní předpisy v rozporu s těmito Pravidly.

MAAE již dříve vydala dva doprovodné dokumenty k dokumentu – „ Pravidla pro
bezpečnou přepravu radioaktivních látek“ (první s názvem „Poradní materiál“, SS 37
a druhý s názvem „Vysvětlující materiál“, SS 7. Ku prospěchu konstruktérů a výrobců
obalových souborů,dopravců, přepravců, kompetentních orgánů a dalších, poskytovalo SS 37
rady týkající se technických požadavků Pravidel a dále rady o metodách a technologiích jak
tyto požadavky naplnit (tak zvané „jak“ k těmto Pravidlům). SS 7 poskytovaly vysvětlující
informace týkající se záměru a podstaty požadavků, (tak zvané „proč“). Cílem bylo pomoci
k pochopení regulačních standardů, napomáhat realizaci, přijímání veřejností a budoucímu
rozvoji Pravidel. Na podporu tohoto vydání Pravidel bude MAAE publikovat doprovodný
dokument, který bude kombinovat jak poradní tak vysvětlující funkci. Členské státy
a zainteresované mezinárodní organizace se vyzývají, aby si tohoto doprovodného materiálu
povšimly a upozornily na něj osoby i organizace dotčené těmito Pravidly.
K pohodlnějšímu používání jsou požadavky na přepravu specifikovaných typů
radioaktivních zásilek v této publikaci shrnuty ve zkrácené formě jako rozpisy.
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Část I
ÚVOD
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
101.

Tato Pravidla stanovují bezpečnostní normy, které zajistí přijatelnou úroveň kontroly

rizika kritičnosti, radiačního rizika a tepelného rizika pro osoby, majetek a životní prostředí
spojená s přepravou radioaktivních látek. Tato Pravidla používají zásady stanovené jak
v dokumentu: Radiační ochrana a bezpečnost zdrojů záření [1], tak v dokumentu: Základní
mezinárodní bezpečnostní normy pro ochranu před ionizujícím zářením a bezpečnost zdrojů
záření [2], společně sponzorované Organizací pro potraviny a zemědělství OSN, MAAE,
MOP, NEA (OECD), Všeamerickou zdravotnickou organizací a Světovou zdravotnickou
organizací. Shodu s výše uvedenými Pravidly lze tedy považovat za dostatečnou záruku
naplnění Základních bezpečnostních norem vzhledem k přepravě radioaktivních látek.

102.

Tyto bezpečnostní normy jsou doplněny navazující strukturou bezpečnostních návodů

a praktik, včetně: Poradního materiálu k Pravidlům MAAE pro bezpečné přepravy
radioaktivních látek [3], Havarijní plánování, připravenost a odezva na dopravní nehody
s účastí radioaktivních látek [4], Zajištění pojištění pro bezpečnou přepravu radioaktivních
látek [5] a Zajištění jakosti pro bezpečnou přepravu radioaktivních látek [6].

103.

V určitých částech těchto Pravidel, jsou předepsány určité činnosti, ale pro žádnou

právnickou osobu není specifikována odpovědnost za jejich provedení. Tato odpovědnost se
může lišit, v závislosti na zákonech a zvyklostech různých zemí a na mezinárodních
konvencích, ke kterým tyto země přistoupily. Pro účely těchto Pravidel není nutné takovou
odpovědnost specifikovat, zcela postačí identifikovat jednotlivé činnosti jako takové. Určení
příslušných odpovědností zůstává výsadou každého státu.

CÍL
104.

Cílem těchto Pravidel je ochrana osob, majetku a životního prostředí před účinky
ozáření při přepravě radioaktivních látek.
1

Tato ochrana je dosažena následujícím:
(a) zadržováním radioaktivního obsahu
(b) kontrolou a omezováním vnějšího ozáření
(c) prevencí vzniku kritičnosti
(d) prevencí poškození zapříčiněného teplem.
Tyto požadavky jsou za prvé naplněny aplikací stupňovaných limitů pro obaly (obalové
soubory) a dopravní prostředky a na normy výkonu/provedení konstrukčních typů obalových
souborů v závislosti na velkosti rizika daného radioaktivního obsahu. Za druhé, jsou naplněny
značnými požadavky na projekt, provoz a údržbu obalů a radioaktivních zásilek, včetně
hodnocení povahy přepravovaného radioaktivního obsahu. Konečně jsou naplněny
vyžadováním administrativních kontrol a v definovaných případech také požadavkem
schválení kompetentními úřady.

105. Bezpečnost osob - jak příslušníků veřejnosti, tak příslušných pracovníků při přepravě
radioaktivních látek je zaručena dodržením těchto Pravidel. Jistotu v tomto ohledu dávají
programy zajištění jakosti.

ROZSAH
106.

Tato Pravidla se vztahují na všechny druhy přeprav radioaktivních látek - po zemi,

vodě nebo ve vzduchu, jakkoli souvisejících s přepravou radioaktivních látek. Přeprava
zahrnuje veškeré operace a podmínky spojené s pohybem radioaktivních látek. Zahrnují
projektování, výrobu, údržbu a opravy obalových souborů, dále také přípravu, předání
k

přepravě,

zavážení,

přepravu

včetně

s

ní

souvisejícího

skladování,

vyložení

a přejímku v místě konečného určení zásilky radioaktivních látek a obalů. Na výkonové
normy uplatňují tato Pravidla odstupňovaný přístup, charakterizovaný následujícími třemi
obecnými úrovněmi nároků:
(a) rutinní podmínky přepravy (bez nehod)
(b) normální podmínky přepravy (s menšími nehodami)
(c) podmínky nehody při přepravě.
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107.

Tato Pravidla se nevztahují na:

(a) radioaktivní látky, které jsou nedílnou součástí přepravních prostředků,
(b) radioaktivní látky, přemisťované uvnitř zařízení, ve kterém jsou uplatňována příslušná
bezpečnostní pravidla a kde takový pohyb nezahrnuje veřejné silnice nebo železnice,
(c) radioaktivní látky implantované nebo vtělené do osob nebo živočichů za účelem
diagnostiky nebo léčení,
(d) radioaktivní látky ve spotřebitelských produktech, majících schválení příslušného orgánu,
přemísťované po prodeji konečnému uživateli,
(e) přírodní materiály a rudy, obsahující přirozené radionuklidy, které nejsou určeny ke
zpracování za účelem použití těchto radionuklidů, za předpokladu, že hmotnostní aktivita
takového materiálu nepřekročí desetinásobek hodnot uvedených v paragrafech 401 - 406.

108.

Tato Pravidla nespecifikují požadavky jako jsou určování trasy nebo fyzická ochrana,

jež jsou ustanoveny z důvodů jiných než je radiační ochrana. Jakékoliv takové požadavky
musí vzít do úvahy radiační i ostatní rizika a nesmí odvádět pozornost od bezpečnostních
norem, jejichž stanovení je účelem těchto Pravidel.

109.

Pro radioaktivní látky s dalšími riziky a pro přepravu radioaktivních látek společně s

jiným nebezpečným zbožím musí být uplatněny, vedle těchto Pravidel, rovněž příslušné
předpisy pro přepravu nebezpečného zboží, platné v každé zemi, do které nebo skrze kterou
přeprava vede.

STRUKTURA
110.

Tato publikace je členěna tak, že Část II definuje termíny používané pro účely těchto

Pravidel, Část III obsahuje obecná ustanovení, Část IV poskytuje limity aktivity a materiálová
omezení používaná v těchto Pravidlech, Část V uvádí kontrolu přepravy a požadavky na
přepravu, Část VI se týká radioaktivních látek a obalových souborů, Část VII obsahuje
požadavky na zkušební procedury, Část VIII podává požadavky pro schvalování
a povolování a administrativní požadavky. K pohodlnějšímu používání jsou podmínky pro
přepravu specifikovaných typů zásilek v této publikaci shrnuty ve zkrácené formě jako
rozpisy.
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Část II
DEFINICE
Tato Pravidla využívají následující definice

A1 a A2
201.

A1 je hodnota aktivity radioaktivní látky zvláštní formy, uvedená v tabulce I nebo

odvozená v části IV a užívaná ke stanovení mezí aktivity pro účely požadavků těchto
Pravidel. A2 je hodnota aktivity radioaktivní látky jiné, než radioaktivní látky zvláštní formy,
uvedená v tabulce I nebo odvozená v části IV a užívaná ke stanovení mezí aktivity pro účely
požadavků těchto Pravidel.

Letadlo
202.

Letadlo pro dopravu nákladů znamená letadlo, kterým se dopravuje zboží nebo náklad

a které není letadlem pro dopravu osob.
203.

Letadlo pro dopravu osob znamená letadlo, které dopravuje libovolnou osobu jinou

než členy posádky, zaměstnance přepravce při plnění služebních povinností, zplnomocněného
zástupce příslušného státního úřadu nebo osobu doprovázející dodávku.

Schválení nebo povolení
204.

Vícestranné schválení nebo povolení znamená schválení vzoru (konstrukčního typu),

nebo povolení, které bylo uděleno příslušnými kompetentními úřady, jak země původu vzoru
nebo počátku dopravy tak také každého státu, přes který nebo do kterého, má být příslušná
dodávka dopravena. Pojem „přes který nebo do kterého“ zvlášť vylučuje „nad kterým“, tj.
požadavky na typové schválení vzoru nebo povolení se nevztahují na stát nad kterým je
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radioaktivní látka dopravována letadlem za předpokladu, že se nepočítá s plánovaným
mezipřistáním v této zemi.
205.

Jednostranné schválení nebo povolení znamená typové schválení vzoru, které bylo

uděleno pouze kompetentními úřady země původu vzoru.

Dopravce
206.

Dopravcem se rozumí jakákoliv osoba, organizace nebo vláda, která provádí dopravu

radioaktivní látky libovolným způsobem dopravy. Pojem zahrnuje jak dopravce najaté nebo
placené (nazývané v některých zemích běžnými nebo smluvními dopravci), tak dopravce pro
vlastní účely (nazývané v některých zemích soukromými dopravci).

Kompetentní úřad
207.

Kompetentním úřadem se rozumí státní úřad, mezinárodní organizace, nebo orgán

jmenovaný nebo jinak určený pro účely nebo ve spojitosti s těmito Pravidly.

Zajištění souladu s Pravidly
208.

Zajištění souladu s Pravidly znamená dodržování požadavků těchto Pravidel v praxi

na základě systematického programu opatření uplatňovaného kompetentním úřadem.

Omezující (konfinementový) systém
209.

Omezujícím systémem se rozumí uspořádání štěpných látek v obalu (obalovém

souboru) a uspořádání částí obalu (obalového souboru) tak, aby byly zajištěním podkritického
stavu dodrženy podmínky jaderné bezpečnosti. Toto uspořádání, popsané konstruktérem musí
být schváleno kompetentním úřadem.
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Příjemce
210.

Příjemce je jakákoliv osoba, organizace nebo vláda, která přijímá dodávku.

Dodávka
211.

Dodávka je radioaktivní zásilka nebo radioaktivní zásilky, nebo náklad radioaktivní

látky předávaný přepravcem k dopravě.

Přepravce
212.

Přepravcem se rozumí jednotlivec, organizace nebo vláda připravující dodávku

k dopravě. V přepravních dokumentech je přepravce uveden jako odesilatel.

Zádržný (kontejmentový) systém
213.

Zádržným systémem se rozumí uspořádání částí obalu (obalového souboru) navržené

a popsané projektantem za účelem zabránění úniku radioaktivní látky během přepravy.

Kontaminace
214.

Kontaminace je výskyt radioaktivní látky na povrchu v množství přesahujícím

0,4 Bq/cm2 pro beta nebo gama nebo alfa zářiče s nízkou toxicitou, nebo 0,04 Bq/cm2 pro
ostatní alfa zářiče.
215.

Nefixovaná kontaminace je taková kontaminace, která může být odstraněna z povrchu

za běžných podmínek během přepravy.
216.

Fixovaná kontaminace je jakákoliv jiná kontaminace než nefixovaná kontaminace.
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Dopravní prostředek
217.

Dopravním prostředkem se rozumí

(a) pro silniční nebo železniční dopravu: vozidlo,
(b) pro lodní dopravu: plavidlo nebo část jeho prostoru nebo vymezená palubní plocha na
plavidle,
(c) pro leteckou dopravu: letadlo.

Přepravní index z hlediska zachování podkritického stavu
218.

Přepravní index z hlediska zachování podkritického stavu (CSI) je číslo přidělené

radioaktivní zásilce, vnějšímu obalu nebo přepravnímu kontejneru obsahujícímu štěpnou
látku, které se užívá ke kontrole společného umísťování radioaktivních zásilek, vnějších obalů
nebo přepravních kontejnerů obsahujících štěpnou látku během přepravy.

Vymezená palubní plocha
219.

Vymezená palubní plocha je plocha na horní palubě plavidla nebo na palubě pro

vozidla lodí typu „roll-on/roll-of“ nebo trajektu, která je určena k umístění nákladu
radioaktivních látek.

Vzor (konstrukční typ)
220.

Vzorem (konstrukčním typem) se rozumí popis radioaktivní látky zvláštní formy,

radioaktivní látky s malou rozptýlitelností, radioaktivní zásilky nebo obalu (obalového
souboru), který umožňuje udělat si o nich dostatečnou a jednoznačnou představu. Popis může
obsahovat materiálové specifikace, technické výkresy, zprávy prokazující shodu se
stanovenými požadavky a další příslušné dokumenty.
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Výlučné použití
221.

Výlučné použití znamená použití dopravního prostředku nebo velkého přepravního

kontejneru jediným přepravcem, v důsledku čehož jsou všechny nakládky a vykládky,
počáteční, v průběhu dopravy i konečné, realizovány podle pokynů přepravce nebo příjemce.

Štěpná látka
222.

Štěpnou látkou se rozumí uran-233, uran 235, plutonium-239, plutonium-241 nebo

jakákoliv kombinace těchto radionuklidů. Z této definice jsou vyjmuty:
(a)

neozářený přírodní uran nebo ochuzený uran

(b)

přírodní uran nebo ochuzený uran, které byly ozářeny pouze v tepelných reaktorech.

Přepravní kontejner
223.

Přepravní kontejner je součást přepravního zařízení usnadňující přepravu baleného

nebo nebaleného zboží jedním nebo více způsoby dopravy bez překládání. Musí být opatřen
stálým uzávěrem, musí být dostatečně pevný a odolný pro opakované použití a musí být
vybaven zařízením umožňujícím zacházení s ním, zejména překládání mezi dopravními
prostředky a z jednoho druhu dopravy na druhý. Malý přepravní kontejner je takový, který
má všechny vnější rozměry menší než 1,5 m nebo jehož vnitřní obsah není větší než 3 m3.
Jiný než malý přepravní kontejner je považován za velký přepravní kontejner.

Kontejner střední velikosti na volně ložené zboží (IBC)
224.

Kontejner střední velikosti na volně ložené zboží je přenosný obal (obalový soubor),

který
(a) nemá vnitřní obsah větší než 3 m3,
(b) je projektován pro mechanickou manipulaci,
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(c) je odolný vůči zátěžím vyplývajícím z manipulace a přepravy, jak bylo ověřeno
zkouškami,
(d) je projektován v souladu s normami v kapitole „Recommendations on Intermediate Bulk
Containers (IBC´s)“ publikace OSN „United Nations Recommendations on the Transport of
Dangerous Goods“.

Radioaktivní látka s malou rozptýlitelností
225.

Radioaktivní látkou s malou rozptýlitelností se rozumí radioaktivní látka v pevném

skupenství, která není ve formě prášku, a to buď samotná nebo v uzavřeném pouzdru, mající
omezenou schopnost se rozptylovat.

Látka s nízkou hmotnostní aktivitou
226.

Látkou s nízkou hmotnostní aktivitou (LSA) se rozumí radioaktivní látka, která má

svou povahou omezenou hmotnostní aktivitu nebo radioaktivní látka, jejíž průměrná
hmotnostní aktivita byla úmyslně omezena. Vnější stínicí materiály, které látku s nízkou
hmotnostní aktivitou obklopují se při stanovení průměrné hmotnostní aktivity neuvažují.
Látka s nízkou hmotnostní aktivitou (LSA) se dělí na tři skupiny:
(a)

LSA-I
(i)

uranové a thoriové rudy a koncentráty těchto rud a další rudy obsahující

přírodně se vyskytující radionuklidy, které jsou určeny ke zpracování pro využití těchto
radionuklidů,
(ii)

pevný neozářený přírodní uran nebo ochuzený uran nebo přírodní thorium

nebo jejich pevné, případně kapalné sloučeniny nebo směsi,
(iii)

radioaktivní látka, pro níž je hodnota A2 neomezena s výjimkou štěpné látky

v množstvích, která nejsou vyňata z Pravidel pro štěpné látky podle odstavce 672,
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(iv)

další radioaktivní látky, ve kterých je aktivita zcela rozptýlena a stanovená

průměrná hmotnostní aktivita nepřekračuje třicetinásobek hodnoty uvedené v odstavcích 401
až 406 s výjimkou štěpné látky v množstvích, která nejsou vyňata z Pravidel pro štěpné látky
podle odstavce 672;
(b)

LSA-II
(i)

voda s tritiem o koncentraci do 0,8 TBq/l,

(ii)

další látky, ve kterých je aktivita zcela rozptýlena a stanovená průměrná

hmotnostní aktivita nepřevyšuje 10-4 A2/g pro pevné látky a 10-5 A2/g pro kapaliny;
(c)

LSA-III

pevné látky (t.j. zpevněné odpady, aktivované látky) s výjimkou prášků, v nichž současně
(i)

radioaktivní látka je zcela rozptýlena v pevné látce nebo v pevných

předmětech nebo je v podstatě rovnoměrně rozptýlena v kompaktní pojivé látce (jako je
beton, bitumen keramika a pod.),
(ii)

radioaktivní látka je relativně nerozpustná nebo je vázána v relativně

nerozpustném podkladu, takže ani v případě ztráty obalu (obalového souboru) by ztráta
radioaktivních látek z jednoho obalu (obalového souboru) vyluhováním ve vodě po dobu
sedm dní nepřesáhla 0,1 A2,
(iii) stanovená průměrná hmotnostní aktivita pevné látky bez stínicího materiálu
nepřekračuje 2.10-3 A2/g.

Alfa zářiče s nízkou toxicitou
227.

Alfa zářiče s nízkou toxicitou jsou přírodní uran, ochuzený uran, přírodní thorium,

uran-235, nebo uran-238, thorium-232, thorium-228, a thorium-230 obsažené v rudách
a chemických koncentrátech nebo alfa zářiče s poločasem nižším než deset dní.
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Maximální normální provozní tlak
228.

Maximálním normálním provozním tlakem se rozumí maximální přetlak, který může

vzniknout v zádržném (kontejmentovém) systému za období jednoho roku v podmínkách
teploty a slunečního záření, které odpovídají okolním podmínkám při přepravě za
předpokladu nevyužití ventilace, vnějšího chlazení pomocným systémem nebo provozních
kontrol během přepravy.

Vnější obal
229.

Vnější obal je ochranná schránka jako bedna nebo vak která je používána jedním

přepravcem s cílem dopravovat dodávku jedné nebo více radioaktivních zásilek jako jednu
manipulační jednotku s výhodami při manipulaci, umístění na dopravním prostředku
a dopravě.

Radioaktivní zásilka
230.

Radioaktivní zásilkou se rozumí obal (obalový soubor) včetně jeho radioaktivního

obsahu tak, jak je předán k dopravě. Jednotlivé typy radioaktivních zásilek spadajících pod
tato Pravidla, které jsou subjektem limitů aktivit a materiálových omezení daných
v kapitole IV těchto Pravidel a které splňují odpovídající požadavky, jsou:
(a)

Vyjmutá zásilka

(b)

Průmyslová zásilka typ 1 (TYP IP-1)

(c)

Průmyslová zásilka typ 2 (TYP IP-2)

(d)

Průmyslová zásilka typ 3 (TYP IP-3)

(e)

Zásilka typ A (TYP A)

(f)

Zásilka typ B(U) (TYP B(U))

(g)

Zásilka typ B(M) (TYP B(M))

(h)

Zásilka typ C (TYP C).
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Radioaktivní zásilka obsahující štěpnou látku nebo hexafluorid uranu je subjektem dalších
požadavků.

Obal (obalový soubor)
231.

Obalem

(obalovým

souborem)

se

rozumí

soubor

dílů

nezbytných

k úplnému uzavření radioaktivního obsahu. Může sestávat z jedné nebo více schránek,
absorpčních materiálů, distančních konstrukcí, stínicích prvků, pomocných zařízení pro plnění
a vyprazdňování, větrání a snižování tlaku, zařízení pro chlazení, tlumičů nárazu, zařízení pro
manipulaci a upevnění, tepelně izolačních prvků a rovněž ze zařízení k údržbě a opravám
celého obalu (obalového souboru). Obalem (obalovým souborem) může být bedna, sud nebo
podobná nádoba, nebo také přepravní kontejner, cisterna nebo střední kontejner na volně
ložené zboží (IBC).

Zajištění kvality
232.

Zajištěním kvality se rozumí systematický program kontrol a inspekcí, uplatňovaný

každou organizací nebo orgánem, zúčastněným na přepravě radioaktivních látek, jehož cílem
je zajistit odpovídajícím způsobem, aby byly v praxi dodrženy bezpečnostní normy,
předepsané v těchto Pravidlech.

Úroveň záření
233. Úrovní záření se rozumí odpovídající příkon dávkového ekvivalentu vyjádřený
v milisievertech za hodinu (mSv/h).

Program radiační ochrany
234. Program radiační ochrany je souhrn systematických opatření s cílem zajistit přiměřenou
radiační ochranu.
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Radioaktivní obsah
235.

Radioaktivním obsahem se rozumí radioaktivní látka se všemi kontaminovanými nebo

aktivovanými pevnými látkami, kapalnými látkami a plyny uvnitř obalu (obalového souboru).

Radioaktivní látka
236.

Radioaktivní látka je látka obsahující radionuklidy, pokud současně hmotnostní

aktivita a celková aktivita dodávky překračuje hodnoty uvedené v odstavcích 401 až 406.

Doprava
237.

Dopravou se rozumí přemístění dodávky z původního místa na místo určení.

Zvláštní podmínky
238.

Zvláštními podmínkami se rozumí podmínky, stanovené kompetentními úřady, podle

kterých smí být přepravena dodávka, která nesplňuje všechny příslušné požadavky těchto
Pravidel.

Radioaktivní látka zvláštní formy
239.

Radioaktivní látkou zvláštní formy se rozumí buď pevná nerozptýlitelná radioaktivní

látka nebo těsně uzavřené pouzdro, obsahující radioaktivní látku.

Hmotnostní aktivita
240.

Hmotnostní aktivitou radionuklidu se rozumí aktivita radionuklidu, vztažená na

jednotku hmotnosti tohoto nuklidu. Hmotnostní aktivitou látky, ve které je radionuklid
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v podstatě rovnoměrně rozptýlen, je aktivita, vztažená na jednotku hmotnosti této látky.
(Objemovou aktivitou látky, ve které je radionuklid v podstatě rovnoměrně rozptýlen, je
aktivita, vztažená na jednotku objemu této látky.)

Povrchově kontaminovaný předmět
241.

Povrchově kontaminovaným předmětem (SCO) je pevný předmět, který sám není

radioaktivní, na jehož povrchu je však rozptýlena radioaktivní látka. Povrchově
kontaminované předměty se řadí do jedné ze dvou skupin:
(a)

SCO I: pevný předmět, na kterém současně
(i)

nefixovaná kontaminace na přístupném povrchu o ploše průměrně 300 cm2

(nebo na celé ploše, je-li menší než 300 cm2) nepřekračuje 4 Bq/cm2 (u beta a gama zářičů
a alfa zářičů s nízkou toxicitou, nebo 0,4 Bq/cm2 u všech ostatních alfa zářičů a
(ii)

fixovaná kontaminace na přístupném povrchu o ploše průměrně 300 cm2 (nebo

na celé ploše, je-li menší než 300 cm2) nepřekračuje 4.104 Bq/cm2 u beta a gama zářičů a alfa
zářičů s nízkou toxicitou, nebo 4. 103 Bq/cm2 u všech ostatních alfa zářičů a
(iii)

součet nefixované a fixované kontaminace na nepřístupném povrchu větším než
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300 cm (nebo na celé ploše, je-li menší než 300 cm2) nepřekračuje 4.104 Bq/cm2 u beta
a gama zářičů a alfa zářičů s nízkou toxicitou, nebo 4.103 Bq/cm2 u všech ostatních alfa
zářičů.
(b)

SCO II: pevný předmět, na jehož povrchu překračuje buď fixovaná nebo nefixovaná

kontaminace použitelné meze uvedené pod (a) pro SCO I a na kterém současně
(i)

nefixovaná kontaminace na přístupném povrchu o ploše větší než 300 cm2

(nebo na celé ploše, je-li menší než 300 cm2) nepřekračuje 400 Bq/cm2 u beta a gama zářičů
a alfa zářičů s nízkou toxicitou, nebo 40 Bq/cm2 u všech ostatních alfa zářičů a
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(ii)

fixovaná kontaminace na přístupném povrchu na ploše větší než 300 cm2 (nebo

na celé ploše, je-li menší než 300 cm2) nepřekračuje 8.105 Bq/cm2 u beta a gama zářičů a alfa
zářičů s nízkou toxicitou nebo 8.104 Bq/cm2 u všech ostatních alfa zářičů a
(iii)

součet nefixované a fixované kontaminace na nepřístupném povrchu o ploše

větší než 300 cm2 (nebo na celé ploše, je-li menší než 300 cm2) nepřekračuje 8.105 Bq/cm2
u beta a gama zářičů a alfa zářičů s nízkou toxicitou nebo 8.104 Bq/cm2 u všech ostatních alfa
zářičů.

Cisterna
242.

Cisternou se rozumí cisternový kontejner, přenosná cisterna, silniční cisternové

vozidlo, železniční cisternový vagón, nebo nádrž o objemu nad 450 litrů pro kapaliny, prášky,
granule, kašovité směsi, nebo pevné látky, které jsou nakládány jako plyny nebo kapaliny a
následně zpevněny (solidifikovány) a nad 1000 litrů pro plyny. Cisternový kontejner musí
umožnit

přepravu

po

zemi

nebo

moři

a

dále

musí

umožnit

naplňování

a vyprazdňování bez toho, že by bylo nutno odstranit některý jeho konstrukční prvek, musí
mít stabilizační prvky a zařízení pro upevnění a musí být schopen vyzvednutí v naplněném
stavu.

Přepravní index
243. Přepravní index (TI) je číslo přidělené obalu (obalovému souboru), vnějšímu obalu,
přepravnímu kontejneru nebo nebalené látce s nízkou hmotnostní aktivitou (LSA-1) nebo
nebalenému povrchově kontaminovanému předmětu (SCO-1), které se užívá ke kontrole
exposice ionizujícím zářením.

Neozářené thorium
244.

Neozářeným thoriem se rozumí thorium, které obsahuje nejvýše 10-7 gramů uranu-233

na gram thoria-232.
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Neozářený uran
245.

Neozářeným uranem se rozumí uran, který obsahuje nejvýše 2.103 Bq plutonia na

gram uranu-235, nejvýše 9.106 Bq štěpných produktů na gram uranu-235 a nejvýše
5.10-3 gramů uranu-236 na gram uranu-235.

Uran - přírodní, ochuzený, obohacený
246.

Přírodní uran je chemicky oddělený uran s přírodním složením izotopů uranu

(cca 99,28% hmot. uran-238 a 0,72% hmot. uran-235). Ochuzený uran je uran s menším
hmotnostním podílem uranu-235 než má přírodní uran. Obohacený uran je uran s vyšším
hmotnostním podílem uranu-235 než 0,72% hmot.. Ve všech případech se v uranu vyskytuje
malý hmotnostní podíl uranu-234.

Vozidlo
247.

Vozidlem se rozumí silniční vozidlo (včetně členěného vozidla, tj. tahače s návěsem),

železniční vůz nebo železniční vagón. Každý přívěs je třeba považovat za samostatné vozidlo.

Plavidlo
248.

Plavidlem se rozumí námořní loď nebo plavidlo pro vnitrozemské vodní cesty

používané pro dopravu nákladů.
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Část III

OBECNÁ USTANOVENÍ

RADIAČNÍ OCHRANA

301.

Pro přepravu radioaktivních látek musí být stanoven Program radiační ochrany.

Povaha a rozsah opatření, které mají být uplatněny v programu musí odpovídat velikosti
a pravděpodobnosti ozáření. Program musí zahrnovat požadavky odstavců 301 - 303 a 305 309. Dokumenty s programem musí být dostupné na vyžádání pro inspekce kompetentních
úřadů.

302.

Během přepravy musí být ochrana a bezpečnost optimalizovány tak, aby velikost

individuálních dávek, počet ozářených osob a pravděpodobnost případného ozáření byly tak
nízké jak je rozumně dosažitelné při uvážení sociálních a ekonomických faktorů a dávky
osobám musí být pod stanovenými limity. Musí být uplatněn strukturovaný a systematický
přístup a musí zahrnovat uvážení vazeb mezi přepravou a ostatními činnostmi.

303.

Pracovníci musí projít příslušným výcvikem týkajícím se radiačních rizik

a bezpečnostních opatření, která musí být dodržována, aby zajistili omezení vlastního ozáření,
jakož i ozáření jiných osob, které by mohly být dotčeny jejich činností.

304.

Příslušný kompetentní úřad musí zajistit periodická vyhodnocování radiačních dávek,

které osoby obdrží v důsledku přepravy radioaktivních látek s cílem ujistit se, že systém
ochrany a bezpečnosti odpovídá požadavkům Základních bezpečnostních norem [2].
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305.

Pro radiační zatížení pracovníků v důsledku činností spjatých s přepravou

radioaktivních látek platí následující pravidla, určená podle ohodnocení očekávané efektivní
dávky:
(a) obdržený dávkový ekvivalent s největší pravděpodobností nepřekročí 1 mSv za rok –
nepožaduje se ani zvláštní pracovní postup, ani podrobné monitorování či individuální
vyhodnocování radiační zátěže,
(b) obdržený dávkový ekvivalent bude pravděpodobně mezi 1 mSv a 6 mSv – musí být
zaveden program pro hodnocení obdržených dávek, bud prostřednictvím monitorování
pracovních míst nebo individuálního monitorování,
(c) obdržený dávkový ekvivalent pravděpodobně překročí 6 mSv – musí být zaveden program
individuálního monitorování.

306.

Radioaktivní látka musí být od pracovníků a od jednotlivců z řad veřejnosti dostatečně

oddělena. Následující hodnoty dávek musí být použity pro výpočet oddělujících vzdáleností
nebo příkonů dávkových ekvivalentů:
(a) pro pracovníky v pravidelně obsluhovaných prostorách spjatých s přepravou dávkový
ekvivalent 5 mSv za rok,
(b) pro jednotlivce z řad veřejnosti, v oblastech kam má veřejnost normálním přístup, je pro
kritickou skupinu obyvatel stanovena maximální dávkový ekvivalent 1mSv.

307.

Radioaktivní látka musí být účinně oddělena od nevyvolaných fotografických filmů.

Východiskem pro stanovení oddělujících vzdáleností pro tento účel je, že expozice
nevyvolaného filmu ionizujícím zářením v důsledku přepravy radioaktivních látek nesmí
překročit hodnotu 0,1 mSv na jednu dodávku filmu.

HAVARIJNÍ ODEZVA

308.

V případě nehody nebo havárie v průběhu přepravy radioaktivních látek, musí být

respektována havarijní opatření stanovená příslušnými národními nebo mezinárodními
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organizacemi, s cílem chránit osoby, majetek a životní prostředí. Příslušné návody pro taková
opatření obsahuje odkaz [4].

309.

Havarijní postupy musí brát v úvahu možnost vytváření dalších nebezpečných látek

v důsledku reakce mezi obsahem dodávky a okolním prostředím v případě havárie.

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI
310.

Programy zajištění jakosti postavené na národních, mezinárodních nebo jiných

standardech přijatelných pro kompetentní úřad, musí být stanoveny a aplikovány pro projekt,
výrobu, testování, dokumentaci, používání, údržbu a kontrolu všech radioaktivních látek
zvláštní formy, všech radioaktivních látek s malou rozptýlitelností a obalové soubory pro
přepravu a tranzitní skladování v průběhu transportních operací, a to tak, aby byl zajištěn
soulad s příslušnými ustanoveními těchto Pravidel. Osvědčení, že vzor (konstrukční typ) plně
vyhovuje, musí být k dispozici kompetentnímu úřadu. Výrobce, přepravce nebo uživatel musí
být

připraveni

poskytnout

kompetentnímu

úřadu

podmínky

pro

inspekce

v průběhu výroby a používání a demonstrovat každému kompetentnímu úřadu, že:
(a) výrobní postupy a používané materiály jsou v souladu se schválenými specifikacemi
daného vzoru (konstrukčního typu) a
(b) všechny obaly jsou pravidelně kontrolovány a dle potřeby opravovány a udržovány
v dobrém stavu, tak aby stále splňovaly veškeré příslušné požadavky a specifikace, a to i po
opakovaném používání.
Tam kde je vyžadováno schválení nebo povolení kompetentním úřadem musí takové schválení
nebo povolení odrážet rovněž přiměřený program zajištění jakosti.

ZAJIŠTĚNÍ SOULADU S PRAVIDLY

311.

Za zajištění souladu s těmito Pravidly odpovídá kompetentní úřad. Prostředky

k naplnění takové odpovědnosti zahrnují zřízení a realizaci programu pro monitorování
projektu, výroby, testování, a údržby všech radioaktivních látek zvláštní formy, všech
radioaktivních látek s malou rozptýlitelností a obalových souborů a dále sledování přípravy,
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dokumentace, manipulací a umístění obalových souborů na dopravním prostředku ze strany
přepravců a dopravců, tak aby bylo prokázáno, že jsou požadavky těchto Pravidel naplněny.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

312.

Dodávky, pro které nelze z praktických důvodů naplnit veškerá ustanovení těchto

Pravidel, mohou být přepravovány pouze za zvláštních podmínek. Za předpokladu, že
kompetentní úřad dospěje k závěru, že naplnění některých požadavků těchto Pravidel není pro
danou zásilku realizovatelné, a že nezbytné bezpečnostní normy stanovené těmito Pravidly lze
naplnit alternativními opatřeními, může kompetentní úřad schválit přepravu jednotlivé nebo
několika dodávek za zvláštních podmínek. Přitom celková úroveň bezpečnosti musí být
minimálně stejná jako úroveň bezpečnosti v případě naplnění veškerých požadavků Pravidel.
Pro mezinárodní dodávky tohoto typu je vyžadován vícestranný souhlas.
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Část IV
MEZE AKTIVIT A MATERIÁLOVÁ OMEZENÍ

ZÁKLADNÍ HODNOTY RADIONUKLIDŮ
401.

V tabulce I jsou pro jednotlivé radionuklidy uvedeny následující základní hodnoty:

(a)

A1 a A2 v TBq

(b)

hmotnostní aktivity pro vyjmutí látky v Bq/g; a

(c)

meze aktivity pro vyjmutí dodávky v Bq.

URČOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH HODNOT RADIONUKLIDŮ
402.

Pro jednotlivé radionuklidy, které nejsou uvedeny v tabulce I vyžaduje určení

základních hodnot uvedených v odstavci 401 schválení kompetentním úřadem nebo, pro
mezinárodní přepravu, vícestranné schválení. Tam kde je chemická forma každého
radionuklidu známa, je povoleno použít hodnotu A2 vztaženou k jeho třídě rozpustnosti, jak je
doporučeno Mezinárodní komisí pro radiační ochranu, jestliže je při běžných podmínkách
přepravy nebo při nehodě brána chemická forma radionuklidů v potaz. Alternativně mohou
být bez schválení kompetentním úřadem používány hodnoty radionuklidů uvedené
v tabulce II.
403.

Při stanovení hodnoty A1 nebo A2 pro radionuklid, který není uveden v tabulce I je

rozpadová řada, pokud jsou radionuklidy v ní obsažené v poměrech ve kterých se vyskytují
v přírodě a pokud žádný dceřinný radionuklid nemá poločas rozpadu delší než 10 dní nebo
delší než poločas mateřského radionuklidu v řadě, musí být uvažována jako jednotlivý
radionuklid a hodnoty aktivity A1 nebo A2 , jež mají být použity musí být hodnoty odpovídající
mateřským nuklidům dané řady. V případě rozpadové řady, kde jakýkoliv dceřinný produkt
má poločas rozpadu delší než 10 dní nebo delší než poločas mateřského radionuklidu musí být
mateřský radionuklid spolu s dceřiným považovány za směs různých radionuklidů.
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404.

Pro směsi radionuklidů, kde základní hodnoty jednotlivých radionuklidů jsou uvedeny

v tabulce I dle odstavce 401, platí pro určování :
Xm = 1 / [!"f(i)/X(i)]
i

kde
f(i)

je podíl aktivity nebo koncentrace aktivity radionuklidu i ve směsi,

X(i)

je příslušná hodnota A1 nebo A2 nebo koncentrace aktivity pro vyjmutou látku nebo
limit aktivity pro vyjmutou dodávku pro příslušný radionuklid i ; a

Xm

je hodnota odvozená z A1 nebo A2 , nebo z koncentrace aktivity pro vyjmutou látku
nebo limit aktivity pro vyjmutou zásilku v případě směsi.

405.

Je-li známa identita každého radionuklidu, ale nejsou-li známy hodnoty aktivity

některých z nich, mohou být radionuklidy seřazeny do skupin a nejnižší hodnota aktivity
v každé skupině může být použita při výpočtech podle vzorců uvedených v odstavcích 404
a 414. Skupiny mohou být založeny na celkové alfa aktivitě a celkové beta/gama aktivitě,
pokud jsou známy, k výpočtu podle vzorců uvedených v odstavcích 404 a 414 se používá
nejnižších hodnot jednak pro zářiče alfa a jednak pro zářiče beta/gama.

TABULKA I – ZÁKLADNÍ HODNOTY RADIONUKLIDŮ
radionuklid (atomové číslo)

A1

A2

Koncentrace
Limity
aktivity pro aktivity pro
vyjmutí látky
vyjmutí
dodávky
[Bq/g]
[Bq]

[TBq]

[TBq]

Ac-225 (a)

8x10-1

6x10-3

1x101

1x104

Ac-227 (a)

9x10-1

9x10-5

1x10-1

1x103

Ac-228

6x10-1

5x10-1

1x101

1x106

Ag-105

2x100

2x100

1x102

1x106

Ag-108m (a)

7x10-1

7x10-1

1x101(b)

1x106(b)

Ag-110m (a)

4x10-1

4x10-1

1x101

1x106

Ag-111

2x100

6x10-1

1x103

1x106

1x10-1

1x10-1

1x101

1x105

Aktinium (89)

Stříbro (47)

Hliník (13)
Al-26
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Americium (95)
Am-241

1x101

1x10-3

1x100

1x104

Am-242m (a)

1x101

1x10-3

1x100(b)

1x104(b)

Am-243 (a)

5x100

1x10-3

1x100(b)

1x103(b)

Ar-37

4x101

4x101

1x106

1x108

Ar-39

4x101

2x101

1x107

1x104

Ar-41

3x10-1

3x10-1

1x102

1x109

As-72

3x10-1

3x10-1

1x101

1x105

As-73

4x101

4x101

1x103

1x107

As-74

1x100

9x10-1

1x101

1x106

As-76

3x10-1

3x10-1

1x102

1x105

As-77

2x101

7x10-1

1x103

1x106

2x101

5x10-1

1x103

1x107

Au-193

7x100

2x100

1x102

1x107

Au-194

1x100

1x100

1x101

1x106

Au-195

1x101

6x100

1x102

1x107

Au-198

1x100

6x10-1

1x102

1x106

Au-199

1x101

6x10-1

1x102

1x106

Ba-131 (a)

2x100

2x100

1x102

1x106

Ba-133

3x100

3x100

1x102

1x106

Ba-133m

2x101

6x10-1

1x102

1x106

Ba-140 (a)

5x10-1

3x10-1

1x101(b)

1x105(b)

Be-7

2x101

2x101

1x103

1x107

Be-10

4x101

6x10-1

1x104

1x106

Bi-205

7x10-1

7x10-1

1x101

1x106

Bi-206

3x10-1

3x10-1

1x101

1x105

Bi-207

7x10-1

7x10-1

1x101

1x106

Argon (18)

Arzén (33)

Astat (85)
At-211 (a)
Zlato (79)

Baryum (56)

Berylium (4)

Vizmut (83)
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Bi-210

1x100

6x10-1

1x103

1x106

Bi-210m (a)

6x10-1

2x10-2

1x101

1x105

Bi-212 (a)

7x10-1

6x10-1

1x101(b)

1x105(b)

Bk-247

8x100

8x10-4

1x100

1x104

Bk-249 (a)

4x101

3x10-1

1x103

1x106

Br-76

4x10-1

4x10-1

1x101

1x105

Br-77

3x100

3x100

1x102

1x106

Br-82

4x10-1

4x10-1

1x101

1x106

C-11

1x100

6x10-1

1x101

1x106

C-14

4x101

3x100

1x104

1x107

Ca-41

Neomezeně

Neomezeně

1x105

1x107

Ca-45

4x101

1x100

1x104

1x107

Ca-47 (a)

3x100

3x10-1

1x101

1x106

Cd-109

3x101

2x100

1x104

1x106

Cd-113m

4x101

5x10-1

1x103

1x106

Cd-115 (a)

3x100

4x10-1

1x102

1x106

Cd-115m

5x10-1

5x10-1

1x103

1x106

Ce-139

7x100

2x100

1x102

1x106

Ce-141

2x101

6x10-1

1x102

1x107

Ce-143

9x10-1

6x10-1

1x102

1x106

Ce-144 (a)

2x10-1

2x10-1

1x102(b)

1x105(b)

Cf-248

4x101

6x10-3

1x101

1x104

Cf-249

3x100

8x10-4

1x100

1x103

Cf-250

2x101

2x10-3

1x101

1x104

Cf-251

7x100

7x10-4

1x100

1x103

Cf-252

5x10-2

3x10-3

1x101

1x104

Cf-253 (a)

4x101

4x10-2

1x102

1x105

Berkelium (97)

Bróm (35)

Uhlík (6)

Vápník (20)

Kadmium (48)

Cer (58)

Kalifornium (98)
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1x10-3

1x10-3

1x100

1x103

Cl-36

1x101

6x10-1

1x104

1x106

Cl-38

2x10-1

2x10-1

1x101

1x105

Cm-240

4x101

2x10-2

1x102

1x105

Cm-241

2x100

1x100

1x102

1x106

Cm-242

4x101

1x10-2

1x102

1x105

Cm-243

9x100

1x10-3

1x100

1x104

Cm-244

2x101

2x10-3

1x101

1x104

Cm-245

9x100

9x10-4

1x100

1x103

Cm-246

9x100

9x10-4

1x100

1x103

Cm-247 (a)

3x100

1x10-3

1x100

1x104

Cm-248

2x10-2

3x10-4

1x100

1x103

Co-55

5x10-1

5x10-1

1x101

1x106

Co-56

3x10-1

3x10-1

1x101

1x105

Co-57

1x101

1x101

1x102

1x106

Co-58

1x100

1x100

1x101

1x106

Co-58m

4x101

4x101

1x104

1x107

Co-60

4x10-1

4x10-1

1x101

1x105

3x101

3x101

1x103

1x107

Cs-129

4x100

4x100

1x102

1x105

Cs-131

3x101

3x101

1x103

1x106

Cs-132

1x100

1x100

1x101

1x105

Cs-134

7x10-1

7x10-1

1x101

1x104

Cs-134m

4x101

6x10-1

1x103

1x105

Cs-135

4x101

1x100

1x104

1x107

Cs-136

5x10-1

5x10-1

1x101

1x105

Cs-137 (a)

2x100

6x10-1

1x101(b)

1x104(b)

6x100

1x100

1x102

1x106

Cf-254
Chlór (17)

Curium (96)

Kobalt (27)

Chróm (24)
Cr-51
Cesium (55)

Měď (29)
Cu-64
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1x101

7x10-1

1x102

1x106

Dy-159

2x101

2x101

1x103

1x107

Dy-165

9x10-1

6x10-1

1x103

1x106

Dy-166 (a)

9x10-1

3x10-1

1x103

1x106

Er-169

4x101

1x100

1x104

1x107

Er-171

8x10-1

5x10-1

1x102

1x106

Eu-147

2x100

2x100

1x102

1x106

Eu-148

5x10-1

5x10-1

1x101

1x106

Eu-149

2x101

2x101

1x102

1x107

Eu-150 (s krátkým poločasem)

2x100

7x10-1

1x103

1x106

Eu-150 (s dlouhým poločasem)

7x10-1

7x10-1

1x101

1x106

Eu-152

1x100

1x100

1x101

1x106

Eu-152m

8x10-1

8x10-1

1x102

1x106

Eu-154

9x10-1

6x10-1

1x101

1x106

Eu-155

2x101

3x100

1x102

1x107

Eu-156

7x10-1

7x10-1

1x101

1x106

1x100

6x10-1

1x101

1x106

Fe-52 (a)

3x10-1

3x10-1

1x101

1x106

Fe-55

4x101

4x101

1x104

1x106

Fe-59

9x10-1

9x10-1

1x101

1x106

Fe-60 (a)

4x101

2x10-1

1x102

1x105

Ga-67

7x100

3x100

1x102

1x106

Ga-68

5x10-1

5x10-1

1x101

1x105

Ga-72

4x10-1

4x10-1

1x101

1x105

Gd-146 (a)

5x10-1

5x10-1

1x101

1x106

Gd-148

2x101

2x10-3

1x101

1x104

Gd-153

1x101

9x100

1x102

1x107

Cu-67
Dysprosium (66)

Erbium (68)

Europium (63)

Fluór (9)
F-18
Železo (26)

Galium (31)

Gadolinium (64)
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3x100

6x10-1

1x103

1x106

Ge-68 (a)

5x10-1

5x10-1

1x101

1x105

Ge-71

4x101

4x101

1x104

1x108

Ge-77

3x10-1

3x10-1

1x101

1x105

Hf-172 (a)

6x10-1

6x10-1

1x101

1x106

Hf-175

3x100

3x100

1x102

1x106

Hf-181

2x100

5x10-1

1x101

1x106

Hf-182

Neomezeně

Neomezeně

1x102

1x106

Hg-194 (a)

1x100

1x100

1x101

1x106

Hg-195m (a)

3x100

7x10-1

1x102

1x106

Hg-197

2x101

1x101

1x102

1x107

Hg-197m

1x101

4x10-1

1x102

1x106

Hg-203

5x100

1x100

1x102

1x105

Ho- 166

4x10-1

4x10-1

1x103

1x105

Ho-l66m

6x10-1

5x10-1

1x101

1x106

I-123

6x100

3x100

1x102

1x107

I-124

1x100

1x100

1x101

1x106

I-125

2x101

3x100

1x103

1x106

I-126

2x100

1x100

1x102

1x106

I-129

Neomezeně

Neomezeně

1x102

1x105

I-131

3x100

7x10-1

1x102

1x106

I-132

4x10-1

4x10-1

1x101

1x105

I-133

7x10-1

6x10-1

1x101

1x106

I-134

3x10-1

3x10-1

1x101

1x105

I-135 (a)

6x10-1

6x10-1

1x101

1x106

In-111

3x100

3x100

1x102

1x106

In-113m

4x100

2x100

1x102

1x106

In-114m (a)

1x101

5x10-1

1x102

1x106

Gd-159
Germanium (32)

Hafnium (72)

Rtuť (80)

Holmium (67)

Jód (53)

Indium (49)
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7x100

1x100

1x102

1x106

Ir-189 (a)

1x101

1x101

1x102

1x107

Ir-190

7x10-1

7x10-1

1x101

1x106

Ir-192

1x100(c)

6x10-1

1x101

1x104

Ir-194

3x10-1

3x10-1

1x102

1x105

K-40

9x10-1

9x10-1

1x102

1x106

K-42

2x10-1

2x10-1

1x102

1x106

K-43

7x10-1

6x10-1

1x101

1x106

Kr-81

4x101

4x101

1x104

1x107

Kr-85

1x101

1x101

1x105

1x104

Kr-85m

8x100

3x100

1x103

1x1010

Kr-87

2x10-1

2x10-1

1x102

1x109

La-137

3x101

6x100

1x103

1x107

La-140

4x10-1

4x10-1

1x101

1x105

Lu-172

6x10-1

6x10-1

1x101

1x106

Lu-173

8x100

8x100

1x102

1x107

Lu-174

9x100

9x100

1x102

1x107

Lu-174m

2x101

1x101

1x102

1x107

Lu-177

3x101

7x10-1

1x103

1x107

3x10-1

3x10-1

1x101

1x105

Mn-52

3x10-1

3x10-1

1x101

1x105

Mn-53

Neomezeně

Neomezeně

1x104

1x109

Mn-54

1x100

1x100

1x101

1x106

Mn-56

3x10-1

3x10-1

1x101

1x105

Mo-93

4x101

2x101

1x103

1x108

Mo-99 (a)

1x100

6x10-1

1x102

1x106

In-115m
Iridium (77)

Draslík (19)

Krypton (36)

Lanthan(57)

Lutecium (71)

Hořčík(12)
Mg-28 (a)
Mangan (25)

Molybden (42)
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Dusík(7)
9x10-1

6x10-1

1x102

1x109

Na-22

5x10-1

5x10-1

1x101

1x106

Na-24

2x10-1

2x10-1

1x101

1x105

Nb-93m

4x101

3x101

1x104

1x107

Nb-94

7x10-1

7x10-1

1x101

1x106

Nb-95

1x100

1x100

1x101

1x106

Nb-97

9x10-1

6x10-1

1x101

1x106

Nd-147

6x100

6x10-1

1x102

1x106

Nd-149

6x10-1

5x10-1

1x102

1x106

Ni-59

Neomezeně

Neomezeně

1x104

1x108

Ni-63

4x101

3x101

1x105

1x108

Ni-65

4x10-1

4x10-1

1x101

1x106

Np-235

4x101

4x101

1x103

1x107

Np-236 (s krátkým poločasem)

2x101

2x100

1x103

1x107

Np-236 (s dlouhým poločasem)

9x100

2x10-2

1x102

1x105

Np-237

2x101

2x10-3

1x100(b)

1x103(b)

Np-239

7x100

4x10-1

1x102

1x107

Os-185

1x100

1x100

1x101

1x106

Os-191

1x101

2x100

1x102

1x107

Os-191m

4x101

3x101

1x103

1x107

Os-193

2x100

6x10-1

1x102

1x106

Os-194 (a)

3x10-1

3x10-1

1x102

1x105

P-32

5x10-1

5x10-1

1x103

1x105

P-33

4x101

1x100

1x105

1x108

2x100

7x10-2

1x101

1x106

N-13
Sodík (11)

Niob (41)

Neodym (60)

Nikl (28)

Neptunium (93)

Osmium (76)

Fosfor (15)

Protaktinium (91)
Pa-230 (a)
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Pa-231

4x100

4x10-4

1x100

1x103

Pa-233

5x100

7x10-1

1x102

1x107

Pb-201

1x100

1x100

1x101

1x106

Pb-202

4x101

2x101

1x103

1x106

Pb-203

4x100

3x100

1x102

1x106

Pb-205

Neomezeně

Neomezeně

1x104

1x107

Pb-210 (a)

1x100

5x10-2

1x101(b)

1x104(b)

Pb-212 (a)

7x10-1

2x10-1

1x101(b)

1x105(b)

4x101

4x101

1x103

1x108

Pd-107

Neomezeně

Neomezeně

1x105

1x108

Pd-109

2x100

5x10-1

1x103

1x106

Pm-143

3x100

3x100

1x102

1x106

Pm-144

7x10-1

7x10-1

1x101

1x106

Pm-145

3x101

1x101

1x103

1x107

Pm-147

4x101

2x100

1x104

1x107

Pm-148m (a)

8x10-1

7x10-1

1x101

1x106

Pm-149

2x100

6x10-1

1x103

1x106

Pm-151

2x100

6x10-1

1x102

1x106

4x101

2x10-2

1x101

1x104

Pr-142

4x10-1

4x10-1

1x102

1x105

Pr-143

3x100

6x10-1

1x104

1x106

Pt-188 (a)

1x100

8x10-1

1x101

1x106

Pt-191

4x100

3x100

1x102

1x106

Pt-193

4x101

4x101

1x104

1x107

Pt-193m

4x101

5x10-1

1x103

1x107

Pt-195m

1x101

5x10-1

1x102

1x106

Pt-197

2x101

6x10-1

1x103

1x106

Pt-197m

1x101

6x10-1

1x102

1x106

Olovo (82)

Paladium (46)
Pd-103 (a)

Promethium (61)

Polonium (84)
Po-210
Praseodym (59)

Platina (78)
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Plutonium (94)
Pu-236

3x101

3x10-3

1x101

1x104

Pu-237

2x101

2x101

1x103

1x107

Pu-238

1x101

1x10-3

1x100

1x104

Pu-239

1x101

1x10-3

1x100

1x104

Pu-240

1x101

1x10-3

1x100

1x103

Pu-241 (a)

4x101

6x10-2

1x102

1x105

Pu-242

1x101

1x10-3

1x100

1x104

Pu-244 (a)

4x10-1

1x10-3

1x100

1x104

Ra-223 (a)

4x10-1

7x10-3

1x102(b)

1x105(b)

Ra-224 (a)

4x10-1

2x10-2

1x101(b)

1x105(b)

Ra-225 (a)

2x10-1

4x10-3

1x102

1x105

Ra-226 (a)

2x10-1

3x10-3

1x101(b)

1x104(b)

Ra-228 (a)

6x10-1

2x10-2

1x101(b)

1x105(b)

Rb-81

2x100

8x10-1

1x101

1x106

Rb-83 (a)

2x100

2x100

1x102

1x106

Rb-84

1x100

1x100

1x101

1x106

Rb-86

5x10-1

5x10-1

1x102

1x105

Rb-87

Neomezeně

Neomezeně

1x104

1x107

Rb(přírodní)

Neomezeně

Neomezeně

1x104

1x107

Re-184

1x100

1x100

1x101

1x106

Re-184m

3x100

1x100

1x102

1x106

Re-186

2x100

6x10-1

1x103

1x106

Re-187

Neomezeně

Neomezeně

1x106

1x109

Re-188

4x10-1

4x10-1

1x102

1x105

Re-189(a)

3x100

6x10-1

1x102

1x106

Neomezeně

Neomezeně

1x106

1x109

Rh-99

2x100

2x100

1x101

1x106

Rh-101

4x100

3x100

1x102

1x107

Rh-102

5x10-1

5x10-1

1x101

1x106

Rádium (88)

Rubidium (37)

Rhenium (75)

Re( přírodní)
Rhodium (45)
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Rh-102m

2x100

2x100

1x102

1x106

Rh-103m

4x101

4x101

1x104

1x108

Rh-105

1x101

8x10-1

1x102

1x107

3x10-1

4x10-3

1x101(b)

1x108(b)

Ru-97

5x100

5x100

1x102

1x107

Ru-103 (a)

2x100

2x100

1x102

1x106

Ru-105

1x100

6x10-1

1x101

1x106

Ru-106 (a)

2x10-1

2x10-1

1x102(b)

1x105(b)

4x101

3x100

1x105

1x108

Sb-122

4x10-1

4x10-1

1x102

1x104

Sb-124

6x10-1

6x10-1

1x101

1x106

Sb-125

2x100

1x100

1x102

1x106

Sb-126

4x10-1

4x10-1

1x101

1x105

Sc-44

5x10-1

5x10-1

1x101

1x105

Sc-46

5x10-1

5x10-1

1x101

1x106

Sc-47

1x101

7x10-1

1x102

1x106

Sc-48

3x10-1

3x10-1

1x101

1x105

Se-75

3x100

3x100

1x102

1x106

Se-79

4x101

2x100

1x104

1x107

Si-31

6x10-1

6x10-1

1x103

1x106

Si-32

4x101

5x10-1

1x103

1x106

Sm-145

1x101

1x101

1x102

1x107

Sm-147

Neomezeně

Neomezeně

1x101

1x104

Sm-151

4x101

1x101

1x104

1x108

Sm-153

9x100

6x10-1

1x102

1x106

Radon (86)
Rn-222 (a)
Ruthenium (44)

Síra (16)
S-35
Antimon (51)

Skandium (21)

Selen (34)

Křemík (14)

Samarium (62)

Cín (50)
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Sn-113 (a)

4x100

2x100

1x103

1x107

Sn-117m

7x100

4x10-1

1x102

1x106

Sn-119m

4x101

3x101

1x103

1x107

Sn-121m (a)

4x101

9x10-1

1x103

1x107

Sn-123

8x10-1

6x10-1

1x103

1x106

Sn-125

4x10-1

4x10-1

1x102

1x105

Sn-126 (a)

6x10-1

4x10-1

1x101

1x105

Sr-82 (a)

2x10-1

2x10-1

1x101

1x105

Sr-85

2x100

2x100

1x102

1x106

Sr-85m

5x100

5x100

1x102

1x107

Sr-87m

3x100

3x100

1x102

1x106

Sr-89

6x10-1

6x10-1

1x103

1x106

Sr-90 (a)

3x10-1

3x10-1

1x102(b)

1x104(b)

Sr-91 (a)

3x10-1

3x10-1

1x101

1x105

Sr-92 (a)

1x100

3x10-1

1x101

1x106

4x101

4x101

1x106

1x109

Ta-178 (s dlouhým poločasem)

1x100

8x10-1

1x101

1x106

Ta-179

3x101

3x101

1x103

1x107

Ta-182

9x10-1

5x10-1

1x101

1x104

Tb-157

4x101

4x101

1x104

1x107

Tb-158

1x100

1x100

1x101

1x106

Tb-160

1x100

6x10-1

1x101

1x106

Tc-95m (a)

2x100

2x100

1x101

1x106

Tc-96

4x10-1

4x10-1

1x101

1x106

Tc-96m (a)

4x10-1

4x10-1

1x103

1x107

Neomezeně

Neomezeně

1x103

1x108

Tc-97m

4x101

1x100

1x103

1x107

Tc-98

8x10-1

7x10-1

1x101

1x106

Tc-99

4x101

9x10-1

1x104

1x107

Stroncium (38)

Tricium (1)
T(H-3)
Tantal (73)

Terbium (65)

Technecium (43)

Tc-97
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1x101

4x100

1x102

1x107

Te-121

2x100

2x100

1x101

1x106

Te-121m

5x100

3x100

1x102

1x105

Te-123m

8x100

1x100

1x102

1x107

Te-125m

2x101

9x10-1

1x103

1x107

Te-127

2x101

7x10-1

1x103

1x106

Te-127m (a)

2x101

5x10-1

1x103

1x107

Te-129

7x10-1

6x10-1

1x102

1x106

Te-129m (a)

8x10-1

4x10-1

1x103

1x106

Te-131m (a)

7x10-1

5x10-1

1x101

1x106

Te-132 (a)

5x10-1

4x10-1

1x102

1x107

Th-227

1x101

5x10-3

1x101

1x104

Th-228 (a)

5x10-1

1x10-3

1x100(b)

1x104(b)

Th-229

5x100

5x10-4

1x100(b)

1x103(b)

Th-230

1x101

1x10-3

1x100

1x104

Th-231

4x101

2x10-2

1x103

1x107

Th-232

Neomezeně

Neomezeně

1x101

1x104

3x10-1

3x10-1

1x103(b)

1x105(b)

Neomezeně

Neomezeně

1x100(b)

1x103(b)

5x10-1

4x10-1

1x101

1x105

Tl-200

9x10-1

9x10-1

1x101

1x106

Tl-201

1x101

4x100

1x102

1x106

Tl-202

2x100

2x100

1x102

1x106

Tl-204

1x101

7x10-1

1x104

1x104

Tm-167

7x100

8x10-1

1x102

1x106

Tm-170

3x100

6x10-1

1x103

1x106

Tm-171

4x101

4x101

1x104

1x108

4x101

1x10-1

1x101(b)

1x105(b)

Tc-99m
Telur (52)

Thorium (90)

Th-234 (a)
Th( přírodní)
Titan (22)
Ti-44 (a)
Thalium (81)

Thulium (69)

Uran (92)
U-230 (rychlá retence) (a) (d)
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U-230 (středně rychlá retence)
(a), (e)

4x101

4x10-3

1x101

1x104

U-230 (pomalá retence) (a) (f)

3x101

3x10-3

1x101

1x104

U-232 (rychlá retence)(d)

4x101

1x10-2

1x100(b)

1x103(b)

U-232 (středně rychlá retence)(e)

4x101

7x10-3

1x101

1x104

U-232 (pomalá retence) (f)

1x101

1x10-3

1x101

1x104

U-233 (rychlá retence) (d)

4x101

9x10-2

1x101

1x104

U-233 (středně rychlá retence)(e)

4x101

2x10-2

1x102

1x105

U-233 (pomalá retence) (f)

4x101

6x10-3

1x101

1x105

U-234 (rychlá retence) (d)

4x101

9x10-2

1x101

1x104

U-234 (středně rychlá retence)(e)

4x101

2x10-2

1x102

1x105

U-234 (pomalá retence) (f)

4x101

6x10-3

1x101

1x105

U-235 (všechny typy retence) (a),
(d), (e), (f)

Neomezeně

Neomezeně

1x101(b)

1x104(b)

U-236 (rychlá retence) (d)

Neomezeně

Neomezeně

1x101

1x104

U-236 (středně rychlá retence)(e)

4x101

2x10-2

1x102

1x105

U-236 (pomalá retence) (f)

4x101

6x10-3

1x101

1x104

U-238 (všechny typy retence)
(d), (e), (f)

Neomezeně

Neomezeně

1x101(b)

1x104(b)

U (přírodní)

Neomezeně

Neomezeně

1x100(b)

1x103(b)

U (obohacený do 20% nebo
méně) (g)

Neomezeně

Neomezeně

1x100

1x103

U (ochuzený)

Neomezeně

Neomezeně

1x100

1x103

V-48

4x10-1

4x10-1

1x101

1x105

V-49

4x101

4x101

1x104

1x107

W-178 (a)

9x100

5x100

1x101

1x106

W-181

3x101

3x101

1x103

1x107

W-185

4x101

8x10-1

1x104

1x107

W-187

2x100

6x10-1

1x102

1x106

W-188 (a)

4x10-1

3x10-1

1x102

1x105

Xe-122 (a)

4x10-1

4x10-1

1x102

1x109

Xe-123

2x100

7x10-1

1x102

1x109

Xe-127

4x100

2x100

1x103

1x105

Vanad (23)

Wolfram (74)

Xenon (54)
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Xe-131m

4x101

4x101

1x104

1x104

Xe-133

2x101

1x101

1x103

1x104

Xe-135

3x100

2x100

1x103

1x1010

Y-87 (a)

1x100

1x100

1x101

1x106

Y-88

4x10-1

4x10-1

1x101

1x106

Y-90

3x10-1

3x10-1

1x103

1x105

Y-91

6x10-1

6x10-1

1x103

1x106

Y-91m

2x100

2x100

1x102

1x106

Y-92

2x10-1

2x10-1

1x102

1x105

Y-93

3x10-1

3x10-1

1x102

1x105

Yb-169

4x100

1x100

1x102

1x107

Yb-175

3x101

9x10-1

1x103

1x107

Zn-65

2x100

2x100

1x101

1x106

Zn-69

3x100

6x10-1

1x104

1x106

Zn-69m (a)

3x100

6x10-1

1x102

1x106

Zr-88

3x100

3x100

1x102

1x106

Zr-93

Neomezeně

Neomezeně

1x103(b)

1x107(b)

Zr-95 (a)

2x100

8x10-1

1x101

1x106

Zr-97 (a)

4x10-1

4x10-1

1x101(b)

1x105(b)

Ytrium (39)

Yterbium (70)

Zinek (30)

Zirkonium (40)

(a)
(b)

hodnoty aktivit A1 nebo A2 nebo obě hodnoty zahrnují příspěvky produktů radioaktivní přeměny
s poločasem kratším než 10 dní
radionuklidy a produkty jejich radioaktivní přeměny odpovídající trvalé rovnováze jsou uvedeny níže:
Sr-90
Y-90
Zr93
Nb-93m
Zr-97
Nb-97
Ru-106
Rh-106
Cs-137
Ba-137m
Ce-134
La-134
Ce-144
Pr-144
Ba-140
La-140
Bi-212
Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
Pb-210
Bi-210, Po-210
Pb-212
Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
Rn-220
Po-216
Rn-222
Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Ra-223
Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
Ra-224
Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
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Ra-226
Ra- 228
Th-226
Th-228
Th-229
Th-přírodní

(f)
(g)

Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Ac-228
Ra-222, Rn-218, Po-214
Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb212, Bi-212, Tl208 (0.36), Po-212 (0.64)
Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36),
Po-212(0.64)
Th-234
Pa-234m
U-230
Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232
Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
U-235
Th-231
U-238
Th-234, Pa-234m
U-přírodní
Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214,
Pb-210, Bi-210, Po-210
U-240
Np-240m
Np-237
Pa-233
Am-242m
Am-242
Am-243
Np-239
Množství může být stanoveno měřením rychlosti přeměny nebo měřením příkonu dávkového
ekvivalentu v určené vzdálenosti od radionuklidového zářiče.
Tyto hodnoty jsou platné pouze pro následující sloučeniny uranu: UF6, U2F2, UO2(NO3) 2
Tyto hodnoty jsou platné pouze pro následující sloučeniny uranu: UO3,
UF4 , UCl4
a šestimocné sloučeniny uranu.
Tyto hodnoty jsou platné pro ostatní sloučeniny uranu, neuvedené v bodech d) a e).
Tyto hodnoty jsou platné pouze pro neozářený uran.

406.

Pro jednotlivé radionuklidy nebo jejich směsi, pro které nejsou potřebné údaje známé,

(c)
(d)
(e)

musí být použity hodnoty uvedené v tabulce II.

TABULKA II - ZÁKLADNÍ
RADIONUKLIDY A SMĚSI
Radionuklidy

Je známa pouze přítomnost
radionuklidů emitujících záření beta
nebo gama
Je známa pouze přítomnost
radionuklidů emitujících záření alfa
Žádné dostupné údaje

HODNOTY

RADIONUKLIDŮ

A1

A2

[TBq]

PRO

NEZNÁMÉ

[TBq]

Koncentrace
aktivity pro
vyjmutí
látky
[Bq/g]

Limity
aktivity pro
vyjmutí
dodávky
[Bq]

0.1

0.02

1x101

1x104

0.2

9x10-5

1x10-1

1x103

0.001

9x10-5

1x10-1

1x103
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LIMITY RADIOAKTIVNÍHO OBSAHU PRO RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKY
407.

Množství radioaktivní látky v radioaktivní zásilce nesmí překročit příslušné limity

uvedené v odstavcích 408 – 419.

Vyjmuté zásilky
408.

Pro radioaktivní látku jinou než jsou položky vyrobené z přírodního uranu,

ochuzeného uranu, nebo přírodního thoria, vyjmutá zásilka nesmí obsahovat vyšší než
následující aktivity:
(a)

tam, kde je radioaktivní látka začleněna nebo zahrnuta jako součást přístroje nebo

jiného výrobku, jako jsou hodiny nebo elektronické přístroje, platí limity specifikované
v odstavcích 2 a 3 tabulky III pro každou jednotlivou položku a každou radioaktivní zásilku
(v tomto pořadí); a
(b)

kde radioaktivní látka není takto začleněna nebo není zahrnuta jako součást přístroje

nebo jiného výrobku, jsou limity pro radioaktivní zásilku specifikované v odstavci
4 tabulky III.
409.

Pro výrobky zhotovené z přírodního uranu, ochuzeného uranu nebo přírodního thoria,

může vyjmutá zásilka obsahovat jakékoliv množství takových látek, za předpokladu, že vnější
povrch uranu nebo thoria je uzavřen v neaktivním pouzdře vyrobeném z kovu nebo jiného
pevného materiálu.
410.

Pro přepravu poštou nesmí celková aktivita každé vyjmuté zásilky překročit desetinu

příslušného limitu specifikovaného v tabulce III.

Průmyslové zásilky, typ 1, typ 2 a typ 3
411.

Radioaktivní obsah v jedné radioaktivní zásilce látky LSA nebo SCO musí být tak

omezen, že příkon dávkového ekvivalentu specifikovaný v odstavci 521 nesmí být překročen a
aktivita v jedné radioaktivní zásilce musí být omezena tak, aby limity aktivity pro dopravní
prostředek specifikované v odstavci 525 nebyly překročeny.
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TABULKA III. – MEZE AKTIVITY PRO VYJMUTÉ ZÁSILKY
Fyzikální stav obsahu
(skupenství)

Přístroj nebo výrobek
Meze pro
Meze pro položkya
radioaktivní zásilkya

Látky –
meze pro
radioaktivní zásilkya

Pevné
zvláštní forma

10-2A1

A1

10-3A1

ostatní formy

10-2A2

A2

10-3A2

10-3A2

10-1A2

10-4A2

2x10-2A2

2x10-1A2

2x10-2A2

zvláštní forma

10-3A1

10-2A1

10-3A1

ostatní formy

10-3A2

10-3A2

10-3A2

Kapalné
Plynné
tritium

a

pro směsi radionuklidů, viz článek 404-406

412.

Jedna radioaktivní zásilka nehořlavé pevné látky LSA II nebo LSA III, pokud je

přepravována letecky, nesmí obsahovat aktivitu vyšší než 3000 A2.
Radioaktivní zásilky typ A
413.

Zásilky typ A nesmí obsahovat aktivity vyšší než:

(a)

pro radioaktivní látku zvláštní formy – A1; nebo

(b)

pro všechny ostatní radioaktivní látky – A2

414.

Pro směsi radionuklidů jejichž identita a příslušné aktivity jsou známy, platí

následující podmínka pro radioaktivní obsah zásilky typ A:
""""!"#(i)/A1(i) + !"C(j)/A2(j) $ 1
i

j

kde:
B(i) je aktivita radionuklidu i jako radioaktivní látky zvláštní formy a
A(i) je hodnota A1 pro radionuklid i a
C(j) je aktivita radionuklidu j jiného než radioaktivní látka zvláštní formy a A2(j) je hodnota
A2 pro radionuklid j.
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Radioaktivní zásilky typ B(U) a B(M)
415.

Zásilky typ B(U) a B(M) nesmí obsahovat:

(a)

vyšší aktivity než ty, které byly autorizovány pro daný vzor (konstrukční typ),

(b)

jiné radionuklidy než které byly autorizovány pro daný konstrukční typ, nebo

(c)

radioaktivní obsah ve formě nebo chemickém či fyzikálním stavu jiném, než které
byly autorizovány pro daný vzor (konstrukční typ),

jak je uvedeno v osvědčeních o jejich schválení.
416.

Zásilky typ B(U) a B(M), přepravované letecky musí splňovat požadavky odstavce

415 a nesmí obsahovat vyšší než následující aktivity:
(a)

pro málo rozptýlitelné radioaktivní látky - jak jsou autorizovány pro daný vzor
(konstrukční typ),

(b)

pro radioaktivní látky zvláštní formy - 3000 A1 nebo 100 000 A2 , podle toho, která
z těchto hodnot je nižší,

(c)

pro všechny ostatní radioaktivní látky - 3000 A2,

Radioaktivní zásilky typ C
417.

Zásilky typ C nesmí obsahovat:

(a)

vyšší aktivity než ty, které byly autorizovány pro daný vzor (konstrukční typ),

(b)

jiné radionuklidy než které byly autorizovány pro daný vzor (konstrukční typ), nebo

(c)

radioaktivní obsah ve formě nebo chemické či fyzikálním stavu jiném než které byly
autorizovány pro daný vzor (konstrukční typ),

jak je uvedeno v osvědčeních o jejich schválení.
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Radioaktivní zásilky obsahující štěpné látky
418.

Radioaktivní zásilky obsahující štěpné látky nesmí obsahovat:

(a)

hmotnost štěpné látky odlišnou od té, která byla autorizována pro daný vzor
(konstrukční typ),

(b)

jakékoliv radionuklidy nebo štěpné látky odlišné od těch, které byly autorizovány pro
daný vzor (konstrukční typ), nebo

(c)

radioaktivní obsah ve formě nebo chemickém či fyzikálním stavu nebo ve speciálním
uspořádání jiném než které byly autorizovány pro daný vzor (konstrukční typ),

jak je uvedeno v osvědčeních o jejich schválení, pokud se takové osvědčení vyžaduje.

Radioaktivní zásilky obsahující hexafluorid uranu
419.

Hmotnost hexafluoridu uranu v radioaktivní zásilce nesmí překročit hodnotu, která by

zapříčinila, že volný prostor v obalu (obalovém souboru) by byl menší než 5% objemu při
maximální teplotě specifikované pro systémy toho zařízení, kde bude radioaktivní zásilka
používána.

Hexafluorid

uranu

musí

být

v pevném

skupenství

a

vnitřní

tlak

v radioaktivní zásilce musí být v okamžiku předání k přepravě nižší než tlak atmosférický.
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Část V
KONTROLA A POŽADAVKY NA PŘEPRAVY
POŽADAVKY PŘED PRVNÍ PŘEPRAVOU
501.

Před první dopravou radioaktivní zásilky musí být splněny následující požadavky:

(a)

Přesahuje-li projektový přetlak zádržného systému 35 kPa, musí být zajištěno, aby

zádržný systém každé radioaktivní zásilky odpovídal schváleným požadavkům projektu
vzhledem ke schopnosti tohoto systému zachovat si celistvost při vystavení takovému tlaku.
(b)

Pro každou radioaktivní zásilku typ B(U), B(M) a C a pro každou radioaktivní zásilku

obsahující štěpnou látku musí být zajištěno, aby efektivnost stínění a zádržného systému a,
pokud je to zapotřebí, vlastnosti přenosu tepla a účinnost omezujícího systému, byly v rámci
mezních hodnot, použitelných pro schválený vzor (konstrukční typ) nebo v něm popsaných.
(c)

Každá radioaktivní zásilka, která obsahuje štěpnou látku a do které byly účelově

přidány neutronové jedy jako její součást, musí být podrobena zkouškám ke zjištění
přítomnosti a rozmístění těchto neutronových jedů, aby byla splněna ustanovení odstavce 671.

POŽADAVKY PŘED KAŽDOU PŘEPRAVOU
502.

Před každou dopravou radioaktivní zásilky musí být splněny následující požadavky:

(a)

Pro všechny radioaktivní zásilky musí být zajištěno splnění všech požadavků těchto

pravidel, odpovídajících příslušnému typu radioaktivní zásilky.
(b)

Musí být zajištěno, aby zdvihací úchyty, nesplňující podmínky uvedené v odstavci

607, byly odstraněny nebo byly jiným způsobem učiněny nepouživatelnými pro zdvihání
radioaktivní zásilky v souladu s odstavcem 608.
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(c)

Pro každou radioaktivní zásilku typ B(U), B(M) a C a pro každou radioaktivní zásilku

obsahující štěpnou látku musí být zajištěno splnění všech podmínek stanovených v osvědčení
(rozhodnutí) o typovém schválení.
(d)

Každá radioaktivní zásilka typ B(U), B(M) a C a každá radioaktivní zásilka obsahující

štěpnou látku musí být před odesláním držena tak dlouho, až dosáhne podmínek rovnováhy
dostatečně blízkých podmínkám odpovídajícím požadavkům na teplotu a tlak při přepravě,
ledaže by byla výjimka z těchto požadavků obsažena v jednostranném schválení nebo
povolení.
(e)

Pro každou radioaktivní zásilku typ B(U), B(M) a C a pro každou radioaktivní zásilku

obsahující štěpnou látku musí být zjištěno kontrolou nebo vhodnými zkouškami, že všechny
uzávěry, ventily nebo jiné otvory zádržného systému, jimiž by mohl unikat radioaktivní
obsah, jsou vhodným způsobem uzavřeny a případně opatřeny pečetí jako při zkoušce důkazu
souladu s požadavky odstavců 656 a 669.
(f)

Pro každou radioaktivní látku zvláštní formy musí být zajištěno splnění všech

podmínek stanovených v osvědčení (rozhodnutí) o typovém schválení a všech odpovídajících
požadavků těchto pravidel.
(g)

Pro radioaktivní zásilky obsahující štěpnou látku musí být zajištěno provedení měření

popsaného v odstavci 674(b) a zkoušky uzavřenosti každé radioaktivní zásilky podle odstavce
677, pokud to přichází v úvahu.
(h)

Pro každou radioaktivní látku s malou rozptýlitelností musí být zajištěno splnění všech

podmínek stanovených v osvědčení (rozhodnutí) o typovém schválení a všech odpovídajících
požadavků těchto pravidel.
PŘEPRAVA JINÉHO ZBOŽÍ
503.

Kromě potřebných dokumentů a předmětů, které jsou potřebné k manipulaci s

radioaktivní látkou, nesmí radioaktivní zásilka obsahovat nic jiného. Tyto podmínky
nevylučují přepravu láteks nízkou hmotnostní aktivitou a povrchově kontaminovaných
předmětů s ostatními předměty. Přeprava takových předmětů a dokumentů v radioaktivní
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zásilce nebo přeprava látek s nízkou hmotnostní aktivitou nebo povrchově kontaminovaných
předmětů společně s jinými druhy zboží je dovolena za předpokladu, že nemůže dojít k
vzájemnému působení mezi nimi a obalem (obalovým souborem) nebo jeho radioaktivním
obsahem, které by mohlo snížit bezpečnost radioaktivní zásilky.
504.

Cisterny a kontejnery střední velikosti na volně ložené zboží (IBC), které se používají k

přepravě radioaktivních látek, nesmějí být použity pro tranzitní skladování nebo přepravu
jiného zboží, pokud nebyly dekontaminovány tak, že povrchová kontaminace není větší než
0,4 Bq/cm2 pro gama a beta zářiče a pro alfa zářiče s nízkou toxicitou a než 0,04 Bq/cm2 pro
ostatní alfa zářiče.
505.

Přeprava jiného zboží s dodávkami přepravovanými za podmínek výlučného použití je

dovolena za předpokladu, že přeprava je organizována výhradně přepravcem a není zakázána
na základě jiných podmínek těchto pravidel.
506.

Dodávky musí být během přepravy a tranzitního skladování odděleny od jiného

nebezpečného zboží v souladu s příslušnými předpisy pro přepravu nebezpečného zboží každé
země, přes kterou nebo do níž je radioaktivní látka dopravována, případně s předpisy
odpovědné dopravní organizace, jakož i s požadavky těchto pravidel.

JINÉ NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI OBSAHU RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKY
507.

Při balení, označování, umísťování značek skladování a přepravě musí být vzaty v

úvahu kromě radioaktivních a štěpných vlastností i ostatní nebezpečné vlastnosti radioaktivní
zásilky, jako výbušnost, vznětlivost hořlavost, chemickou toxicitu a korosivnost s cílem
zajistit soulad s příslušnými předpisy pro přepravu nebezpečného zboží každé země, přes
kterou nebo do níž je radioaktivní látka dopravována, případně s předpisy odpovědné
dopravní organizace, jakož i s požadavky těchto pravidel.
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KONTROLA A POŽADAVKY Z HLEDISKA KONTAMINACE A NETĚSNOSTI
RADIOAKTIVNÍCH ZÁSILEK
508. Nefixovaná kontaminace na vnějším povrchu radioaktivní zásilky musí být udržována na
co nejnižší v praxi dosažitelné úrovni a v běžných podmínkách dopravy nesmí překročit
následující meze:
(a)

4,0 Bq/cm2 pro gama a beta zářiče a pro alfa zářiče s nízkou toxicitou a

(b)

0,4 Bq/cm2 pro ostatní alfa zářiče.

Výše uvedené mezní úrovně jsou uvažovány jako zprůměrnění výsledků z otěru plochy 300
cm2 na libovolné části povrchu.
509.

S výjimkou uvedenou v odstavci 514 nesmí překročit úroveň nefixované kontaminace

na vnějších a vnitřních površích vnějších obalů, přepravních kontejnerů, cisteren a kontejnerů
střední velikosti na volně ložené zboží meze stanovené v odstavci 508.
510.

Je-li zřejmé, že radioaktivní zásilka je poškozena nebo netěsní nebo je-li podezření, že

radioaktivní zásilka byla poškozena nebo byla netěsná, musí být přístup k ní omezen
a kvalifikovaná osoba musí co nejdříve vyhodnotit rozsah kontaminace a úroveň záření, která
z toho vyplývá. Vyhodnocení musí být provedeno vzhledem k radioaktivní zásilce,
dopravnímu prostředku, místům nakládky a vykládky včetně míst sousedících a v případě
potřeby ke všem ostatním materiálům, které se nacházely v dopravním prostředku. V případě
potřeby musí být provedena další opatření k ochraně zdraví, majetku a životního prostředí
podle podmínek vydaných příslušným kompetentním úřadem s cílem odstranit nebo co
nejvíce snížit následky úniku (netěsnosti) nebo poškození.
511.

Radioaktivní zásilky u nichž únik radioaktivního obsahu přesahuje meze povolené pro

podmínky normální přepravy, smějí být za dozoru odstaveny na vhodné místo, ale nesmějí
být přepravovány dále, pokud nebyly opraveny nebo jinak uvedeny do řádného stavu
a dekontaminovány.
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512.

Dopravní prostředek a vybavení používané pro obvyklou přepravu radioaktivních

látek, musí být pravidelně kontrolovány k určení úrovně kontaminace. Četnost takových
kontrol musí odpovídat pravděpodobnosti kontaminace a množství přepravovaných
radioaktivních látek.
513.

S výjimkou uvedenou v odstavci 514 musí být všechny dopravní prostředky, jejich

vybavení nebo jejich části, které byly během přepravy radioaktivních látek kontaminovány
nad meze stanovené v odstavci 508 nebo vykazují dávkového ekvivalentu vyšší než 5 %Sv/h,
co nejdříve dekontaminovány kvalifikovanou osobou; nesmějí být znovu použity, pokud
nefixovaná kontaminace převyšuje meze stanovené v odstavci 508 a pokud není úroveň
záření, vyplývající z fixované kontaminace na povrchu, po dekontaminaci menší než 5 %Sv/h.
514.

Vnější obaly, přepravní kontejnery, cisterny, kontejnery střední velikosti na volně

ložené zboží nebo dopravní prostředky určené pro přepravu radioaktivních látek
přepravovaných za podmínek výlučného použití, jsou vyjmuty z podmínek odstavců 509 a
513, avšak jen ve vztahu k jejich vnitřním povrchům a jen po dobu, po kterou při tomto
výlučném použití zůstávají.

KONTROLA A POŽADAVKY NA PŘEPRAVY VYJMUTÝCH ZÁSILEK
515.

Vyjmuté zásilky podléhají jen těmto požadavkům v částech V a VI:

(a) požadavkům popsaným v odstavcích 507, 508, 511, 516, 534-536, 549(c), 554
a odpovídajícím požadavkům z odstavců 517-520,
(b) požadavkům na vyjmuté zásilky popsaným v odstavci 620,
(c) požadavkům popsaným v odstavci 634, jedná-li se o vyjmuté zásilky obsahující štěpnou
látku a současně splňující jeden z požadavků odstavce 672
(d) požadavkům popsaným v odstavcích 579 a 580, jedná-li se o dopravu poštou.
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516.

Příkon dávkového ekvivalentu na libovolném místě vnějšího povrchu vyjmuté zásilky

nesmí překročit 5 %Sv/h.
517.

Radioaktivní látky, které jsou uzavřeny v přístroji nebo obsaženy ve výrobku nebo

tvoří součást těchto předmětů a jejich aktivita současně nepřekračuje meze stanovené pro
položku a pro radioaktivní zásilku ve sloupcích 2. a 3. tabulky III, smějí být přepravovány
jako vyjmutá zásilka za současného splnění následujících předpokladů:
(a) příkon dávkového ekvivalentu ve vzdálenosti 10 cm od libovolného místa vnějšího
povrchu nebaleného přístroje nebo výrobku není vyšší než 0,1 mSv/h,
(b) každý přístroj nebo každý výrobek (vyjma hodin nebo zařízení opatřených značením
provedeným barvami světélkujícími na základě radioluminiscence) je opatřen nápisem
„Radioaktivní“,
(c) radioaktivní látka je úplně uzavřena neaktivní sloučeninou (přitom zařízení, jehož jediným
účelem je obsahovat radioaktivní látku nelze považovat za přístroj nebo výrobek ve výše
uvedeném smyslu).
518.

Radioaktivní látky jiných forem než popsaných v odstavci 517 smějí být přepravovány

jako vyjmutá zásilka, nepřekračuje-li aktivita meze stanovené ve sloupci 4 tabulky III a za
současného splnění následujících předpokladů:
(a)

radioaktivní zásilka udrží svůj radioaktivní obsah za podmínek běžné přepravy,

(b)

radioaktivní zásilka je na vnitřním povrchu obalu opatřena nápisem „Radioaktivní“,

takže při jejím otevření je viditelné upozornění na přítomnost radioaktivní látky.
519.

Výrobek, ve kterém jsou jedinými radioaktivními látkami neozářený přírodní uran,

neozářený ochuzený uran nebo neozářené přírodní thorium, může být přepravován jako
vyjmutá zásilka za předpokladu, že vnější povrchy uranu nebo thoria mají neaktivní plášť z
kovu nebo jiného pevného materiálu.
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Kontrola a další požadavky na přepravy prázdných obalů
520.

Prázdný obal (obalový soubor), který obsahoval radioaktivní látky, může být

přepravován jako vyjmutá zásilka za současného splnění následujících předpokladů:
(a)

obal je v dobře udržovaném stavu a bezpečně uzavřen,

(b)

vnější povrch každé jeho součásti z uranu nebo thoria je uzavřen neaktivním pláštěm

z kovového nebo jiného pevného materiálu,
(c)

úroveň nefixované kontaminace na jeho vnitřním povrchu nepřekračuje stonásobek

meze stanovené v odstavci 508,
(d)

veškeré nálepky, které na něm mohly být upevněny v souladu s odstavcem 541 již

nejsou viditelné.

KONTROLA A POŽADAVKY NA PŘEPRAVY RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK O NÍZKÉ
HMOTNOSTNÍ

AKTIVITĚ

(LSA)

A

POVRCHOVĚ

KONTAMINOVANÝCH

PŘEDMĚTŮ (SCO) V PRŮMYSLOVÝCH ZÁSILKÁCH NEBO NEBALENÝCH
521.

Množství látek LSA nebo SCO v jedné průmyslové zásilce typu 1 (IP-1), typu 2 (IP-2),

typu 3 (IP-3) nebo předmětu, nebo případně souboru předmětů musí být omezeno tak, aby
vnější příkon dávkového ekvivalentu ve vzdálenosti 3 m od nestíněné látky nebo předmětu
nebo souboru předmětů nepřekračovala 10 mSv/h.
522.

Látky LSA a SCO, které jsou štěpnými látkami nebo štěpné látky obsahují, musí

odpovídat příslušným podmínkám odstavců 568, 569 a 671.
523.

Látky LSA a SCO ve skupinách LSA-I a SCO-I mohou být přepravovány nebalené za

těchto podmínek:
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a)

Všechny nebalené látky, vyjma rud, které obsahují radionuklidy, vyskytující se

výlučně v přírodě, musí být přepravovány tak, že za podmínek běžné přepravy nemůže
radioaktivní obsah z dopravního prostředku unikat a nemůže dojít ke ztrátě stínění.
b)

Každý dopravní prostředek musí být používán pouze k přepravě za podmínek

výlučného použití, ledaže by jím byly přepravovány jen předměty SCO-I, na nichž není
úroveň kontaminace na přístupných a nepřístupných površích vyšší než 10-ti násobek meze
uvedené v odstavci 214.
c)

Lze-li se u SCO-I domnívat, že nepřístupné povrchy vykazují vyšší úroveň nefixované

kontaminace, než to odpovídá hodnotám stanoveným v odstavci 241(a)(i), musí být
provedena opatření, která zabezpečí, že radioaktivní látky nemohou unikat do dopravního
prostředku.
524.

Látky LSA a SCO musí být baleny v souladu s požadavky tabulky IV, pokud není v

odstavci 523 určeno jinak..
525.

Celková aktivita látek LSA a SCO v jednotlivém lodním prostoru nebo vodotěsném

úseku lodi pro říční plavbu nebo v jiném dopravním prostředku v radioaktivních zásilkách typ
IP-1, IP-2, IP-3 nebo nebalených nesmí překročit meze stanovené v tabulce V.

TABULKA IV - POŽADAVKY NA PRŮMYSLOVÉ ZÁSILKY PRO LÁTKY LSA A SCO
Radioaktivní obsah

LSA-I

Typ průmyslové zásilky
Přeprava za podmínek
Ostatní přepravy
výlučného použití

Pevný a
Kapalný

Typ IP-1
Typ IP-1

Typ IP-1
Typ IP-2

Pevný
Kapalný
LSA-III
SCO-I a
SCO-II

Typ IP-2
Typ IP-2
Typ IP-2
Typ IP-1
Typ IP-2

Typ IP-2
Typ IP-3
Typ IP-3
Typ IP-1
Typ IP-2

LSA-II

a

Za podmínek popsaných v odstavci 523 smějí být látky LSA-I a SCO-I přepravovány
nebalené.
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TABULKA V - MEZE AKTIVITY PRO LÁTKY LSA NEBO SCO V PRŮMYSLOVÝCH
ZÁSILKÁCH NEBO NEBALENÉ
Druh látky

Mez aktivity pro dopravní
prostředek jiný, než loď
pro říční plavbu
Neomezeně
Neomezeně

LSA-I
LSA-II a LSA-III
pevné nehořlavé látky
100 A2
LSA-II a LSA-III
pevné hořlavé látky a všechny
kapalné látky a plyny
100 A2
SCO

Mez aktivity pro lodní
prostor nebo vodotěsný
úsek lodi pro říční plavbu
Neomezeně
100 A2
10 A2
10 A2

TABULKA VI - FAKTORY NÁSOBENÍ PRO NÁKLADY VELKÝCH ROZMĚRŮ
Rozměry nákladu a

Faktor násobení

až do 1 m2

1

od více než 1 m2 do 5 m2
2

od více než 5 m do 20 m
od více než 20 m
a

2
2

2

3
10

Stanoveno jako největší plocha průřezu nákladu

STANOVENÍ PŘEPRAVNÍHO INDEXU (TI)
526.

Přepravní index (TI) pro radioaktivní zásilku, vnější obal, nebo přepravní kontejner

nebo nebalené látky LSA-I nebo nebalené SCO-I je číslo odvozené na základě následujícího
postupu:
(a)

Změří se nejvyšší příkon dávkového ekvivalentu ve vzdálenosti 1 m od vnějších

povrchů radioaktivní zásilky, vnějšího obalu, nebo přepravního kontejneru nebo nebalených
látek LSA-I nebo SCO-I. Naměřená hodnota v milisievertech za hodinu (mSv/h) musí být
násobena 100 a výsledné číslo je přepravním indexem.
Pro uranové a thoriové rudy a jejich koncentráty smějí být za nejvyšší příkony
dávkového ekvivalentu ve vzdálenosti 1 m od vnějších povrchů vzaty tyto hodnoty:
0,4 mSv/h pro rudy uranu a thoria a jejich fyzikální koncentráty,
0,3 mSv/h pro chemické koncentráty thoria,
0,02 mSv/h pro chemické koncentráty uranu, kromě hexafluoridu uranu.
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(b)

Pro cisterny, přepravní kontejnery a nebalené látky LSA-I a SCO-I se hodnota získaná

podle bodu(a) násobí odpovídajícím faktorem z tabulky VI.
(c)

Hodnoty získané podle bodů (a) a (b) se zaokrouhlí směrem nahoru na jedno desetinné

místo (např. z 1,13 bude 1,2), s výjimkou hodnoty 0,05 nebo nižší, která může být
považována za nulu.
527.

Přepravní index pro vnější obal, přepravní kontejner nebo dopravní prostředek musí

být stanoven buď jako součet přepravních indexů radioaktivních zásilek, nebo přímým
měřením příkonu dávkového ekvivalentu. Výjimkou jsou nepevné vnější obaly, pro které musí
být přepravní index stanoven pouze jako součet přepravních indexů všech radioaktivních
zásilek v nich obsažených.

STANOVENÍ PŘEPRAVNÍHO INDEXU Z HLEDISKA ZACHOVÁNÍ PODKRITICKÉHO
STAVU (CSI)
528.

Přepravní index z hlediska zachování podkritického stavu (CSI) pro radioaktivní

zásilky obsahující štěpné látky se získá dělením čísla 50 menším ze dvou hodnot „N“,
odvozených v odstavcích 681 a 682 (tj. CSI = 50/N). Hodnota přepravního indexu z hlediska
zachování podkritického stavu může být nula za předpokladu, že neomezený počet
radioaktivních zásilek je podkritický (tj., že „N“ se prakticky rovná nekonečnu v obou
případech).
529.

Přepravní index z hlediska zachování podkritického stavu (CSI) se pro každou

dodávku musí stanovit jako součet jednotlivých CSI všech radioaktivních zásilek v dodávce
obsažených.
MEZE PRO PŘEPRAVNÍ INDEX (TI), PŘEPRAVNÍ INDEX Z HLEDISKA ZACHOVÁNÍ
PODKRITICKÉHO

STAVU

(CSI)

A

PŘÍKON

DÁVKOVÉHO

EKVIVALENTU

RADIOAKTIVNÍCH ZÁSILEK A VNĚJŠÍCH OBALŮ
530.

S výjimkou dodávek přepravovaných za podmínek výlučného použití nesmí přepravní

index jednotlivých radioaktivních zásilek nebo vnějších obalů překročit hodnotu 10
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a přepravní index z hlediska zachování podkritického stavu jednotlivých radioaktivních
zásilek nebo vnějších obalů nesmí překročit hodnotu 50.
531.

S výjimkou radioaktivních zásilek a vnějších obalů přepravovaných za podmínek

výlučného použití po železnici nebo silnici v souladu s podmínkami stanovenými v odstavci
572(a), nebo radioaktivních zásilek a vnějších obalů přepravovaných za podmínek výlučného
použití a za zvláštních podmínek plavidlem nebo letecky v souladu s podmínkami
stanovenými v odstavcích 574, resp. 578, nesmí příkon dávkového ekvivalentu na libovolném
místě vnějšího povrchu radioaktivní zásilky nebo vnějšího obalu překročit hodnotu 2 mSv/h.
532.

Maximální příkon dávkového ekvivalentu na libovolném místě vnějšího povrchu

radioaktivní zásilky přepravované za podmínek výlučného použití nesmí překročit hodnotu 10
mSv/h.

TABULKA VII - KATEGORIE RADIOAKTIVNÍCH ZÁSILEK A VNĚJŠÍCH OBALŮ
Podmínky
Přepravní index (TI) Maximální příkon dávkového ekvivalentu na
libovolném místě vnějšího povrchu
a
0
nejvýše 0,005 mSv/h
více než 0,
více než 0,005 mSv/h, ale ne více než 0,5 mSv/h
ale ne více než 1 a
více než 1,
více než 0,5 mSv/h, ale ne více než 2 mSv/h
ale ne více než 10
více než 10
více než 2 mSv/h, ale ne více než 10 mSv/h

Kategorie
I-BÍLÁ
II-ŽLUTÁ
III-ŽLUTÁ
III-ŽLUTÁ b

a

Není-li naměřený přepravní index větší než 0,05, může být přepravní index podle odstavce
526(c) považován za rovnající se 0.
b

Musí být současně přepravovány za podmínek výlučného použití.

KATEGORIE
533.

Radioaktivní zásilky a vnější obaly musí být zařazeny do jedné z kategorií I-BÍLÁ,

II-ŽLUTÁ nebo III-ŽLUTÁ podle podmínek stanovených v tabulce VII a podle následujících
podmínek:
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(a)

Při určování příslušné kategorie pro radioaktivní zásilku a vnější obal musí být

respektovány současně přepravní index a příkon dávkového ekvivalentu na povrchu. Splňujeli přepravní index podmínku pro jednu kategorii, ale příkon dávkového ekvivalentu na
povrchu je jiné kategorie, přiřadí se kus k vyšší z obou kategorií. V této souvislosti se
kategorie I-BÍLÁ považuje za nejnižší kategorii.
(b)

Přepravní index se určuje podle postupu stanoveného v odstavcích 526 a 527.

(c)

Je-li příkon dávkového ekvivalentu na povrchu vyšší než 2 mSv/h, musí být

radioaktivní zásilka nebo vnější obal přepravován za podmínek výlučného použití a podle
příslušných podmínek odstavců 572(a), 574 nebo 578.
(d)

Radioaktivní zásilka, přepravovaná za zvláštních podmínek, se zařadí do kategorie

III-ŽLUTÁ.
(e)

Obal obsahující radioaktivní zásilku, přepravovanou za zvláštních podmínek, se zařadí

do kategorie III-ŽLUTÁ.

TABULKA VIII
VÝBĚR ZE SEZNAMU ČÍSEL ORGANIZACE SPOJENÝCH
NÁRODŮ, SPRÁVNÉ PŘEPRAVNÍ NÁZVY A POPISY, DODATEČNÁ RIZIKA
A
JEJICH VZTAH K ROZPISŮM.
Rozpis
1
2
3
4
5
6
7
8

Číslo SPRÁVNÝ PŘEPRAVNÍ NÁZEV a
Dodatečné
OSN a popis
riziko
2910 RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, VYJMUTÁ ZÁSILKA
- OMEZENÁ MNOŽSTVÍ LÁTKY
2911 RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, VYJMUTÁ ZÁSILKA
- PŘÍSTROJE nebo VÝROBKY
2909 RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, VYJMUTÁ ZÁSILKA
VÝROBKY
Z PŘÍRODNÍHO
URANU
nebo
OCHUZENÉHO URANU nebo THORIA
2908 RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, VYJMUTÁ ZÁSILKA
- PRÁZDNÉ OBALY (OBALOVÉ SOUBORY)
2912 RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, NÍZKÁ HMOTNOSTNÍ
AKTIVITA (LSA-I) jiná než štěpná, nebo vyjmutá štěpná b
3321 RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, NÍZKÁ HMOTNOSTNÍ
AKTIVITA (LSA-II) jiná než štěpná, nebo vyjmutá štěpná b
3322 RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, NÍZKÁ HMOTNOSTNÍ
AKTIVITA (LSA-III) jiná než štěpná, nebo vyjmutá štěpná b
2913 RADIOAKTIVNÍ
LÁTKA,
POVRCHOVĚ
KONTAMINOVANÉ PŘEDMĚTY (SCO-I nebo SCO-II)
jiná než štěpná, nebo vyjmutá štěpná b

53

pokračování tabulky VIII
Rozpis Číslo SPRÁVNÝ PŘEPRAVNÍ NÁZEV a
OSN a popis
9
2915 RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZASILKA
TYPU A, jiná, než zvláštní formy, jiná než štěpná, nebo
vyjmutá štěpná b
9
3332 RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZASILKA
TYPU A, ZVLÁŠTNÍ FORMY, jiná než štěpná, nebo
vyjmutá štěpná b
10
2916 RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZASILKA
TYPU B(U), jiná než štěpná, nebo vyjmutá štěpná b
11
2917 RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZASILKA
TYPU B(M), jiná než štěpná, nebo vyjmutá štěpná b
12
3323 RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZASILKA
TYPU C, jiná než štěpná, nebo vyjmutá štěpná b
14
2919 RADIOAKTIVNÍ LÁTKA,
PŘEPRAVOVANÁ ZA
PODMÍNEK VYLUČNÉHO POUŽITÍ, jiná než štěpná, nebo
vyjmutá štěpná b
c
2978 RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, HEXAFLUORID URANU, jiná
než štěpná, nebo vyjmutá štěpná b
6 + 13 3324 RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, NÍZKÁ HMOTNOSTNÍ
AKTIVITA (LSA-II), ŠTĚPNÁ
7 + 13 3325 RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, NÍZKÁ HMOTNOSTNÍ
AKTIVITA (LSA-III), ŠTĚPNÁ
8 + 13 3326 RADIOAKTIVNÍ
LÁTKA,
POVRCHOVĚ
KONTAMINOVANÉ PŘEDMĚTY (SCO-I nebo SCO-II),
ŠTĚPNÁ
9 + 13 3327 RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZASILKA
TYPU A, ŠTĚPNÁ, jiná, než zvláštní formy
9 + 13 3333 RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZASILKA
TYPU A, ZVLÁŠTNÍ FORMY, ŠTĚPNÁ
10 + 13 3328 RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZASILKA
TYPU B(U), ŠTĚPNÁ
11 + 13 3329 RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZASILKA
TYPU B(M), ŠTĚPNÁ
12 + 13 3330 RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZASILKA
TYPU C, ŠTĚPNÁ
14 + 13 3331 RADIOAKTIVNÍ LÁTKA,
PŘEPRAVOVANÁ ZA
ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK, ŠTĚPNÁ
c
+ 13 2977 RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, HEXAFLUORID URANU,
ŠTĚPNÁ

Dodatečné
riziko

Korosivní
(třída OSN 8)

Korosivní
(třída OSN 8)

a „

SPRÁVNÝ PŘEPRAVNÍ NÁZEV“ lze nalézt v kolonce „SPRÁVNÝ PŘEPRAVNÍ
NÁZEV a popis“ a je omezen na část napsanou VELKÝMI PÍSMENY. V případě UN 2909
a UN 2911 se musí užít pouze odpovídající SPRÁVNÝ PŘEPRAVNÍ NÁZEV
z alternativních SPRÁVNÝCH PŘEPRAVNÍCH NÁZVŮ, které jsou odděleny slovy „nebo“.
b

„VYJMUTÉ ŠTĚPNÉ“ látky jsou ty štěpné látky, které splňují ustanovení odstavce 672.

c

UN 2977 a UN 2978 jsou zvláštní případy bez jednoznačného vztahu k rozpisům.
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OZNAČOVÁNÍ, OPATŘOVÁNÍ NÁLEPKAMI A ZNAČKAMI
Označování
534.

Každá radioaktivní zásilka musí být zřetelně, čitelně a trvanlivě označena na vnějším

povrchu označením přepravce nebo příjemce nebo obou.
535.

Každá radioaktivní zásilka, s výjimkou vyjmutých zásilek, musí být zřetelně, čitelně

a trvanlivě označena na vnějším povrchu číslem Organizace spojených národů (číslo OSN, viz
tabulka VIII), před které se předsadí písmena „UN“ a správným přepravním názvem. Vyjmuté
zásilky, pokud nebyly přijaty k mezinárodní poštovní přepravě, musí být označeny pouze
číslem Organizace spojených národů, před které se předsadí písmena „UN“. Pro radioaktivní
zásilky přijaté k mezinárodní poštovní přepravě platí ustanovení odstavce 580.
536.

Každá radioaktivní zásilka s hmotností brutto vyšší než 50 kg musí být zřetelně,

čitelně a trvanlivě označena na vnějším povrchu údajem o dovolené brutto hmotnosti.
537.

Každá radioaktivní zásilka, která odpovídá vzoru (konstrukčnímu typu):

(a)

průmyslové zásilky typ 1, průmyslové zásilky typ 2 nebo průmyslové zásilky typ 3 musí

být zřetelně, čitelně a trvanlivě označena na vnějším povrchu příslušným z nápisů „TYP IP1“, „TYP IP-2“ nebo „TYP IP-3“,
(b)

radioaktivní zásilky typ A, musí být zřetelně, čitelně a trvanlivě označena na vnějším

povrchu nápisem „TYP A“,
(c)

průmyslové zásilky typ 2, průmyslové zásilky typ 3 nebo radioaktivní zásilky typ A,

musí být zřetelně, čitelně a trvanlivě označena na vnějším povrchu rozlišovací značkou pro
vozidla v mezinárodním provozu (VRI kód) země původu vzoru (konstrukčního typu) a
označením výrobce nebo jinými identifikačními znaky radioaktivní zásilky stanovenými
kompetentními úřady.
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OBR. 1.
Základní třílistý symbol o rozměrech odvozených z centrálního kruhu o poloměru
X. Minimální povolená velikost X je 4 mm.

538.

Každá radioaktivní zásilka, která odpovídá typově schválenému vzoru(konstrukčnímu

typu) podle odstavců 805 až 814, nebo 816 až 817 musí být zřetelně, čitelně a trvanlivě
označena na vnějším povrchu:
(a)

identifikačním

označením,

přiděleným

danému

typově

schválenému

vzoru

(konstrukčnímu typu) kompetentním úřadem,
(b)

výrobním číslem, jednoznačně identifikujícím každý obal (obalový soubor) daného

typově schváleného vzoru (konstrukčního typu),
(c)

nápisem „TYP B(U)“ resp. „TYP B(M)“ pro radioaktivní zásilky typ B(U), resp. typ

B(M),
(d)

nápisem „TYP C“ pro radioaktivní zásilky typ C.

539.

Radioaktivní zásilky typ B(U), typ B(M) nebo typ C musí být na vnějším místě

povrchu, které je odolné proti ohni a vodě, označena třílistým symbolem, jehož vzor ukazuje
obr. l, a to vyražením, vylisováním nebo jiným způsobem, který je odolný proti ohni a vodě.
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OBR. 2.
Nálepka kategorie I-BÍLÁ. Pozadí nálepky musí být bílé, barva třílistého
symbolu
a textu musí být černá a barva proužku označujícího kategorii musí být červená.

540.

Jsou-li látky LSA-I nebo SCO-I obsažené v nádobách nebo zabalené v balicích

materiálech přepravovány za podmínek výlučného použití, jak povoluje odstavec 523, musí
být na vnějším povrchu těchto nádob nebo balení příslušné označení, buď „RADIOAKTIVNÍ
LSA-I“ nebo „RADIOAKTIVNÍ SCO-I“.

Opatřování nálepkami
541.

Všechny radioaktivní zásilky, vnější obaly a přepravní kontejnery musí být podle

příslušné kategorie opatřeny nálepkami podle vzorů na obr. 2, obr. 3, nebo obr. 4 s výjimkou
velkých přepravních kontejnerů a cisteren, pro které je dovoleno užít alternativního opatření
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nálepkami podle požadavků odstavce 546. Navíc, každá radioaktivní zásilka, vnější obal a
přepravní kontejner obsahující štěpnou látku, s výjimkou štěpné látky vyjmuté na základě
požadavků odstavce 672, musí být opatřeny nálepkou podle vzoru na obr. 5. Nálepky, které se
nevztahují k obsahu, musí být odstraněny nebo zakryty. Pro radioaktivní látky s ostatními
nebezpečnými vlastnostmi, viz odstavec 507.
542.

Nálepky podle vzorů na obr. 2, obr. 3, nebo obr. 4 musí být umístěny na vnějších

površích dvou protilehlých stran radioaktivní zásilky, vnějšího obalu nebo na vnějším povrchu
všech čtyř stran přepravního kontejneru nebo cisterny. Platí-li povinnost opatření nálepkami
podle vzoru na obr. 5, musí být tyto nálepky umístěny v bezprostřední blízkosti nálepek podle
vzorů na obr. 2, obr. 3, nebo obr. 4. Nálepky nesmí zakrývat značení, stanovené v odstavcích
534 až 539.

OBR. 3.
Nálepka kategorie II-ŽLUTÁ. Pozadí horní poloviny nálepky musí být žluté a
spodní poloviny bílé, barva třílistého symbolu a textu musí být černá a barva proužků
označujících kategorii musí být červená.
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Vyplnění nálepek podle radioaktivního obsahu
543.

Každá nálepka podle vzorů na obr. 2, obr. 3, nebo obr. 4 musí být vyplněna

následujícími údaji:
(a)

Obsah:

(i)

Kromě látek LSA-I musí být na nálepce vyplněn název radionuklidu podle tabulky I

užitím symbolů v ní uvedených. Pro směsi radionuklidů se vyplní nejvíce omezující nuklidy,
pokud to prostor, který je k dispozici v řádku, dovolí. Příslušná skupina LSA nebo SCO musí
být zapsána za názvem radionuklidu. K tomu se použijí výrazy „LSA-II“, „LSA-III“, „SCO-I“
a „SCO-II“.
(ii)

Pro látky LSA-I je údaj „LSA-I“ dostačující, název radionuklidu není nutný.

(b)

Aktivita:

Nejvyšší aktivita radioaktivního obsahu během přepravy se vyjadřuje v Becquerelech (Bq)
s předsazením příslušné předpony SI jednotek (viz Příloha II). U štěpných látek může být
udána místo aktivity celková hmotnost v gramech (g) nebo v jejich násobcích.
(c)

Pro vnější obaly a přepravní kontejnery musí záznamy pro „obsah“ a „aktivita“ na

nálepkách odpovídat příslušným údajům, vyžadovaným odstavcem 543(a) a 543(b), přičemž
se u celkového obsahu vnějšího obalu a přepravního kontejneru sumarizují. Toto neplatí pro
nálepky na vnějších obalech a přepravních kontejnerech, které obsahují směsné náklady
radioaktivních zásilek s rozdílnými radionuklidy; pro ně musí záznam znít: „Viz přepravní
dokumenty“.
(d)

Přepravní index: Viz odstavce 526 a 527. (Pro kategorii I-BÍLÁ není zápis

přepravního indexu nutný).

59

OBR. 4. Nálepka kategorie III-ŽLUTÁ. Pozadí horní poloviny nálepky musí být žluté a
spodní poloviny bílé, barva třílistého symbolu a textu musí být černá a barva proužků
označujících kategorii musí být červená.

Vyplnění nálepek hodnotou přepravního indexu z hlediska zachování podkritického
stavu
544.

Každá nálepka podle vzoru na obr. 5 musí být vyplněna hodnotou přepravního indexu

z hlediska zachování podkritického stavu (CSI), jak je předepsáno v osvědčení (rozhodnutí)
o povolení přepravy za zvláštních podmínek nebo v osvědčení (rozhodnutí) o typovém
schválení vzoru (konstrukčního typu) radioaktivní zásilky vydaných kompetentním úřadem.
545.

Pro vnější obaly a přepravní kontejnery musí zápis hodnoty přepravního indexu z

hlediska zachování podkritického stavu (CSI) na nálepce odpovídat součtu přepravních
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indexů z hlediska zachování podkritického stavu (CSI) vyžadovaných odstavcem 544 všech
radioaktivních zásilek obsažených ve vnějším obalu nebo přepravním kontejneru.

OBR. 5. Nálepka přepravního indexu z hlediska zachování podkritického stavu. Pozadí
nálepky musí být bílé, barva textu musí být černá.
Opatřování značkami
546.

Velké přepravní kontejnery, které obsahují radioaktivní zásilky, s výjimkou vyjmutých

zásilek a cisterny musí být opatřeny značkami podle vzoru na obr. 6. Značky musí být svisle
upevněny na přední, obou bočních a zadní stěně velkého přepravního kontejneru nebo
cisterny. Značky, které se nevztahují k obsahu, musí být odstraněny nebo zakryty. Místo
současného užití nálepek a značek je alternativně dovoleno použít pouze příslušných nálepek
podle vzorů na obr. 2, obr. 3, obr. 4 a obr. 5, avšak zvětšených tak, že mají minimální rozměry
podle vzoru na obr. 6.
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OBR. 6.
Značka. S výjimkou povolenou podle ustanovení odstavce 570 musí být minimální
rozměry značky podle zobrazeného vzoru; jsou-li zvoleny jiné rozměry, musí být zachovány
poměrné proporce. Číslice „7“ nesmí mít menší výšku než 25 mm. Pozadí horní poloviny
značky musí být žluté a spodní poloviny bílé, barva třílistého symbolu a textu musí být černá.
Ve spodní polovině značky je možné buď užít výrazu „Radioaktivní“ nebo na jeho místo
zaznamenat příslušné číslo OSN pro dodávku.
547.

Jsou-li dodávkou v přepravním kontejneru nebo v cisterně nebalená látka LSA-I nebo

SCO-I nebo jestliže dodávka přepravovaná za podmínek výlučného použití v přepravním
kontejneru představuje balené radioaktivní látky s jediným číslem OSN, musí se pro tuto
dodávku příslušné číslo OSN (viz tabulka VIII) vyznačit černými číslicemi vysokými alespoň
65 mm, a to buď:
(a)

ve spodní polovině značky podle vzoru na obr. 6, před které se předsadí písmena

„UN“, na bílém podkladu , nebo
(b)

na značce podle vzoru na obr. 7.
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Použije-li se alternativa (b), musí být připojena k hlavní značce dle vzoru na obr. 6 doplňková
značka dle vzoru na obr. 7 na všech čtyřech stranách přepravního kontejneru nebo cisterny.

OBR. 7.
Značka pro samostatný záznam čísla OSN. Pozadí značky musí být oranžové a
barva okrajů značky a čísla OSN musí být černá. Symbol „ * * * * “ představuje místo, na
které musí být zaznamenáno příslušné číslo OSN pro radioaktivní látku, jak je uvedeno v
tabulce VIII.

ODPOVĚDNOST PŘEPRAVCE
548.

Za splnění požadavků odstavců 520(d) a 534 až 547 týkajících se značení a opatřování

nálepkami a značkami nese odpovědnost přepravce.
Průvodní náležitosti dodávky
549.

Přepravce musí uvést v přepravních dokumentech, doprovázejících každou dodávku,

odpovídající (relevantní) z následujících údajů v uvedeném pořadí:
(a)

správný přepravní název podle tabulky VIII;

(b)

číslo třídy OSN „7“,

(c)

číslo OSN přiřazené dané látce podle tabulky VIII, s předsazenými písmeny „UN“;

(d)

název nebo symbol každého radionuklidu nebo u směsí radionuklidů vhodné

všeobecné označení nebo seznam omezujících nuklidů;

63

(e)

popis fyzikálního a chemického stavu látky nebo údaj, že se jedná o radioaktivní látku

zvláštní formy nebo radioaktivní látku s malou rozptýlitelností. Pro popis chemické formy je
přípustné užít chemického vzorce;
(f)

maximální aktivita radioaktivního obsahu během přepravy vyjádřená v Becquerelech

(Bq) s předsazením příslušné předpony SI jednotek (viz Příloha II). U štěpných látek může být
udána místo aktivity celková hmotnost v gramech (g) nebo v jejich násobcích;
(g)

kategorie radioaktivní zásilky, t.j. I-BÍLÁ, II-ŽLUTÁ, III-ŽLUTÁ;

(h)

přepravní index (jen u kategorií II-ŽLUTÁ A III-ŽLUTÁ);

(i)

pro dodávky obsahující štěpné látky, jiné než dodávky vyjmuté podle odstavce 672,

přepravní index z hlediska zachování podkritického stavu;
(j)

identifikační značku každého osvědčení (rozhodnutí) o schválení – povolení

příslušného úřadu (radioaktivní látka zvláštní formy, radioaktivní látka s malou
rozptýlitelností, zvláštní podmínky, vzor (konstrukční typ) radioaktivní zásilky nebo přeprava),
odpovídající (relevantní) dané dodávce;
(k)

pro dodávky radioaktivních zásilek ve vnějším obalu nebo přepravním kontejneru

podrobné prohlášení o obsahu každé radioaktivní zásilky uvnitř vnějšího obalu nebo
přepravního kontejneru, případně každého vnějšího obalu nebo přepravního kontejneru v
dodávce. Mají-li být vykládány jednotlivé radioaktivní zásilky z vnějšího obalu nebo
přepravního kontejneru na určitých místech v průběhu dopravy, musí být k dispozici
příslušné přepravní doklady;
(l)

je-li dodávka přepravována za podmínek výlučného použití, dodatkově slova

„Přeprava za podmínek výlučného použití“;
(m)

pro dodávky látek LSA-II, LSA-III a SCO-I a SCO-II celkovou aktivitu dodávky jako

násobky hodnot A2.
Prohlášení přepravce
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550.

Přepravce je povinen zahrnout do přepravních dokumentů prohlášení následujícího

textu nebo ekvivalentního významu:
„Prohlašuji tímto, že obsah této dodávky je plně popsán výše uvedeným přepravním názvem,
je zařazen do skupiny, balen, označen a vybaven nálepkami a značkami a je v každém ohledu
ve stavu vhodném pro přepravu (doplní se druh přepravy) podle požadavků příslušných
mezinárodních smluv a národních právních předpisů.“
551.

Je-li záměr tohoto prohlášení již podmínkou přepravy v rámci určité mezinárodní

dohody, nemusí přepravce vydávat takové prohlášení pro tu část přepravy, na kterou se daná
mezinárodní dohoda vztahuje.
552.

Prohlášení musí být datováno a musí být podepsáno přepravcem. Faksimile smí

nahradit vlastnoruční podpis jen tehdy, když příslušné zákony a vyhlášky právně připouštějí
právní platnost faksimilií podpisů.
553.

Prohlášení musí být součástí dokumentu, který popisuje dodávku podle odstavce 549.

Odstranění nebo zakrytí nálepek
554. Je-li zasílán prázdný obal (obalový soubor) jako vyjmutá zásilka podle ustanovení
odstavce 520, nesmí být původní nálepky viditelné.
Informace pro dopravce
555.

Přepravce musí zařadit do přepravních dokumentů pokyny o opatřeních, která musí

být v případě potřeby dopravcem provedena. Pokyny musí být v jazyce nebo jazycích
požadovaných dopravcem nebo dotčenými orgány a musí obsahovat nejméně tyto údaje:
(a)

dodatková opatření při nakládce, umísťování pro přepravu, přepravě, manipulaci a

vykládce radioaktivní zásilky, vnějšího obalu nebo přepravního kontejneru, včetně zvláštních
podmínek pro odvod tepla (viz odstavec 565) nebo pokyn, že taková opatření nejsou nutná;
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(b)

omezení z hlediska druhu dopravy nebo dopravního prostředku a všechny nezbytné

pokyny o trase;
(c)

písemné pokyny o havarijních opatřeních odpovídající příslušné dodávce.

556.

Právoplatná osvědčení (rozhodnutí) o schválení nebo povolení kompetentními úřady

nemusí nezbytně provázet dodávku. Přepravce však musí zajistit jejich dostupnost pro
dopravce před nakládkou a vykládkou.

Vyrozumění kompetentních úřadů
557.

Před první dopravou jakékoliv radioaktivní zásilky vyžadující schválení nebo povolení

kompetentními úřady musí přepravce zajistit, aby byly kopie každého příslušného osvědčení
(rozhodnutí) kompetentních úřadů, vztahujících se ke vzoru (konstrukčnímu typu) radioaktivní
zásilky, předloženy příslušným kompetentním úřadům každého státu, jímž nebo do kterého
bude dodávka přepravována. Přepravce nemusí čekat na potvrzení těchto kompetentních
úřadů a kompetentní úřady nejsou povinny vydávat potvrzení o příjmu příslušných osvědčení
(rozhodnutí).
558.

O každé dopravě uvedené níže pod a), b), c) nebo d) musí přepravce vyrozumět

kompetentní úřady každého státu, jímž nebo do kterého má být zásilka přepravována. Toto
oznámení musí každý kompetentní úřad obdržet před započetím dopravy, pokud možno
nejméně 7 dní předem.
(a)

Radioaktivní zásilky typ C s radioaktivními látkami, jejichž aktivita je vyšší než 3.103

A1 nebo 3.103 A2 nebo 1000 TBq, podle toho, která hodnota je nižší;
(b)

Radioaktivní zásilky typ B(U) s radioaktivními látkami, jejichž aktivita je vyšší než

3.103 A1 nebo 3.103 A2 nebo 1000 TBq, podle toho, která hodnota je nižší;
(c)

Radioaktivní zásilky typ B(M);

(d)

Přeprava za zvláštních podmínek.
66

559.

Vyrozumění o dodávce musí obsahovat:

(a)

dostatečné informace, umožňující identifikaci radioaktivní zásilky nebo radioaktivních

zásilek, včetně všech potřebných čísel osvědčení (rozhodnutí) a identifikačních označení;
(b)

informace o datu dopravy, předpokládané datum příjezdu nebo příletu a

předpokládanou trasu;
(c)

název radioaktivní látky nebo nuklidu;

(d)

popis fyzikálního stavu a chemické formy radioaktivní látky nebo údaj, že se jedná

o radioaktivní látku zvláštní formy nebo radioaktivní látku s malou rozptýlitelností;
(e)

maximální aktivita radioaktivního obsahu během přepravy vyjádřená v Becquerelech

(Bq) s předsazením příslušné předpony SI jednotek (viz Příloha II). U štěpných látek může být
udána místo aktivity celková hmotnost v gramech (g) nebo v jejich násobcích.
560.

Přepravce nemusí posílat samostatné vyrozumění, jestliže byly potřebné informace

obsaženy v žádosti o povolení přepravy, viz odstavec 822.
Dokumentace a provozní předpisy, které musí mít přepravce k dispozici
561.

Přepravce musí mít k dispozici kopii každého osvědčení (rozhodnutí), nutného podle

části VIII těchto pravidel a kopii pokynů pro správné uzavření radioaktivní zásilky a všech
opatření pro přípravu dopravy dříve, než bude provedena podle podmínek těchto osvědčení
(rozhodnutí).
PŘEPRAVA A TRANZITNÍ SKLADOVÁNÍ BĚHEM PŘEPRAVY
Oddělování při přepravě a při tranzitním skladování během přepravy
562.

Radioaktivní zásilka, vnější obal , nebo přepravní kontejner obsahující radioaktivní

látky musí být během přepravy a při tranzitním skladování během přepravy odděleny od:

67

(a)

míst užívaných personálem a od nevyvolaného fotografického filmu z důvodů

omezení exposice ionizujícím zářením v souladu s odstavci 306 a 307,
(b)

od ostatních nebezpečných věcí v souladu s odstavcem 506.

563.

Radioaktivní zásilky nebo vnější obaly kategorie II-ŽLUTÁ nebo III-ŽLUTÁ nesmí

být přepravovány v odděleních užívaných cestujícími s výjimkou míst určených pro personál
pověřený doprovodem takových radioaktivních zásilek nebo vnějších obalů.
Umísťování na dopravním prostředku a tranzitní skladování během přepravy
564.

Dodávky musí být pro přepravu bezpečně uloženy (tak, aby se nemohly nebezpečným

způsobem pohybovat, převrátit nebo spadnout).
565.

Jestliže průměrný povrchový tepelný tok na povrchu radioaktivní zásilky nebo

vnějšího obalu nepřevyšuje 15 W/m2 a jestliže zboží v bezprostředním okolí není baleno v
pytlích nebo vacích, smí být radioaktivní zásilka nebo vnější obal přepravován bez zvláštních
požadavků týkajících se umísťování pro přepravu společně s ostatním baleným nákladem,
pokud však příslušné povolení nebo schválení kompetentního úřadu neurčuje výslovně něco
jiného.
566.

Nakládka přepravních kontejnerů a rozmísťování radioaktivních zásilek, vnějších

obalů nebo přepravních kontejnerů se provádí následujícím způsobem:
(a)

S výjimkou přeprav za podmínek výlučného použití musí být celkový počet

radioaktivních zásilek, vnějších obalů nebo přepravních kontejnerů na jediném dopravním
prostředku limitován takovým způsobem, aby celkový součet přepravních indexů (TI)
nepřekročil hodnoty uvedené v tabulce IX. Pro dodávky látek LSA-I neexistuje omezení
součtu přepravních indexů.
(b)

Pro dodávky přepravované za podmínek výlučného použití neexistuje omezení součtu

přepravních indexů (TI) na jediném dopravním prostředku.
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TABULKA IX.
MEZE PŘEPRAVNÍCH INDEXŮ (TI) PRO PŘEPRAVNÍ
KONTEJNERY A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY NEPŘEPRAVOVANÉ ZA PODMÍNEK
VÝLUČNÉHO POUŽITÍ
Typ přepravního kontejneru nebo dopravního prostředku

Přepravní kontejner – malý
Přepravní kontejner – velký
Vozidlo
Letadlo
pro přepravu osob
pro přepravu nákladů
Plavidlo pro vnitrozemské vodní cesty
Námořní loď a
(1) Lodní prostor, oddělení nebo vymezená palubní plocha
radioaktivní zásilka, vnější obal nebo malý přepravní kontejner
velký přepravní kontejner

Meze celkového součtu
přepravních indexů (TI)
v přepravním
kontejneru nebo na
dopravním prostředku
50
50
50
50
200
50
50
200

(2) Celkově námořní loď
radioaktivní zásilka, vnější obal nebo malý přepravní kontejner 200
velký přepravní kontejner
neomezeno
a

Radioaktivní zásilky, nebo vnější obaly na vozidlech, které odpovídají požadavkům odstavce
572, mohou být přepravovány plavidly za předpokladu, že nebudou vykládány z vozidla po
celou dobu přepravy na palubě plavidla.
(c)

Za normálních podmínek přepravy nesmí příkon dávkového ekvivalentu na žádném

místě vnějšího povrchu dopravního prostředku překročit 2 mSv/h a ve vzdálenosti 2 m od
vnějšího povrchu dopravního prostředku 0,1 mSv/h.
(d)

Celkový součet přepravních indexů z hlediska zachování podkritického stavu (CSI)

v přepravním kontejneru a na dopravním prostředku nesmí překročit hodnoty uvedené v
tabulce X.
567.

Každá radioaktivní zásilka nebo vnější obal mající přepravní index (TI) větší než 10 a

každá dodávka mající přepravní index z hlediska zachování podkritického stavu (CSI) větší
než 50 musí být přepravována pouze za podmínek výlučného použití.
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Oddělování radioaktivních zásilek obsahujících štěpné látky během přepravy
a tranzitního skladování
568.

Při tranzitním skladování během přepravy v libovolném skladovacím prostoru musí

být počet radioaktivních zásilek, vnějších obalů a přepravních kontejnerů obsahujících štěpné
látky omezen takovým způsobem, aby celkový součet přepravních indexů z hlediska
zachování podkritického stavu (CSI) nepřekročil hodnotu 50 v jedné skupině takovýchto
radioaktivních zásilek, vnějších obalů a přepravních kontejnerů. Takto vymezené skupiny
radioaktivních zásilek, vnějších obalů a přepravních kontejnerů musí být skladovány tak, aby
byla dodržena vzdálenost nejméně 6 m mezi nimi.
569.

Jestliže celkový součet přepravních indexů z hlediska zachování podkritického stavu

(CSI) na dopravním prostředku nebo v přepravním kontejneru překračuje hodnotu 50, jak
dovoluje tabulka X, musí být skladovány tak, aby byla dodržena vzdálenost nejméně 6 m
mezi takovým dopravním prostředkem nebo přepravním kontejnerem a dalšími skupinami
radioaktivních zásilek, vnějších obalů nebo přepravních kontejnerů obsahujících štěpné látky
nebo i ostatními dopravními prostředky přepravujícími radioaktivní látky.
Dodatečné požadavky vztahující se na dopravu po železnici a silnici
570.

Železniční a silniční vozidla dopravující radioaktivní zásilky, vnější obaly nebo

přepravní kontejnery opatřené nálepkami podle vzoru na obr. 2, obr. 3, obr. 4 nebo obr. 5
nebo přepravující dodávky za podmínek výlučného použití musí být opatřena značkou podle
vzoru na obr. 6:
(a)

z vnějšku na obou bočnicích v případě železničního vozidla,

(b)

z vnějšku na obou bočnicích a na zadním čele v případě silničního vozidla.

U vozidel bez bočnic mohou být značky umístěny přímo na podvozek nesoucí náklad, jsou-li
tam dobře viditelné; u objemově velkých cisteren nebo přepravních kontejnerů jsou
postačující značky umístěné přímo na nich. Pro vozidla, která nemají dostatečné místo k
umístění větších značek, mohou být rozměry značek podle vzoru na obr. 6 redukovány tak, že
mají rozměr strany 100 mm. Všechny značky nemající vztah k obsahu vozidla musí být
odstraněny.
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571.

Jestliže dodávkou na vozidle je nebalená látka LSA-I nebo SCO-I nebo je-li dodávkou

přepravovanou za podmínek výlučného použití balená radioaktivní látka s jediným číslem
Organizace spojených národů, musí být příslušné číslo Organizace spojených národů (viz
tabulka VIII) zaznamenáno černými číslicemi nejméně 65 mm vysokými buď:
(a)

ve spodní části značky podle vzoru na obr. 6, nebo

(b)

na značce podle vzoru na obr. 7.

Jestliže je zvolena alternativa ad b), musí být doplňková značka umístěna těsně u hlavní
značky na vnějšku obou bočnic v případě železničního vozidla nebo na vnějšku obou bočnic a
na zadním čele v případě silničního vozidla.
572.

V případě dodávek, přepravovaných za podmínek výlučného použití nesmí příkon

dávkového ekvivalentu překročit:
(a)

10 mSv/h v jakémkoliv místě vnějších povrchů radioaktivních zásilek nebo vnějších

obalů; smí však překročit 2 mSv/h, jestliže
(i)

vozidlo je vybaveno uzávěrem, který při běžných podmínkách přepravy zabraňuje

nepovolaným osobám v přístupu do vnitřku vozidla
a
(ii)

jsou provedena taková opatření k upevnění radioaktivních zásilek nebo vnějších obalů,

že se jejich poloha uvnitř krytého prostoru vozidla při běžných podmínkách přepravy nezmění
a
(iii)

mezi začátkem a ukončením dopravy nebudou prováděny žádné nakládky nebo

vykládky;
(b)

2 mSv/h v jakémkoliv místě vnějších povrchů vozidla, včetně střešních a podlahových

ploch, nebo u otevřeného vozidla v jakémkoliv místě, které se nachází na svislých rovinách
prodloužených z vnějších okrajů vozidla, na povrchu nákladu a spodním vnějším povrchu
vozidla a
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TABULKA X. MEZE PŘEPRAVNÍCH INDEXŮ Z HLEDISKA ZACHOVÁNÍ
PODKRITICKÉHO STAVU (CSI) PRO PŘEPRAVNÍ KONTEJNERY A DOPRAVNÍ
PROSTŘEDKY OBSAHUJÍCÍ ŠTĚPNÉ LÁTKY

Typ přepravního kontejneru nebo dopravního prostředku

Přepravní kontejner – malý
Přepravní kontejner – velký
Vozidlo
Letadlo:
pro dopravu osob
pro dopravu nákladů
Plavidlo pro vnitrozemské vodní cesty
Námořní loď a:
(1) Lodní prostor, oddělení nebo vymezená palubní
plocha
radioaktivní zásilka, vnější obal nebo malý přepravní
kontejner
velký přepravní kontejner

Meze celkového součtu
přepravních indexů z hlediska
zachování podkritického stavu
(CSI) v přepravním kontejneru
nebo na dopravním prostředku
Přeprava za
Ostatní
podmínek
přepravy
výlučného
použití
50
–
50
100
50
100
50
50
50

–
100
–

50
50

100
100

(2) Celkově námořní loď
radioaktivní zásilka, vnější obal nebo malý přepravní
200 b
kontejner
velký přepravní kontejner
neomezeno b

200 c
neomezeno c

a

Radioaktivní zásilky, nebo vnější obaly na vozidlech, které odpovídají požadavkům odstavce
572, mohou být dopravovány plavidly za předpokladu, že nebudou vykládány z vozidla po
celou dobu přepravy na palubě plavidla. V takovém případě se užije údajů z kolonky
s hlavičkou „Přeprava za podmínek výlučného použití“.
b

Manipulace s dodávkou a její uložení pro přepravu musí být provedeny tak, aby celkový
součet přepravních indexů z hlediska zachování podkritického stavu (CSI) nepřekročil
hodnotu 50 ani v jedné skupině a manipulace s každou takovouto skupinou a její uložení pro
přepravu musí být provedeny tak, aby tyto skupiny byly odděleny vzdáleností nejméně 6 m.

c

Manipulace s dodávkou a její uložení pro přepravu musí být provedeny tak, aby celkový
součet přepravních indexů z hlediska zachování podkritického stavu (CSI) nepřekročil
hodnotu 100 ani v jedné skupině a manipulace s každou takovouto skupinou a její uložení pro
přepravu musí být provedeny tak, aby tyto skupiny byly odděleny vzdáleností nejméně 6 m.
Prostor mezi skupinami může být obsazen dalším nákladem v souladu s odstavcem 505.
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c)

0,1 mSv/h ve vzdálenosti 2 m od svislých rovin, jejich částmi jsou vnější povrchy

bočnic vozidla nebo je-li náklad přepravován na otevřeném vozidle, ve vzdálenosti 2 m od
svislých rovin, které probíhají vnějšími okraji vozidla.
573.

V případě silničních vozidel není nikomu kromě řidiče a závozníka dovoleno se

zdržovat ve vozidle přepravujícím radioaktivní zásilky, vnější obaly nebo přepravní
kontejnery označené nálepkami kategorií II-ŽLUTÁ nebo III-ŽLUTÁ.
Dodatečné požadavky vztahující se na dopravu plavidly
574.

Radioaktivní zásilky nebo vnější obaly mající příkon dávkového ekvivalentu na

povrchu vyšší než 2 mSv/h, kromě těch, které jsou přepravovány na vozidle za podmínek
výlučného použití v souladu s tabulkou IX, poznámka (a), nesmí být dopravovány plavidlem, s
výjimkou těch, které jsou přepravovány za zvláštních podmínek.
575.

Doprava dodávek realizovaných plavidlem zvláštního účelu, které je na základě

projektového řešení nebo podmínek pronájmu určeno k dopravě radioaktivních látek je
vyjmuta z požadavků uvedených v odstavci 566, jsou-li současně splněny následující
podmínky:
(a)

Pro dopravu je vypracován program radiační ochrany, který je schválen

kompetentním úřadem státu, ve kterém je plavidlo registrováno a, je-li to požadováno,
i kompetentním úřadem každého přístavu, ve kterém plavidlo přistane.
(b)

Podmínky pro umístění na dopravním prostředku jsou pevně stanoveny pro celou trasu

a pamatují i na dodávky, které mohou být naloženy během cesty při mezipřistání.
(c)

Nakládka, zacházení s dodávkou a vykládka probíhají za dozoru osoby kvalifikované

v oblasti přepravy radioaktivních látek.
Dodatečné požadavky vztahující se na leteckou dopravu
576.

Radioaktivní zásilky typ B(M) a dodávky přepravované za podmínek výlučného použití

nesmí být dopravovány letadlem pro dopravu osob.
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577.

Letecky nesmí být dopravovány radioaktivní zásilky typ B(M) chlazené vzduchem,

radioaktivní zásilky vyžadující vnější chlazení pomocným chladicím systémem, radioaktivní
zásilky podléhající provozní kontrole během dopravy a radioaktivní zásilky obsahující kapalné
pyroforické materiály.
578.

Radioaktivní zásilky nebo vnější obaly vykazující příkon dávkového ekvivalentu na

povrchu vyšší než 2 mSv/h, nesmí být dopravovány letadlem, s výjimkou těch, které jsou
přepravovány za zvláštních podmínek.
Dodatečné požadavky vztahující se na dopravu poštou
579.

Dodávka, která splňuje požadavky odstavce 515 a přitom aktivita jejího

radioaktivního obsahu nepřevyšuje jednu desetinu mezí, předepsaných v tabulce III, může být
přijata pro vnitrostátní dopravu poštou; při tom musí splňovat dodatečné požadavky, které
mohou být státní poštou předepsány.
580.

Dodávka, která splňuje požadavky odstavce 515 a přitom aktivita jejího

radioaktivního obsahu nepřevyšuje jednu desetinu mezí, předepsaných v tabulce III, může být
přijata pro mezinárodní dopravu poštou; při tom musí splňovat následující dodatečné
požadavky, předepsané jednotlivými Akty Světové poštovní unie:
(a)

musí být na poště podána pouze přepravci oprávněnými kompetentními úřady;

(b)

musí být podána nejrychlejším způsobem, obvykle letecky;

(c)

musí být na povrchu jasně a trvanlivě označena slovy "RADIOAKTIVNÍ LÁTKA -

MNOŽSTVÍ POVOLENÁ PRO DOPRAVU POŠTOU, tato slova musí být přeškrtnuta
křížem, jestliže se vrací prázdný obal (obalový soubor);
(d)

musí být na povrchu označena jménem a adresou přepravce se žádostí, aby při

nedoručitelnosti byla dodávka vrácena;
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(e)

jméno a adresa přepravce a popis obsahu dodávky musí být uvedeny také uvnitř obalu

(obalového souboru).
CELNÍ ŘÍZENÍ
581.

Celní řízení zahrnující ověření radioaktivního obsahu radioaktivní zásilky musí být

provedeno pouze na takovém místě, kde jsou k dispozici prostředky ke kontrole exposice
ionizujícím zářením a za přítomnosti kvalifikované osoby. Každá radioaktivní zásilka, která
byla na pokyn celních orgánů otevřena, musí být před další dopravou k příjemci uvedena do
původního stavu.
NEDORUČITELNÉ DODÁVKY
582.

Nemůže-li být dodávka doručena, musí být uskladněna na bezpečném místě a

příslušný kompetentní úřad o tom musí být co nejrychleji vyrozuměn a požádán o pokyny pro
další postup.
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ČÁST VI
POŽADAVKY NA RADIOAKTIVNÍ LÁTKY A NA OBALY
(OBALOVÉ SOUBORY) A RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKY

POŽADAVKY NA RADIOAKTIVNÍ LÁTKY
Požadavky na radioaktivní látku s nízkou hmotnostní aktivitou skupiny LSA III
601.

Radioaktivní látka s nízkou hmotnostní aktivitou skupiny LSA III musí být pevná látka,

takové povahy, že po vystavení úplného obsahu obalu testu, uvedenému v odst. 703,
nepřekročí aktivita ve vodě hodnotu 0,1 A2.
Požadavky na radioaktivní látku zvláštní formy
602.

Radioaktivní látka zvláštní formy musí mít alespoň jeden rozměr větší než 5 mm.

603.

Radioaktivní látka zvláštní formy musí být takové povahy, nebo musí být

konstruována tak, aby po vystavení zkouškám dle odstavců 704 - 711, splňovala následující
požadavky:
(a)

nepraskne nebo se nerozdrtí v průběhu zkoušek na náraz, tlak a ohyb dle odstavců 705,

706, 707, 709 (a),
(b)

neroztaví se nebo se nerozptýlí při tepelných zkouškách specifikovaných v odst. 708

nebo odst. 709 (b) a
(c)

aktivita vody při stanovení vyluhovatelnosti specifikovaném v odstavcích 710 a 711

nepřekročí 2 kBq, nebo alternativně u uzavřených zářičů rychlost objemového úniku při
zkoušce hodnotící objemový únik specifikované v ISO 9978: „Radiační ochrana – uzavřené
radioaktivní zářiče – metody zkoušek netěsnosti“ [8], nepřekročí příslušnou mez přijatelnou
pro kompetentní úřad.
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604.

Jestliže je součástí radioaktivní látky zvláštní formy hermetická schránka, musí být

vyrobena tak, aby ji bylo možné otevřít pouze destrukcí.

POŽADAVKY NA RADIOAKTIVNÍ LÁTKU S MALOU ROZPTÝLITELNOSTÍ
605.

Radioaktivní látka s malou rozptýlitelností musí být takové povahy, aby celkové

množství této radioaktivní látky v zásilce splnilo následující požadavky:
(a)

hodnota příkonu dávkového ekvivalentu ve vzdálenosti 3 m od nestíněné radioaktivní

látky nesmí překročit hodnotu 10 mSv/hod,
(b)

jestliže je podrobena testům specifikovaným v odstavcích 736 a 737, nepřekročí

aktivita uvolněných aerosolů ve formě plynné nebo částic, až do aerodynamického
ekvivalentu průměru 100 μm, hodnotu 100 A2. Pro každou zkoušku může být použit zvláštní
vzorek a
jestliže je podrobena zkoušce dle odst. 703 aktivita ve vodě nepřekročí 100 A2. Při

(c)

tomto testu musí být vzato do úvahy poškození v důsledku zkoušek uvedených v (b).

OBECNÉ

POŽADAVKY

NA

VEŠKERÉ

OBALY

(OBALOVÉ

SOUBORY)

A

RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKY
606.

Radioaktivní zásilka musí být zkonstruována tak, aby ji bylo možno snadno

a bezpečně přepravovat s ohledem na její hmotnost, objem a tvar. Navíc musí být
konstruována tak, aby ji bylo možno v dopravním prostředku v průběhu přepravy řádně
zajistit.
607.
na

Vzor (konstrukční typ) radioaktivní zásilky musí zajistit, aby jakékoliv upínací zařízení
obalu

bylo

funkční,

je-li

používáno

způsobem

předepsaným

výrobcem

a aby v případě poruchy tohoto zařízení schopnost radioaktivní zásilky splnit ostatní
požadavky stanovené touto vyhláškou nebyla narušena. Vzor musí brát v úvahu příslušné
bezpečnostní faktory pro případ zvedání radioaktivní zásilky trhem.
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608.

Upínací zařízení a jakékoliv jiné příchytky na vnějším povrchu radioaktivní zásilky,

kterých může být použito k jejímu zvedání, musí být konstruovány tak, aby udržely její
hmotnost v souladu s požadavky dle odst. 607, nebo musí být odstraněny, nebo jinak
vyřazeny z funkce po dobu přepravy.
609.

Obal (obalový soubor), pokud je to prakticky možné, musí být konstruován bez

vystupujících částí na vnějších površích aby mohl být snadno dekontaminován.
610.

Vnější povrch radioaktivní zásilky, pokud je to prakticky možné, musí být

konstruován, tak aby se na něm nesrážela a neudržovala voda.
611.

Jakákoliv zařízení připojená k radioaktivní zásilce během přepravy, která nejsou její

součástí, nesmí snižovat její bezpečnost.
612.

Radioaktivní zásilka musí být schopna odolat vlivům zrychlení, vibrací nebo rezonancí

z vibrací, které se mohou vyskytnout za podmínek předvídatelných při běžných podmínkách
přepravy bez snížení účinnosti uzavíracích zařízení různých nádob radioaktivní zásilky nebo
porušení její celistvosti jako celku. Zejména matice, svorníky a jiná zajišťovací zařízení musí
být konstruována tak, aby bylo zabráněno jejich neúmyslnému uvolnění nebo ztrátě, a to i při
opakovaném používání.
613.

Materiály obalu (obalového souboru) a jakýchkoliv jeho částí musí být navzájem

i vůči radioaktivnímu obsahu zásilky fyzikálně a chemicky kompatibilní. Musí být uvažováno
i chování všech materiálů po ozáření.
614.

Všechny uzávěry, jimiž by mohl unikat radioaktivní obsah, musí být zajištěny před

neoprávněným použitím.
615.

Konstrukce radioaktivní zásilky musí počítat s teplotami a tlaky vnějšího prostředí,

které jsou pravděpodobné při běžných podmínkách přepravy.
616.

Pro radioaktivní látky mající další nebezpečné vlastnosti musí vzor (konstrukční typ)

uvažovat i tyto nebezpečné vlastnosti, viz. odstavce 109 a 507.
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DODATEČNÉ POŽADAVKY NA RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKY DOPRAVOVANÉ
LETECKY
617.

Teplota přístupných povrchů radioaktivních zásilek dopravovaných letecky nesmí

překročit 50˚ C při okolní teplotě 38˚ C, přičemž se nebere do úvahy sluneční ozáření.
618.

Radioaktivní zásilky dopravované letecky musí být konstruovány tak, aby v případě

vystavení teplotám od – 40˚ C do +55˚ C nebyla narušena celistvost zádržné nádoby
(kontejnmentu).
619.

Radioaktivní zásilky obsahující radioaktivní látky musí být pro leteckou dopravu

opatřeny zádržným (kontejmentovým) systémem, který bez úniku vydrží pokles vnějšího tlaku
na 5 kPa.

POŽADAVKY NA VYJMUTÉ ZÁSILKY
620.

Vyjmuté zásilky musí být konstruovány tak, aby splňovaly požadavky specifikované

v odstavcích 606 – 616, a navíc požadavky dle odstavců 617 – 619, pokud jsou dopravovány
letecky.

POŽADAVKY NA PRŮMYSLOVÉ ZÁSILKY

Požadavky na průmyslovou zásilku typ 1 (IP-1)
621.

Průmyslová zásilka typ 1 (IP-1) musí být konstruována tak, aby splňovala požadavky

specifikované v odstavcích 606 – 616 a 634, a navíc požadavky dle odstavců 617 – 619,
pokud je dopravována letecky.
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Požadavky na průmyslové zásilky typ 2 (IP-2)
622.

Aby mohla být radioaktivní zásilka kvalifikována jako průmyslová zásilka typ 2

(IP-2), musí být konstruována tak, aby splňovala požadavky na průmyslovou zásilku typ 1
(IP-1), specifikované v odstavci 621 a navíc, je-li podrobena zkouškám dle odstavců 723
a 724, musí zabraňovat:
(a) ztrátě nebo rozptylu radioaktivního obsahu a
(b) ztrátě účinnosti stínění, která by způsobila větší než 20 % nárůst příkonu dávkového
ekvivalentu ve kterémkoliv místě jeho vnějšího povrchu.

Požadavky na průmyslovou zásilku typ 3 (IP-3)
623.

Aby mohla být radioaktivní zásilka kvalifikována jako průmyslová zásilka typ 3

(IP-3), musí být konstruována tak, aby splňovala požadavky na průmyslovou zásilku typ 1
(IP-1), specifikované v odstavci 621 a navíc požadavky specifikované v odstavcích
634 – 647.

Alternativní požadavky na průmyslové zásilky typ 2 (IP-2) a typ 3 (IP-3)
624.

Radioaktivní zásilky mohou být používány jako průmyslové zásilky typ 2 (IP-2) a typ 3

(IP-3) za předpokladu, že:
(a)

splňují požadavky na průmyslovou zásilku typ 1 (IP-1), specifikované v odstavci 621,

(b)

jsou

konstruovány

tak,

aby

vyhověly

standardům

předepsaným

v kapitole

Všeobecná doporučení k balení v Doporučeních OSN k přepravě nebezpečného zboží [7],
nebo jiným standardům, které jsou těmto přinejmenším rovnocenné a
(c)

při podrobení zkouškám vyžadovaným pro skupinu obalů I a II dle kapitoly

Všeobecná doporučení k balení v Doporučeních OSN k přepravě nebezpečného zboží [7]
musí zabraňovat:
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(i)

ztrátě nebo rozptylu radioaktivního obsahu a

(ii)

ztrátě účinnosti stínění, která by způsobila větší než 20 % nárůst příkonu dávkového

ekvivalentu ve kterémkoliv místě jeho vnějšího povrchu.
625.

Jako průmyslové zásilky typ 2 (IP-2) a typ 3 (IP-3) mohou být používány cisternové

kontejnery, za předpokladu že:
(a)

splňují požadavky na průmyslovou zásilku typ 1 (IP-1), specifikované v odstavci 621,

(b)

jsou

konstruovány

tak,

aby

vyhověly

standardům

předepsaným

v kapitole

Všeobecná doporučení k balení v Doporučeních OSN k přepravě nebezpečného zboží [7],
nebo jiným standardům které jsou těmto přinejmenším rovnocenné a jsou schopny odolat
zkušebnímu tlaku 265 kPa a
(c)

jsou konstruovány tak, že každé dodatečné stínění, kterým jsou opatřeny bude schopné

přestát statická a dynamická napětí, vyplývající z manipulací za běžných podmínek přepravy
a zabrání ztrátě stínících schopností vedoucí k většímu než 20 % nárůstu příkonu dávkového
ekvivalentu na jakémkoliv místě vnějšího povrchu používány cisternového kontejneru.
626.

Cisterny, jiné než cisternové kontejnery mohou být používány jako průmyslové

zásilky typ 2 (IP-2) a typ 3 (IP-3) pro přepravu LSA I a LSA II ve formě plynné nebo
kapalné, jak je předepsáno v tabulce IV, za předpokladu, že vyhovují standardům
přinejmenším ekvivalentním těm, které jsou uvedeny v odstavci 625.
627.

Přepravní kontejnery mohou být používány jako průmyslové zásilky typ 2 (IP-2)

a typ 3 (IP-3), za předpokladu že:
(a)

radioaktivní obsah bude omezen na pevné látky;

(b)

naplní požadavky na průmyslové zásilky typu IP-1 specifikované v 621 a

(c)

jsou konstruovány tak, aby vyhověly standardům předepsaným v dokumentu

ISO1496/1: „Série 1 Přepravní kontejnery – Specifikace a testování – Část 1: Obecné
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nákladní kontejnery“ [9], s výjimkou rozměrů. Musí být konstruovány tak, aby při podrobení
zkouškám předepsaným v citovaném dokumentu a při zrychleních odpovídajících běžným
přepravním podmínkám zabránily:
(i)

ztrátě či rozptýlení radioaktivního obsahu,

(ii)

ztrátě účinnosti stínění, která by způsobila větší než 20 % nárůst příkonu dávkového

ekvivalentu ve kterémkoliv místě vnějšího povrchu přepravního kontejneru.
628.

Kovové kontejnery střední velikosti na volně ložené zboží mohou být používány jako

průmyslové zásilky typ 2 (IP-2) a typ 3 (IP-3), za předpokladu že:
(a)

naplní požadavky na průmyslové zásilky typ IP-1 specifikované v 621,

(b)

jsou konstruovány tak, aby vyhověly standardům předepsaným v kapitole Doporučení

ke kontejnerům střední velikosti dokumentu OSN k přepravě nebezpečného zboží [7], pro
obalovou skupinu I a II, a budou-li podrobeny zkouškám předepsaným v tomto dokumentu,
s výjimkou pádové zkoušky provedené nejvíce poškozujícím způsobem, zabrání:
(i)

ztrátě či rozptýlení radioaktivního obsahu,

(ii)

ztrátě účinnosti stínění, která by způsobila větší než 20 % nárůst příkonu dávkového
ekvivalentu ve kterémkoliv místě vnějšího povrchu přepravního kontejneru.

POŽADAVKY NA RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKY OBSAHUJÍCÍ HEXAFLUORID URANU
629.

S výjimkou

povolenou

v odstavci 632, musí být hexafluorid uranu balen

a přepravován v souladu s ustanoveními ISO 7195 „Obalové soubory pro přepravu
hexafluoridu uranu“ [10] a s požadavky odstavců 630- 631. Radioaktivní zásilka musí
současně splňovat veškeré požadavky těchto Pravidel, které se vztahují k radioaktivním
a štěpným vlastnostem této látky.
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630.

Každá radioaktivní zásilka projektovaná tak, aby pojala 0,1 kg nebo více hexafluoridu

uranu, musí být konstruována tak, aby splnila následující požadavky:
(a)

přestát bez úniku a nepřijatelného zatížení, podle specifikace obsažené v ISO 7195

[10] statickou zkoušku specifikovanou v odstavci 718,
(b)

bez ztráty či rozptýlení hexafluoridu uranu vydržet zkoušku specifikovanou v odstavci

722,
(c)

bez protržení zádržného (kontejnmentového) systému vydržet zkoušku specifikovanou

v odstavci 728.
631.

Radioaktivní zásilka projektovaná tak, aby pojala 0,1 kg nebo více hexafluoridu uranu,

nesmí být opatřena zařízeními na snižování tlaku.
632.

Radioaktivní zásilka projektovaná tak, aby pojala 0,1 kg nebo více hexafluoridu uranu,

může být přepravována až po individuálním schválení kompetentním úřadem, jestliže:
(a)

je projektovaná podle jiných požadavků než ISO 7195 [10] a odstavců 630 –631, ale

nehledě nato naplňuje v aplikovatelné míře požadavky dle odstavců 630- 631,
(b)

je projektovaná přestát bez úniku a nepřijatelného zatížení zkušební tlak do 2,76 MPa

dle odstavce 718, nebo,
(c)

je projektovaná tak, aby pojala 9000 kg nebo více hexafluoridu uranu a přitom

nesplňuje požadavky dle odstavce 630 (c).

POŽADAVKY NA RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKY TYP A
633.

Radioaktivní zásilka typ A musí být konstruována tak, aby splňovala požadavky

specifikované v odstavcích 606 – 616, pro případ letecké dopravy rovněž požadavky dle
odstavců 617 – 619 a odstavců 634 – 649.
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634.

Nejmenší vnější celkový rozměr radioaktivní zásilky nesmí být menší než 10 cm.

635.

Vnější povrch radioaktivní zásilky musí umožňovat zapečetění nebo zaplombování

souboru způsobem, který zajistí, že plomba nebo pečeť nemohou být jednoduše porušeny;
neporušená pečeť je důkazem, že zásilka nebyla otevřena.
636.

Jakékoliv příchytky radioaktivní zásilky musí být konstruovány tak, aby síly vznikající

v těchto příchytkách za normálních a havarních podmínek přepravy nenarušily schopnost
radioaktivní zásilky vyhovovat požadavkům těchto Pravidel.
637.

Vzor (konstrukční typ) radioaktivní zásilky musí pro jednotlivé komponenty obalu

(obalového souboru) vzít v úvahu vystavení teplotám od - 40 oC do + 70 oC. Zvláštní
pozornost

musí

být

věnována

nízkým

teplotám

v

případě

kapalných

obsahů

a potenciálnímu znehodnocení materiálů obalů v daném teplotním rozsahu.
638.

Vzor (konstrukční typ) a technologie zpracování materiálu a výroby obalu (obalového

souboru) musí být v souladu se způsobem zajištění jakosti dle národních či mezinárodních
standardů přijatelných pro kompetentní úřad.
639.

Vzor (konstrukční typ) musí obsahovat zádržný (kontejnmentový) systém bezpečně

uzavíratelný uzavíracím mechanismem, který nemůže být otevřen náhodně nebo v důsledku
tlaku, který může vzniknout v radioaktivní zásilce.
640.

Radioaktivní látka zvláštní formy může být považována za součást zádržného

(kontejnmentového) systému.
641.

Tvoří-li zádržný (kontejnmentový) systém zvláštní jednotku radioaktivní zásilky, musí

být bezpečně uzavíratelný mechanismem nezávislým na libovolné jiné součásti radioaktivní
zásilky.
642.

Projekt kterékoliv části kontejnmentového systému musí zohledňovat, kdykoliv

připadá v úvahu, radiolytický rozklad kapalin a jiných nestálých látek a vznik plynu
chemickou reakcí a radiolýzou.
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643.

Zádržný (kontejnmentový) systém musí udržet radioaktivní obsah při snížení vnějšího

tlaku do 60 kPa.
644.

Všechny ventily, s výjimkou pojistných, musí být vybaveny uzávěrem, který zabrání

jakémukoliv úniku.
645.

Stínění, které uzavírá část radioaktivní zásilky specifikovanou jako součást zádržného

(kontejnmentového) systému, musí být konstruováno tak, aby zabránilo nežádoucímu úniku
z této části stíněného prostoru. Tvoří-li radiační stínění zvláštní jednotku, musí být tato
jednotka bezpečně uzavíratelná uzavíracím mechanismem nezávislým na libovolné jiné části
obalu (obalového souboru).
646.

Radioaktivní zásilka musí být konstruována tak, aby při podrobení zkouškám

specifikovaným v odstavcích 719 – 724, zabránila:
(a)

ztrátě či rozptýlení radioaktivního obsahu,

(b)

ztrátě účinnosti stínění, která by způsobila větší než 20 % nárůst příkonu dávkového

ekvivalentu ve kterémkoliv místě vnějšího povrchu radioaktivní zásilky.
647.

Vzor (konstrukční typ) radioaktivní zásilky určené pro kapalné radioaktivní látky musí

vzít v úvahu změny objemu obsahu a volného prostoru v obalu (obalovém souboru) v
závislosti na teplotních změnách, dynamické jevy a dynamiku plnění.
648.

Radioaktivní zásilka typu A, projektovaná pro kapaliny musí navíc:

(a)

dostatečně vyhovět podmínkám uvedeným v odstavci 646 při podrobení zkouškám

specifikovaným v odstavci 725 a
(b)

buď

(i)

obsahovat dostatek absorbčního materiálu, který vstřebá nejméně dvojnásobný objem

kapalného radioaktivního obsahu a tento absorpční materiál musí být vhodně umístěn, aby
byl v kontaktu s kapalinou v případě jejího úniku, nebo
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(ii)

být opatřena zádržným (kontejnmentovým) systémem složeným z primární vnitřní

a sekundární vnější části, které jsou konstruovány tak, aby zajistily zadržení kapalného
obsahu uvnitř sekundární vnější části, i v případě, že primární vnitřní část je netěsná.
649.

Radioaktivní zásilka typ A, projektovaná pro plyny musí zabránit ztrátě nebo rozptylu

radioaktivního obsahu, je-li podrobena zkouškám podle odstavce 725. Radioaktivní zásilka
typ A, projektovaná pro tritium nebo pro vzácné plyny tento požadavek splňovat nemusí.

POŽADAVKY NA RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKY TYP B (U)
650.

Radioaktivní zásilka typ B musí být zkonstruována tak, aby splňovala požadavky

specifikované v odstavcích 606 – 616, pro případ letecké dopravy rovněž požadavky dle
odstavců 617 – 619 a odstavců 634 – 647 s výjimkou specifikace v odstavci 646 (a) a navíc
požadavky odstavců 651 – 664.
651.

Radioaktivní zásilka musí být zkonstruována tak, aby teplo produkované uvnitř

radioaktivní zásilky jejím radioaktivním obsahem při vnějších podmínkách specifikovaných
v odstavcích 653 a 654 a za podmínek normální přepravy, jak je demonstrováno zkouškami
v odstavcích 719 – 724, negativně neovlivnilo radioaktivní zásilku takovým způsobem, že by
nenaplnila aplikovatelné požadavky pro zádržnou nádobu (kontejnment) a stínění, jestliže
bude ponechána bez dozoru jeden týden. Zvláštní pozornost musí být věnována účinkům
tepla, které mohou:
(a)

změnit upořádání, geometrický tvar nebo fyzikální stav radioaktivního obsahu, nebo

jestliže je radioaktivní látka uzavřena v obalu či nádobě (jako např. pokrytí paliva) způsobit
deformaci této nádoby či obalu nebo přímo radioaktivní látky nebo tyto roztavit, nebo
(b)

snížit účinnost obalového souboru prostřednictvím diferenciální termální expanze

nebo popraskání či roztavení stínícího materiálu, nebo
(c)

v kombinaci s vlhkostí urychlit korozi.
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652.

S výjimkou požadavku dle odstavce 617 na radioaktivní zásilky určené pro leteckou

dopravu musí být radioaktivní zásilka zkonstruována tak, aby při vnějších podmínkách
specifikovaných v odstavci 653 maximální teplota na kterékoliv části přístupného povrchu
radioaktivní zásilky nepřekročila 50 oC - s výjimkou

přepravy radioaktivní zásilky za

podmínek výlučného použití.
653.

Vnější (okolní) teplota musí být uvažována 38 oC.

654.

Podmínky slunečního ozáření musí být uvažovány tak, jak jsou popsány v tabulce XI.

Tabulka XI.- Hodnoty ozáření sluncem
Tvar a umístění povrchů
Ploché vodorovně přepravované povrchy
- základna - ostatní povrchy
Ploché povrchy nepřepravované vodorovně
- všechny povrchy
Zakřivené povrchy

Ozáření sluncem po dobu 12 hodin za den
(W/m2)
Žádné
800
200a
400

a

Alternativně může být k výpočtu použita funkce sinus spolu s přijatým absorpčním koeficientem
a mohou být zanedbány možné účinky odrazu od povrchů sousedních objektů.

655.

Radioaktivní zásilka, jejíž součástí je tepelná ochrana, s cílem vyhovět požadavkům

odstavce 728, musí být projektována tak, aby tato ochrana byla účinná, je-li radioaktivní
zásilka podrobena zkouškám specifikovaným v odstavcích 719 – 724 a 727 (a) nebo 727 (b)
a (c), podle toho které jsou požadované. Žádná taková ochrana vnějšího povrchu radioaktivní
zásilky nesmí být vyřazena propíchnutím, proříznutím, smýknutím, otěrem nebo hrubým
zacházením.
656. Radioaktivní zásilka typ B musí být konstruována tak, aby, je-li podrobena :
a)

zkouškám popsaným v odstavcích 719 - 724 omezila ztrátu radioaktivního obsahu

nejvýše na 10-6 A1 za hodinu a
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b)

zkouškám popsaným v odstavcích 726, 727 (b), 728 a 729 a zároveň zkouškám:

(i)

uvedeným v odstavci 727 (c), jestliže hmotnost radioaktivní zásilky činí nejvýše

500 kg a celková hustota stanovená na základě vnějších rozměrů činí nejvýše 1000 kg/m3
a hodnota aktivity radioaktivního obsahu je nejvýše 1 000 A2, ne však v případě radioaktivní
látky zvláštní formy, nebo
(ii)

uvedeným v odstavci 727 (a) pro všechny ostatní radioaktivní zásilky,

splnila následující požadavky:
(i)

zachovat si dostatečné stínění zajišťující příkon dávkového ekvivalentu ve vzdálenosti

1 m od povrchu obalového souboru nižší než 10 mSv/h při maximálním radioaktivním
obsahu, pro který je radioaktivní zásilka projektována. a
(ii)

omezit celkovou ztrátu radioaktivního obsahu za týden na nejvýše 10 A2 pro

krypton-85 a nejvýše A2 pro všechny ostatní radionuklidy.
Jedná-li se o směs různých radionuklidů, musí se použít ustanovení v v odstavcích 404 - 406
s výjimkou kryptonu-85, kdy je možno použít efektivní hodnoty A2 (i) rovné 10 A2. Pro
případ (a) uvedený výše, musí být rovněž vzaty do úvahy hodnoty vnější kontaminace dané
v odstavci 508.
657. Radioaktivní zásilka projektovaná pro přepravu radioaktivního obsahu s aktivitou vyšší
než 105 A2 musí být konstruována tak, aby při rozšířené zkoušce ponořením do vody uvedené
v odstavci 730 nedošlo k roztržení zádržného (kontejnmentového) systému.
658.

Soulad s povolenými mezemi úniku aktivity nesmí být závislý ani na filtrech, ani na

mechanickém chladícím systému.
659.

Radioaktivní zásilka nesmí v zádržném (kontejnmentovém) systému obsahovat pojistný

tlakový systém, který by za podmínek zkoušek uvedených v odstavcích 719 – 724 a 726 –
729 umožňoval únik radionuklidů do okolí.
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660.

Radioaktivní zásilka musí být konstruována tak, aby i v případě maximálního

normálního provozního tlaku při podrobení zkouškám uvedeným v odstavcích 719 – 724
a 726 – 729 nedosáhlo pnutí v zádržném (kontejnmentovém) systému hodnot, které by jej
ovlivnily tak, že by nesplňoval příslušné požadavky.
661.

Radioaktivní zásilka nesmí mít maximální normální provozní tlak větší než 700 kPa.

662.

S výjimkou požadavku dle odstavce 617 na radioaktivní zásilky dopravované letecky

nesmí maximální teplota na kterékoliv části snadno přístupného povrchu radioaktivní zásilky
při běžných podmínkách přepravy přesáhnout 85 o C během přepravy bez vystavení slunci při
vnějších podmínkách specifikovaných v odstavci 653. Jestliže maximální teplota překročí
50 oC, radioaktivní zásilka se přepravuje za podmínek výlučného použití specifikovaných
v odstavci 652. Pro ochranu pracovníků dopravy je možno počítat s bariérami nebo stěnami,
přičemž tyto bariéry nemusí být podrobeny zkouškám.
663.

Radioaktivní zásilka obsahující radioaktivní látku s malou rozptýlitelností musí být

projektována tak, aby jakákoliv zařízení připojená k radioaktivní látce s malou
rozptýlitelností, která nejsou její součástí, či jakékoliv komponenty obalu (obalového souboru)
neovlivnily negativně vlastnosti. radioaktivní látky s malou rozptýlitelností.
664.

Radioaktivní zásilka musí být konstruována pro interval okolních teplot od - 40 o C do

+ 38 o C.

POŽADAVKY NA RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKY TYP B(M)
665.

Radioaktivní zásilka typ B(M) musí vyhovovat požadavkům na radioaktivní zásilky

typu B(U) uvedeným v odstavci 650 s výjimkou požadavků na radioaktivní zásilky určené
k přepravě výhradně uvnitř daného státu nebo mezi určitými státy, pokud kompetentní úřady
daného státu nebo těchto států souhlasí se změnou požadavků oproti těm, které jsou uvedeny
v odstavcích 637, 653, 654 a 657 – 664. Požadavky na radioaktivní zásilky typ B(U) uvedené
v odstavcích 657 – 664 mají být splněny, pokud je to technicky možné.
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666.

Periodická ventilace radioaktivních zásilek typ B(M) je během přepravy možná za

předpokladu, že provozní kontroly ventilace jsou pro příslušné kompetentní úřady přijatelné.

POŽADAVKY NA RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKY TYP C
667.

Radioaktivní zásilka typ C musí být zkonstruována tak, aby splňovala požadavky

specifikované v odstavcích 606 – 616, odstavcích 634 – 647 s výjimkou specifikace
v odstavci 646 (a) a požadavky odstavců 651 – 664 a navíc požadavky odstavců 668 – 670.
668.

Radioaktivní zásilka typ C musí být schopna splnit hodnotící kritéria předepsaná pro

zkoušky v odstavcích 656 (b) a 660, po tepelné zkoušce v prostředí definované tepelnou
vodivostí 0,33 W/(m.K) a teplotou 38 oC v ustáleném stavu. Počáteční podmínky hodnocení
musí brát do úvahy, že jakákoliv tepelná izolace radioaktivní zásilky zůstává nedotčena
a zásilka je při maximálním normálním provozním tlaku a okolní teplota dosahuje 38 oC.
669.

Radioaktivní zásilka typ C musí být zkonstruována tak, aby při maximálním

normálním provozním tlaku a podrobení se :
(a)

zkouškám specifikovaným v odstavcích 719 – 724, omezí ztrátu radioaktivního

obsahu na méně než 10-6 A2 za hodinu a
(b)

posloupnostem zkoušek specifikovaným v odstavci 734, splní následující požadavky:

(i)

udrží stínění postačující k tomu, aby příkon dávkového ekvivalentu ve vzdálenosti 1 m

od povrchu radioaktivní zásilky nepřekročil 10 mSv/h, za podmínky že v zásilce je maximální
radioaktivní obsah, na který je projektována a
(ii)

omezí akumulovanou ztrátu radioaktivního obsahu za období jednoho týdne na méně

než 10 A2 pro krypton – 85 a A2 pro veškeré ostatní radionuklidy.
Jedná-li se o směs různých radionuklidů, musí se použít ustanovení v v odstavcích 404 - 406
s výjimkou kryptonu-85, kdy je možno použít efektivní hodnoty A2 (i) rovné 10 A2. Pro
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případ (a) uvedený výše, musí být rovněž vzaty do úvahy hodnoty vnější kontaminace dané
v odstavci 508.
670.

Radioaktivní zásilka typ C musí být zkonstruována tak, aby po provedení rozšířené

zkoušky ponořením do vody specifikované v odstavci 730 nedošlo k prasknutí zádržného
(kontejnmentového) systému.

POŽADAVKY NA RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKY OBSHUJÍCÍ ŠTĚPNÉ LÁTKY
671.

Štěpné látky musí být přepravovány tak, aby:

(a)

byl udržen podkritický stav v průběhu podmínek běžné přepravy i za podmínek

nehody při přepravě, k tomu musí být uvažovány zejména následující možnosti:
(i)

voda vnikající do radioaktivní zásilky nebo unikající z ní,

(ii)

ztráta účinnosti vestavěných neutronových absorbátorů či moderátorů,

(iii)

změna geometrického uspořádání obsahu buď uvnitř radioaktivní zásilky či v důsledku

ztráty části nebo celého obsahu radioaktivní zásilky,
(iv)

zmenšení distančních mezer mezi radioaktivními zásilkami nebo uvnitř radioaktivní

zásilky,
(v)

radioaktivní zásilky ponořující se do vody, či propadající se do sněhu a

(vi)

změny teploty;

a dále, aby
(b)

byly splněny požadavky:

(i)

odstavce 634 pro štěpné látky obsažené v radioaktivních zásilkách,
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(ii)

týkající se radioaktivních vlastností štěpné látky, předepsané kdekoliv v těchto

Pravidlech a
(iii)

specifikované v odstavcích 673 - 682, s výjimkou přijatou v odstavci 672.

Výjimky z požadavků na radioaktivní zásilky obsahující štěpné látky
672.

Štěpná látka splňující jednu z podmínek uvedených v (a) – (d) tohoto odstavce je

vyjmuta z požadavku, aby byla přepravována v radioaktivní zásilce naplňující požadavky
odstavců 673 – 682 stejně jako ostatních požadavků těchto Pravidel, jež se vztahují k štěpným
látkám. V rámci jedné dodávky smí být uplatněna pouze jedna výjimka.
(a)

Hmotnostní mez na dodávku je taková, že:

Hmotnost uranu – 235 (g) /X + hmotnost ostatních štěpných látek (g) /Y je menší než 1,
kde X a Y jsou hmotnostní meze definované v tabulce XII, za předpokladu, že buď:
(i)

každá individuální radioaktivní zásilka obsahuje nejvýš 15 g štěpné látky jako

nebalený materiál, toto hmotnostní omezení se aplikuje na dodávku na jednom dopravním
prostředku, nebo
(ii)

štěpné látky jsou homogenní vodné roztoky nebo jejich směsi, kde poměr štěpných

nuklidů vůči vodíku je menší než 5 % hmotnostních, nebo
(iii)

obsahuje nejvýš 5 g štěpné látky v libovolném desetilitrovém objemu

Ani berylium ani deuterium nesmí být přítomno v množstvích překračujících 0,1 % hmotnosti
štěpné látky.
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TABULKA XII.

HMOTNOSTNÍ

MEZE

NA

DODÁVKU

PRO

VYJMUTÍ

Z POŽADAVKŮ NA RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKY OBSAHUJÍCÍ ŠTĚPNÉ LÁTKY
Štěpná látka

Uran U – 235 (X)
Další štěpné látky (Y)

(b)

Hmotnost štěpné látky (g)
smíšené
s látkami
majícími
průměrnou hustotu vodíkových
atomů nižší nebo rovnou hustotě
vodíkových atomů ve vodě
400
250

Hmotnost štěpné látky (g) smíšené
s látkami majícími průměrnou
hustotu vodíkových atomů vyšší
než hustota vodíkových atomů ve
vodě
290
180

uran obohacený maximálně na 1 hmot. % uranu – 235 a s celkovým obsahem plutonia

a uranu - 233 nepřevyšujícím 1 hmot. % uranu – 235 za předpokladu, že štěpná látka je
rozložena zcela homogenně v celém objemu. Navíc, je-li uran – 235 ve formě kovu,
kysličníku nebo karbidu, nesmí být uspořádán ve tvaru mříže,
(c)

kapalné

roztoky

dusičnanu

uranylu

s uranem

obohaceným

maximálně

na

2 hmot. % uranu – 235, přičemž celkový obsah plutonia a uranu – 233 nesmí přesáhnout
0,002 % hmotnosti uranu a minimální poměr počtu atomů dusíku ku počtu atomů uranu (N/U)
musí být 2,
(d)

radioaktivní zásilky individuálně obsahující plutonium o celkové hmotnosti větší než

1 kg, přičemž ne více než 20 % hmotnosti plutonia smí být tvořeno izotopy Pu – 239,
Pu – 241 nebo jakoukoliv kombinací těchto radionuklidů.

Specifikace obsahů pro hodnocení radioaktivních zásilek obsahujících štěpné látky
673.

Když nejsou známy chemická či fyzikální forma, izotopické složení, hmotnost nebo

koncentrace, moderační poměr či hustota, nebo geometrická konfigurace, musí se provádět
hodnocení odstavců 677 – 682 s výchozím předpokladem, že každý parametr jehož hodnota
není známa má takovou hodnotu, která vede k maximálnímu množení neutronů odpovídající
známým podmínkám a parametrům těchto hodnocení.
674.

Pro ozářené jaderné palivo musí být hodnocení odstavců 677 - 682 založeno na

izotopickém složení demonstrovaném za účelem poskytnutí:
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(a)

maximálního množení neutronů v průběhu historie ozáření,

(b)

konzervativnímu odhadu množení neutronů pro hodnocení radioaktivní zásilky. Po

ozáření, ale před přepravou, musí být provedena měření za účelem potvrzení konzervativního
odhadu izotopického složení.

Požadavky na geometrické uspořádání a teplotu
675.

Obal (obalový soubor), po té co byl podroben zkouškám specifikovaným v odstavcích

719 –724, nesmí umožňovat vložení krychle o hraně 10 cm.
676.

Radioaktivní zásilka musí být zkonstruována pro teplotní interval od – 40 ºC

do + 38 ºC, pokud nestanoví kompetentní úřad v osvědčení (rozhodnutí) o schválení vzoru
(konstrukčního typu) jinak.

Hodnocení individuální izolované radioaktivní zásilky
677.

Pro izolovanou radioaktivní zásilku musí být vzato v úvahu a zhodnoceno, že voda

může proniknout do všech volných prostorů radioaktivní zásilky včetně těch, které se
nacházejí uvnitř zádržného (kontejnmentového) systému a také z nich unikat. Jestliže však
vzor (konstrukční typ) zahrnuje zvláštní prostředky zabraňující takovému pronikání vody do
určitých volných prostorů nebo unikání vody z těchto prostorů, a to dokonce i v důsledku
chyb obsluhy, pak je možno předpokládat, že do uvedených prostorů voda neproniká a z nich
neuniká ven. Zvláštními prostředky se rozumí :
(a)

vícenásobné, vysoce účinné zábrany proti vodě, přičemž každá z nich by měla zůstat

vodotěsná i v případě vystavení radioaktivní zásilky zkouškám dle odstavce 682 (b); vysoký
stupeň kontroly kvality při výrobě a údržbě a opravách obalu (obalového souboru) a zvláštní
zkoušky spolehlivosti uzavření každé radioaktivní zásilky před každou přepravou, nebo
(b) Pro radioaktivní zásilky obsahující pouze hexafluorid uranu:
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(i)

radioaktivní zásilky, kde po vystavení radioaktivní zásilky zkouškám dle odstavce

682 (b); není žádný fyzický kontakt mezi ventilem a jakoukoliv jinou částí obalu (obalového
souboru) jinou než původní bod připojení a kde navíc, po provedení zkoušek předepsaných
v odstavci 728 zůstávají ventily těsné a
(ii)

vysoký stupeň kontroly kvality při výrobě a údržbě a opravách obalu zdvojené ještě

zkouškami k prokázání uzavření každé radioaktivní zásilky před každou přepravou.
678.

Musí být vzato v úvahu a zhodnoceno, že dochází k odrazu způsobenému minimálně

20 cm vrstvou vody nebo k vyššímu odrazu, který může být dodatečně způsoben
obklopujícím materiálem obalu (obalového souboru), v bezprostřední blízkosti omezujícího
(konfinementového) systému. Nicméně, když může být prokázáno, že omezující systém
zůstane uvnitř obalu po zkouškách předepsaných v odstavci 682 (b), může být v odstavci 679
(c) uvažován odraz způsobený minimálně 20 cm vrstvou vody v blízkosti radioaktivní zásilky.
679.

Radioaktivní zásilka musí zůstat podkritická za předpokladů specifikovaných

v odstavcích 677 a 678, způsobujících maximální množení neutronů, a za podmínek,
odpovídajících:
(a)

běžným přepravním podmínkám (bez nehody),

(b)

zkouškám specifikovaným v odstavci 681 (b),

(c)

zkouškám specifikovaným v odstavci 682 (b).

680.

Pro radioaktivní zásilky dopravované letecky:

(a)

radioaktivní zásilka musí být podkritická za podmínek shodných se zkouškou dle

odstavce 734, za předpokladu odrazu způsobeného minimálně 20 cm vrstvou vody, ale bez
vniknutí vody dovnitř a
(b)

nesmí být brán ohled na speciální opatření dle odstavce 677, s výjimkou stavu kdy,

následně po zkouškách specifikovaných v odstavci 734 a po té v odstavci 733, je zabráněno
vniknutí vody dovnitř volných prostorů a únik vody z nich.
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Hodnocení souboru radioaktivních zásilek za běžných podmínek přepravy
681.

Číslo „N“ se odvodí tak, že pro soubor pětkrát „N“ radioaktivních zásilek platí, že jsou

v podkritickém stavu pro následující uspořádání, způsobující maximální množení neutronů:
(a)

nic neexistuje mezi radioaktivními zásilkami a soubor radioaktivních zásilek je po

všech stranách vystaven odrazu minimálně 20 cm vrstvy vody a
(b)

radioaktivní zásilky byly podrobeny, nebo je uvažován a zhodnocen jejich stav po

podrobení zkouškám specifikovaným v odstavcích 719 – 724.
Hodnocení souboru radioaktivních zásilek za podmínek nehody při přepravě
682.

Číslo „N“ se odvodí tak, že pro soubor dvakrát „N“ radioaktivních zásilek platí, že

jsou v podkritickém stavu pro následující uspořádání, způsobující maximální množení
neutronů:
(a)

mezi radioaktivními zásilkami existuje vodíková moderace a soubor radioaktivních

zásilek je po všech stranách vystaven odrazu minimálně 20 cm vrstvy vody a
(b)

radioaktivní zásilky byly podrobeny zkouškám, nebo je uvažován a zhodnocen jejich

stav po podrobení zkouškám popsaným v odstavcích 719 – 724, a následně nejvíce
poškozujícím zkouškám z následujících:
(i)

zkouškám specifikovaným v odstavci 727 (b) nebo 727 (c), nebo oběma pro

radioaktivní zásilky s hmotností menší nebo rovnou 500 kg a s celkovou hustotou nižší nebo
rovnou 1000 kg/m3 při uvážení vnějších rozměrů, nebo zkouškám dle odstavce 727 (a) pro
všechny ostatní radioaktivní zásilky, následovaným zkouškou dle odstavce 728 a zakončeným
zkouškami dle odstavců 731 – 733, nebo
(ii)

zkouškou dle odstavce 729 a

(c)

kdykoli jakákoliv část štěpné látky, unikne ze zádržného (kontejnmentového) systému,

po zkoušce specifikované v odstavci 682 (b), musí být uvažováno a zhodnoceno, že štěpná
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látka unikla z každé radioaktivní zásilky v souboru a je v prostorovém uspořádání a moderaci,
které vedou k maximálnímu množení neutronů a navíc dochází k odrazu v blízkosti této látky
způsobenému vrstvou minimálně 20 cm vody.
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Část VII
POSTUPY ZKOUŠEK

PROKÁZÁNÍ SHODY
701.

Průkaz shody s normami požadovanými v Části VI musí být provedeno jakoukoliv

metodou uvedenou níže nebo kombinací těchto metod:
(a) Zkoušky se vzorky reprezentujícími látku s nízkou hmotnostní aktivitou skupiny
LSA III, nebo látku zvláštní formy, nebo málo rozptýlitelnou radioaktivní látku nebo
s prototypy či vzorky obalů (obalových souborů), kde obsah vzorku nebo obalu pro
zkoušku musí co nejvěrněji simulovat předpokládaný rozsah radioaktivního obsahu.
Vzorky nebo obaly, jež mají být podrobeny zkouškám musí být připraveny tak, jak budou
předávány k přepravě.
(b) Reference na předchozí úspěšné průkazy dostatečně podobné povahy.
(c) Zkoušky s modely vhodného měřítka mající takové vlastnosti, které jsou významné
vzhledem ke zkoumaným položkám když inženýrská praxe prokázala, že výsledky
takových zkoušek jsou vhodné pro účely vzoru (konstrukčního typu). Když je použit
zmenšený model, musí být vzata do úvahy nezbytnost přestavení určitých zkušebních
parametrů, jako například průměr průrazné tyče nebo komplexní zatížení.
(d) Výpočet nebo podložený argument, kdy jsou výpočetní postupy a parametry obecně
považovány za spolehlivé nebo konzervativní.
702.

Po té, co prototypy, modely či vzorky byly podrobeny zkouškám, musí být použity

vhodné metody hodnocení, aby zajistily, že požadavky této části Pravidel byly naplněny ve
shodě s normami přijatelnosti předepsanými v Části VI.
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ZKOUŠKY PRO LÁTKU S NÍZKOU HMOTNOSTNÍ AKTIVITOU SKUPINY LSA III

703.

Vzorek pevné látky představující úplný obsah radioaktivní zásilky (ne méně) musí být

na sedm dní ponořený do vody (ke stanovení vyluhovatelnosti) při pokojové teplotě. Objem
vody použité ke zkoušce musí být takový, aby na konci sedmidenního zkušebního období
zaručoval, že volný objem neabsorbované a nezreagované vody bude při nejmenším
dosahovat 10% objemu samotného vzorku pevné látky. Voda musí mít počáteční pH 6 – 8
a maximální vodivost 1 mS/m při 20 ˚C. Celková aktivita volného objemu vody musí být
měřena po skončení sedmidenní zkoušky.

ZKOUŠKY PRO RADIOAKTIVNÍ LÁTKU ZVLÁŠTNÍ FORMY

Obecné
704.

Vzorky, které obsahují nebo simulují radioaktivní látku zvláštní formy musí být

podrobeny pádové zkoušce, zkoušce nárazem, ohýbací zkoušce a tepelné zkoušce dle
odstavců 705 – 709. Pro každou z těchto zkoušek může být použit jiný vzorek. Po každé
zkoušce musí být provedeno stanovení vyluhovatelnosti nebo test rychlosti objemového úniku
daného vzorku pomocí metody, která nesmí být méně citlivá než metody specifikované
v odstavci 710 pro nerozptýlitelnou pevnou látku nebo dle odstavce 711 pro zapouzdřenou
látku.

Zkušební metody
705.

Pádová zkouška: vzorek musí padnout na podložku (terč) z výšky 9 m. Podložka musí

odpovídat definici v odstavci 717.

706.

Zkouška průrazem: vzorek musí být umístěn na plátu olova, podepřeném hladkou

pevnou plochou a musí do něj narazit plochou přední stranou tyč z měkké oceli tak, aby
způsobila náraz odpovídající důsledku nárazu hmoty 1,4 kg padající volným pádem z 1 m.
Spodní část tyče musí mít průměr 25 mm s hranami zaoblenými na poloměr 3,0 ± 0,3 mm.
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Olovo o tvrdosti 3,5 – 4,5 podle Vickersovy stupnice a o tloušťce maximálně 25 mm musí
překrývat plochu větší než činí plocha vzorku. Pro každý náraz musí být použit nový olověný
povrch. Tyč musí na vzorek narazit tak, aby způsobila co největší poškození.

707.

Zkouška ohybem: Zkouška se musí provádět pouze pro dlouhé a tenké zdroje, které

mají minimální délku 10 cm a současně poměr délky k minimální šířce činí alespoň 10.
Vzorek musí být pevně uchycen tak, aby jedna jeho polovina vyčnívala přes okraj uchycení.
Orientace vzorku musí být taková, aby došlo k jeho maximálnímu poškození, když na jeho
volný konec narazí přední plocha ocelové tyče. Ocelová tyč musí na vzorek narazit tak,aby
způsobila náraz odpovídající důsledku nárazu hmoty 1,4 kg padající volným pádem z 1 m.
Spodní část tyče musí mít průměr 25 mm s hranami zaoblenými na poloměr 3,0 ± 0,3 mm.
708.

Tepelná zkouška: vzorek musí být ohříván na vzduchu na teplotu 800 °C, na této

teplotě musí být udržován 10 minut a po té se musí nechat vychladnout.
709.

Vzorky, které obsahují nebo simulují radioaktivní látku uzavřenou v hermetickém

pouzdru nemusí být podrobeny:
(a)

zkouškám, předepsaným v odstavcích 705 a 706, za předpokladu, že hmota

radioaktivní látky zvláštní formy je menší než 200 g a alternativně jsou vystaveny zkoušce
nárazem třídy IV, předepsané v dokumentu ISO 2919: “ Uzavřené radioaktivní zářiče –
klasifikace “ [11] a
(b)

zkoušce, předepsané v odstavci 708, za předpokladu, že alternativně jsou vystaveny

teplotní zkoušce třídy VI, předepsané v dokumentu ISO 2919: “ Uzavřené radioaktivní zářiče
– klasifikace “ [11].

Metody stanovení vyluhovatelnosti a rychlosti objemového úniku
710.

Pro vzorky obsahující nebo simulující nerozptýlitelnou pevnou látku, musí být

stanovení vyluhovatelnosti prováděno následovně:
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(a)

vzorek musí být na sedm dní ponořený do vody (ke stanovení vyluhovatelnosti) při

pokojové teplotě. Objem vody použité ke zkoušce musí být takový, aby na konci
sedmidenního zkušebního období zaručoval, že volný objem neabsorbované a nezreagované
vody bude při nejmenším dosahovat 10 % objemu samotného vzorku pevné látky. Voda musí
mít počáteční pH 6 – 8 a maximální vodivost 1 mS/m při 20 ˚C. Celková aktivita volného
objemu vody musí být měřena po skončení sedmidenní zkoušky;

(b)

voda se vzorkem se musí poté ohřát na teplotu 50 ± 5 °C a tato teplota musí být

udržována po dobu 4 hodin;

(c)

potom musí být stanovena aktivita vody;

(d)

nato musí být vzorek ponechán v klidném ovzduší po dobu sedmi dnů při minimální

teplotě 30 °C a minimální relativní vlhkosti 90 %;

(e)

následně musí být vzorek ponořen do vody o stejné specifikaci jako v bodě (a) výše

a tato voda se musí poté ohřát na teplotu 50 ± 5 °C, tato teplota musí být udržována po dobu 4
hodin;

(f)

nakonec musí být stanovena aktivita vody.

711.

Pro vzorky obsahující nebo simulující radioaktivní látku uzavřenou v hermetickém

pouzdru, buď musí být provedeno stanovení vyluhovatelnosti nebo rychlosti objemového
úniku, a to následujícím způsobem:

(a)

Vyluhovací zkouška musí sestávat z následujících kroků:

(i)

vzorek musí být ponořený do vody při pokojové teplotě. Voda musí mít počáteční

pH 6 – 8 a maximální vodivost 1 mS/m při 20 ˚C;
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(ii)

voda se vzorkem se musí poté ohřát na teplotu 50 ± 5 °C a tato teplota musí být

udržována po dobu 4 hodin;
(iii)

potom musí být stanovena aktivita vody;

(iv)

nato musí být vzorek ponechán v klidném ovzduší po dobu sedmi dnů při minimální

teplotě 30 °C a minimální relativní vlhkosti 90 %;
(v)

postup dle bodů (i), (ii) a (iii) musí být opakován.

(b)

Alternativní stanovení rychlosti objemového úniku musí zahrnovat kteroukoliv ze

zkoušek, předepsaných Mezinárodní organizací pro standardy v dokumentu ISO 9978:
„Radiační ochrana – uzavřené radioaktivní zářiče – metody zkoušení těsnosti.“ [8], které jsou
přijatelné pro kompetentní úřad.
ZKOUŠKY PRO RADIOAKTIVNÍ LÁTKU S MALOU ROZPTÝLITELNOSTÍ
712.

Vzorek obsahující nebo simulující radioaktivní látku s malou rozptýlitelností musí být

podroben rozšířené tepelné zkoušce specifikované v odstavci 736 a pádové zkoušce
specifikované v odstavci 737. Pro každou ze zkoušek může být použit jiný vzorek. Po každé
zkoušce musí být vzorek podroben vyluhovací zkoušce specifikované v odstavci 703. Po
každé zkoušce musí být stanoveno, zda jsou naplněny aplikovatelné požadavky uvedené
v odstavci 605.
ZKOUŠKY PRO RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKY
Příprava vzorku pro zkoušení
713.

Všechny vzorky musí být před zkoušením kontrolovány, s cílem identifikovat

a zaznamenat vady nebo poškození včetně následujících:
(a)

odchylka od vzoru (konstrukčního typu),

(b)

výrobní vady,
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(c)

koroze nebo jiné poškození,

(d)

deformace.

714.

Musí být jasně specifikován zádržný (kontejnmentový) systém radioaktivní zásilky.

715.

Vnější znaky vzorku musí být jasně identifikovány tak, aby bylo možno provést

jednoduchý a jasný odkaz na každou část vzorku.
Zkoušení integrity zádržného (kontejnmentového) systému, stínění a oceňování
podkritičnosti
716.

Po každé z aplikovatelných zkoušek specifikovaných v odstavcích 718 – 737:

(a) musí být identifikovány a zaznamenány vady nebo poškození,
(b) musí být zjištěno, zda je zachována integrita zádržného (kontejnmentového) systému
a stínění v rozsahu vyžadovaném v Části VI pro radioaktivní zásilky podrobené zkouškám a
(c)

pro radioaktivní zásilky obsahující štěpné látky musí být zjištěno, zda jsou splněny

předpoklady a podmínky užité při oceňování vyžadovaném v odstavcích 671 – 682 pro jednu
nebo více radioaktivních zásilek.
Terč pro pádové zkoušky
717.

Terč pro pádové zkoušky specifikované v odstavcích 705, 722, 725 (a), 727, 735 a 737

musí mít plochý, vodorovný povrch takové povahy, aby jakékoliv zvýšení jeho odporu
k posunutí nebo deformaci po nárazu vzorku dodatečně nezvýšilo poškození vzorku.
Zkoušky pro radioaktivní zásilky projektované pro obsah hexafluorid uranu
718.

Vzorky, které obsahují, nebo simulují radioaktivní zásilky projektované pro obsah

0,1 kg nebo více hexafluoridu uranu musí být zkoušeny hydraulicky na vnitřní tlak
přinejmenším 1,38 MPa, ale pokud je zkušební tlak nižší než 2,76 MPa, vzor (konstrukční typ)
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musí podléhat vícestrannému schválení. Pro opakované zkoušení radioaktivních zásilek může
být použito jakékoliv ekvivalentní nedestruktivní zkoušení, které bude podléhat
vícestrannému schválení.
Zkoušky prokazující schopnost přestát normální podmínky přepravy
719.

Jedná se o tyto zkoušky: zkouška postřikem vodou, zkouška volným pádem, zkouška

tlakovým zatížením a zkouška průrazem.Vzorky radioaktivní zásilky musí být podrobeny
zkoušce volným pádem, zkoušce tlakovým zatížením a zkoušce průrazem, kterým v každém
případě předchází zkouška postřikem vodou. Za předpokladu, že jsou naplněny požadavky
odstavce 720, může být pro všechny zkoušky použit jeden vzorek.
720.

Časový interval mezi koncem zkoušky postřikem vodou a následující zkouškou musí

být takový, aby voda v maximální míře vsákla bez značnějšího sušení vnějšího povrchu
vzorku. Jestliže je postřik aplikován současně ze čtyř stran, musí být tato přestávka brána jako
dvouhodinová, pokud nelze prokázat, že konzervativnější je interval jiný. Nesmí však být
dělána žádná přestávka, pokud je používán postupný postřik vodou v každém ze čtyř směrů.
721.

Zkouška postřikem vodou: vzorek musí být podroben zkoušce postřikem vodou, která

simuluje jeho vystavení dešti o srážkové intenzitě odpovídající hodnotě 5 cm za hodinu
podobu alespoň jedné hodiny.
722.

Zkouška volným pádem: vzorek musí padat na terč, aby vzhledem ke zkoušeným

bezpečnostním vlastnostem utrpěl maximální poškození, při tom:
(a) výška pádu, měřená od nejnižšího bodu vzorku k hornímu povrchu terče nesmí být menší
než vzdálenost specifikovaná pro příslušnou hmotnost v tabulce XIII. Terč musí
odpovídat definici uvedené v odstavci 717;
(b) pro radioaktivní zásilky pravoúhlých tvarů z vláknité lepenky či ze dřeva, nepřekračující
hmotnost 50 kg, musí být zvláštní vzorek podroben volnému pádu z výšky
0,3 m na každý roh;
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(c)

Pro radioaktivní zásilky válcového tvaru z vláknité lepenky, nepřekračující hmotnost

100 kg, musí být zvláštní vzorek podroben volnému pádu z výšky 0,3 m na každou čtvrtinu
hrany obou základen válce.
Tabulka XIII – Výška volného pádu při zkoušení radioaktivních zásilek pro normální
podmínky přepravy

Hmotnost obalového souboru s projektovaným obsahem (kg) Výška volného pádu (m)
méně než 5 000
více nebo rovno 5 000 a méně než 10 000
více nebo rovno 10 000 a méně než 15 000
více než 15 000

723.

1,2
0,9
0,6
0,3

Zkouška tlakem: Pokud tvar obalového souboru efektivně nezabraňuje stlačení, musí

být vzorek vystaven po dobu 24 hodin tlakovému zatížení o hodnotě větší než je :
(a)

pětinásobek hmotnosti skutečné radioaktivní zásilky a

(b)

součin plochy svisle promítnutého průřezu radioaktivní zásilky a tlaku 13 kPa.

Zatížení musí být rovnoměrně rozloženo na dvě protilehlé strany vzorku, z nichž jedna musí
být základnou, na níž radioaktivní zásilka normálně spočívá.
724.

Zkouška průrazem: Vzorek musí být umístěn na neúhybný plochý vodorovný povrch,

který se v průběhu zkoušky výrazně nepohne, přitom:
(a)

tyč o průměru 32 mm s polokulovým koncem a o hmotnosti 6 kg musí dopadnout ve

směru svislé osy na střed nejslabší části vzorku tak, že při dostatečně hlubokém proniknutí
narazí na zádržný (kontejnmentový) systém. Tyč se nesmí při zkoušce podstatně zdeformovat.
(b)

Výška pádu tyče měřená od jejího nejspodnějšího konce k zamýšlenému bodu nárazu

na horní okraj vzorku musí být 1 m.
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Dodatečné zkoušky pro radioaktivní zásilky typu A projektované pro kapaliny a plyny
725.

Vzorek musí být podroben každé z následujících zkoušek, ledaže je možné prokázat,

že jedna zkouška je pro daný vzorek náročnější než ostatní, v takovém případě musí být
vzorek podroben náročnější zkoušce:
(a)

zkouška volným pádem: Vzorek musí na terč padat tak, aby došlo k jeho co

největšímu poškození vzhledem ke kontejnmentu. Výška volného pádu měřená od nejnižší
části vzorku k horní ploše terče musí být 9 m. Terč musí odpovídat definici uvedené
v odstavci 717;
(b)

Zkouška průrazem: Vzorek je podroben zkoušce průrazem podle odstavce 724, avšak

výška pádu tyče musí být 1,7 m oproti 1 m specifikovanému v odstavci 724 (b).
Zkoušky prokazující schopnost přestát podmínky nehody při přepravě
726.

Vzorek musí být podroben souhrnným účinkům zkoušek uvedeným v odstavcích 727

a 728 v daném pořadí. Následně po těchto zkouškách musí být tento vzorek nebo zvláštní
vzorek podroben zkoušce (zkouškám) ponoření do vody podle odstavce 729 a pokud je to
aplikovatelné dle 730.
727.

Mechanická zkouška: skládá se ze tří různých pádových zkoušek. Každý vzorek je

podroben příslušné zkoušce podle požadavků podle odstavců 656 nebo 682. Pořadí v jakém je
vzorek podroben těmto zkouškám musí být takové, aby po ukončení mechanické zkoušky
bylo poškození vzorku při následné tepelné zkoušce co největší, přitom:
(a)

při pádové zkoušce I musí vzorek padat na terč tak, aby došlo k jeho co největšímu

poškození, výška pádu měřená od nejnižšího bodu vzorku k hornímu povrchu terče musí
být 9 m. Terč musí odpovídat definici uvedené v odstavci 717;
(b)

při pádové zkoušce II musí vzorek padat tak, aby došlo k jeho co největšímu

poškození nárazem na tyč upevněnou kolmo na terč. Výška pádu měřená od očekávaného
bodu nárazu na vzorek k hornímu povrchu tyče musí být 1 m. Tyč musí být z pevné měkké
oceli kruhovitého průřezu o průměru 15,0 cm + 0,5 cm a 20 cm dlouhá, v případě, že delší tyč
nezpůsobí větší poškození. V takovém případě musí být použita tyč takové délky, aby
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způsobila co největší poškození. Horní konec tyče musí být plochý a vodorovný se
zaoblenými hranami o poloměru ne větším než 6 mm. Terč, ke kterému je tyč připevněna
musí odpovídat definici uvedené v odstavci 717;
(c)

Při zkoušce III je vzorek umístěný na terči podroben dynamickému drcení pádem

tělesa o hmotnosti 500 kg z výšky 9 m tak, aby došlo k jeho co největšímu poškození.
Padající těleso musí být pevná ocelová plotna o rozměrech 1 m x 1 m a musí padat ve
vodorovném směru. Výška pádu musí být měřena od spodní strany plotny k hornímu okraji
vzorku. Terč, na kterému vzorek leží musí odpovídat definici uvedené v odstavci 717.
728.

Tepelná zkouška: Při této zkoušce musí být vzorek v rovnováze při okolní teplotě

38 °C, vliv ozáření sluncem podle tabulky XI a současně být vystaven maximálnímu vývinu
vnitřního tepla daného radioaktivním obsahem radioaktivní zásilky. Alternativně může mít
jakýkoliv z uvedených parametrů před a v průběhu zkoušky jinou hodnotu, za předpokladu že
jsou brány do úvahy při oceňování následné odezvy radioaktivní zásilky. Tepelná zkouška
musí sestávat z:
(a)

Vystavení vzorku po dobu 30 minut takovému tepelnému prostředí, které

přinejmenším odpovídá tepelnému toku ekvivalentnímu ohni ze směsi uhlovodíkového paliva
a vzduchu za dostatečně stabilních okolních podmínek pro dosažení průměrného koeficientu
emise alespoň 0,9 při průměrné teplotě plamene nejméně 800 °C, plně obklopujícím vzorek,
mající koeficient povrchové absorpce 0,8 nebo takový, jehož hodnotu bude prokazatelně při
vystavení ohni radioaktivní zásilka mít, následované
(b)

vystavením vzorku okolní teplotě 38 °C s vlivem ozáření sluncem podle tabulky XI

a současně s maximálním vývinem vnitřního tepla daného radioaktivním obsahem
radioaktivní zásilky na dostatečně dlouhou dobu, která zajistí, aby se teploty kdekoliv ve
vzorku snížily a blížily se počátečním rovnovážným podmínkám. Alternativně může mít po
přerušení vnějšího přívodu tepla jakýkoliv z uvedených parametrů jinou hodnotu, za
předpokladu že jsou brány do úvahy při oceňování následné odezvy radioaktivní zásilky.
Po ukončení i v průběhu zkoušky nesmí být vzorek uměle chlazen a jakékoliv hoření
materiálů vzorku musí být ponecháno přirozenému průběhu.
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729.

Zkouška ponořením do vody: Vzorek musí být ponořen pod hladinu vody alespoň

15 m po dobu nejméně 8 hodin, aby došlo k jeho co největšímu poškození. Za účelem
průkazu pomocí vnějšího přetlaku, musí tlak dosáhnout alespoň hodnoty 150 kPa, aby se
vyhovělo podmínkám zkoušky.
Rozšířená zkouška ponořením do vody pro radioaktivní zásilky typu B(U), typu B(M)
obsahujícím více než 105 A2 a pro radioaktivní zásilky typu C
730.

Rozšířená zkouška ponořením do vody: Vzorek musí být ponořen pod hladinu vody

alespoň 200 m po dobu nejméně 1 hodiny. Za účelem průkazu pomocí vnějšího přetlaku, musí
tlak dosáhnout alespoň hodnoty 2 MPa, aby se vyhovělo podmínkám zkoušky.
Zkouška ponořením do vody pro radioaktivní zásilky obsahující štěpné látky
731.

Radioaktivní zásilky, pro které bylo provedeno ocenění vniknutí a unikání vody

v rozsahu, který vede k nejvyšší reaktivitě pro účely hodnocení dle odstavců 677 – 682 jsou
z této zkoušky vyjmuty.
732.

Předtím, než je vzorek podroben zkoušce ponořením do vody specifikované níže, musí

být podroben zkouškám podle odstavce 727 (b) nebo 727 (a) nebo (c), jak jsou vyžadovány
v odstavci 682 a specifikovány v odstavci 728.
733.

Vzorek musí být ponořen pod hladinu vody alespoň 0,9 m po dobu nejméně 8 hodin,

v poloze, v jaké se očekává maximální průsak.
Zkoušky pro radioaktivní zásilky typu C
734.

Vzorky musí být v uvedeném pořadí podrobeny účinkům každé z následujících

zkoušek:
(a)

zkoušky specifikované v odstavcích 727 (a), 727 (c), 735 a 736 a

(b)

zkouška specifikovaná v odstavci 737.
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Pro posloupnost zkoušek dle (a) a (b) je povoleno používat zvláštní vzorky.
735.

Zkouška průrazem/roztržením: Vzorek musí být podroben ničivému účinku sondy ze

střední oceli. Orientace sondy vůči povrchu vzorku musí být taková, aby na konci zkušebního
postupu specifikovaného v odstavci 734 (a) způsobila maximální poškození vzorku.
(a)

Vzorek reprezentující radioaktivní zásilku o hmotnosti menší než 250 kg, musí být

umístěn na terč a vystaven pádu sondy o hmotnosti 250 kg, padající z výše 3 m nad
zamýšleným bodem dopadu. Sonda pro tuto zkoušku musí válcová tyč o průměru 20 cm
s koncem (který bude narážet na vzorek) ve tvaru komolého kužele s následujícími rozměry:
30 cm výška a 2,5 cm průměr koncové části. Terč, ke kterému je vzorek připevněn musí
odpovídat definici uvedené v odstavci 717.
(b)

Pro radioaktivní zásilky o hmotnosti větší než 250 kg musí být umístěna na terč sonda

a vzorek padá na sondu. Výška pádu, měřená od bodu dopadu k vnějšímu povrchu sondy
musí činit 3 m. Pro tuto zkoušku musí mít sonda stejný tvar a rozměry jako je specifikováno v
(a) výše, s výjimkou toho, když by větší délka a hmotnost sondy mohla přivodit větší
poškození vzorku. Terč, ke kterému je tyč připevněna musí odpovídat definici uvedené
v odstavci 717.
736.

Rozšířená tepelná zkouška: Podmínky pro tuto zkoušku musí být stejné jako

podmínky specifikované v odstavci 728, s výjimkou toho, že vystavení teplu musí trvat 60
minut.
737. Nárazová zkouška: Vzorek musí být podroben nárazu na terč rychlostí ne menší než
90 m/s, a to orientován tak, aby utrpěl maximální poškození. Terč musí odpovídat definici
uvedené v odstavci 717.
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Část VIII
SCHVÁLENÍ NEBO POVOLENÍ A ADMINISTRATIVNÍ POŽADAVKY

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
801.

Na vyžádání kompetentních úřadů musí přepravce zpřístupnit ke kontrole radioaktivní

zásilky vzorů (konstrukčních typů), pro které se nevyžaduje osvědčení (rozhodnutí) o
schválení kompetentními úřady, a to včetně dokumentů a dokladů (průkazů), že vzor
(konstrukční typ) radioaktivní zásilky vyhovuje příslušným požadavkům těchto pravidel.
802.

Schválení nebo povolení kompetentním úřadem je nutné pro:

(a)

vzory (konstrukční typy)

(i)

radioaktivní látky zvláštní formy (viz odstavce 803, 804 a 818);

(ii)

radioaktivní látky s malou rozptýlitelností(viz odstavce 803 a 804);

(iii)

radioaktivní zásilky obsahující 0,1 kg nebo více hexafluoridu uranu (viz odst. 805);

(iv)

všechny radioaktivní zásilky obsahujících štěpné látky, pokud nejsou vyjmuty podle

odst. 672 (viz odstavce 812 až 814, 816 a 817);
(v)

zásilky typ B(U) a zásilky typ B(M) (viz odstavce 806 až 811, 816 a 817);

(vi)

zásilky typ C (viz odstavce 806 až 808);

(b)

zvláštní podmínky (viz odstavce 824 až 826);

(c)

některé přepravy (viz odstavce 820 až 823);
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(d)

program radiační ochrany pro dopravu plavidly zvláštního účelu (viz odst. 575(a));

(e)

výpočet hodnot A1 a A2, které nejsou uvedeny v tabulce 1 (viz odst. 402).

SCHVALOVÁNÍ

RADIOAKTIVNÍCH

LÁTEK

ZVLÁŠTNÍ

FORMY

A

RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK S MALOU ROZPTÝLITELNOSTÍ
803.

Vzor radioaktivní látky zvláštní formy vyžaduje jednostranné schválení. Vzor

radioaktivní látky s malou rozptýlitelností vyžaduje vícestranné schválení. Žádost o schválení
musí v obou případech obsahovat:
(a)

přesný popis radioaktivních látek nebo jedná-li se o pouzdro, popis jeho obsahu,

zejména s údajem jeho fyzikálního stavu a chemické formy;
(b)

přesný popis vzoru (konstrukčního typu) pouzdra, které má být použito;

(c)

zprávu o provedených zkouškách a jejich výsledcích nebo výpočtech, které dokazují,

že radioaktivní látky splňují popsaná kritéria pro radioaktivní látky zvláštní formy nebo
radioaktivní látky s malou rozptýlitelností nebo jiné důkazy, že odpovídají příslušným
požadavkům těchto pravidel;
(d)

popis použitého programu zajištění jakosti požadovaného odstavcem 310 a

(e)

všechna navržená opatření pro nakládání s dodávkou radioaktivní látky zvláštní formy

nebo radioaktivní látky s malou rozptýlitelností nezbytná před dopravou.
804.

Kompetentní úřad vystaví osvědčení (rozhodnutí) o schválení, ve kterém se konstatuje,

že schválený vzor splňuje požadavky pro radioaktivní látky zvláštní formy nebo pro
radioaktivní látky s malou rozptýlitelností a přidělí tomuto vzoru identifikační označení.
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SCHVÁLENÍ VZORŮ (KONSTRUKČNÍCH TYPŮ) RADIOAKTIVNÍCH ZÁSILEK
Schválení vzorů (konstrukčních typů)radioaktivních zásilek pro hexafluorid uranu
805.

Schválení vzorů (konstrukčních typů) radioaktivních zásilek obsahujících 0,1 kg nebo

více hexafluoridu uranu podléhá těmto pravidlům:
(a)

Každý vzor (konstrukční typ), který vyhovuje požadavkům odst. 632 musí mít po

31. prosinci 2000 vícestranné schválení. Každý vzor(konstrukční typ), který vyhovuje
požadavkům odst. 629 až 631 musí mít po 31. prosinci 2003 jednostranné schválení
kompetentního úřadu země původu vzoru (konstrukčního typu);
(b)

Žádost o schválení musí zahrnovat všechny nezbytné informace k dokázání

kompetentnímu úřadu, že vzor (konstrukční typ) splňuje požadavky odst. 629 a rovněž popis
použitého programu zajištění jakosti požadovaného odstavcem 310;
(c)

Kompetentní úřad vystaví osvědčení (rozhodnutí) o schválení, ve kterém se konstatuje,

že schválený vzor (konstrukční typ) splňuje požadavky odst. 629 a přidělí tomuto vzoru
(konstrukčnímu typu) identifikační označení.
Schválení vzorů (konstrukčních typů) radioaktivních zásilek typ B(U) a typ C
806.

Každý vzor (konstrukční typ) radioaktivní zásilky typu B(U) a typu C musí mít

jednostranné schválení, s výjimkou:
(a)

vzoru (konstrukčního typu) radioaktivní zásilky pro štěpnou látku, který podléhá

požadavkům odstavců 812 až 814 a musí mít vícestranné schválení;
(b)

vzoru (konstrukčního typu) radioaktivní zásilky typu B(U) pro radioaktivní látky s

malou rozptýlitelností, který musí mít vícestranné schválení.

807.

Žádost o schválení musí zahrnovat:
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(a)

přesný popis předpokládaného radioaktivního obsahu, zejména jeho fyzikální stav

a chemickou formu a druh vysílaného záření;
(b)

přesný popis vzoru (konstrukčního typu), včetně úplných konstrukčních výkresů,

materiálových listů a technologických metod, kterých bude užito;
(c)

zprávu o provedených zkouškách a jejich výsledcích nebo údaje o výpočetním postupu

nebo jiné důkazy, že vzor (konstrukční typ) splňuje příslušné požadavky;
(d)

návrh pokynů pro použití a údržbu obalu (obalového souboru);

(e)

popis materiálů a technologických metod, navrhovaných k zhotovení zádržného

(kontejmentového) systému, odběru vzorků a druhů zkoušek, které se mají provést, je-li
radioaktivní zásilka konstruována pro maximální normální provozní tlak vyšší než přetlak 100
kPa;
(f)

výčet a zdůvodnění předpokladů týkajících se charakteristik ozářeného jaderného

paliva, použitých v bezpečnostních analýzách, je-li projektovaným radioaktivním obsahem
ozářené jaderné palivo;
(g)

všechny zvláštní požadavky na uložení pro přepravu, které jsou nutné pro spolehlivé

odvádění tepla z radioaktivní zásilky; přitom je třeba vzít v úvahu rozličné druhy dopravy i
různé typy dopravních prostředků nebo přepravních kontejnerů;
(h)

reprodukovatelné vyobrazení vzhledu radioaktivní zásilky, o rozměrech ne větších než

21 cm na 30 cm (formát A4);
(i)

popis použitého programu zajištění jakosti požadovaného odstavcem 310.

808.

Kompetentní úřad vystaví osvědčení (rozhodnutí) o schválení, ve kterém se konstatuje,

že schválený vzor (konstrukční typ) splňuje požadavky pro radioaktivní zásilky typ B(U) nebo
typ C a přidělí tomuto vzoru (konstrukčnímu typu) identifikační označení.
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Schválení vzorů (konstrukčních typů) radioaktivních zásilek typ B(M)
809.

Každý vzor (konstrukční typ) radioaktivní zásilky typ B(M), včetně vzorů

(konstrukčních typů) konstruovaných pro štěpné látky, které navíc musí splňovat požadavky
odstavců 812 až 814 a včetně těch, které jsou konstruovány pro radioaktivní látky s malou
rozptýlitelností, vyžaduje vícestranné schválení.
810.

Žádost o schválení vzoru (konstrukčního typu) radioaktivní zásilky typ B(M) musí,

kromě informací požadovaných odst. 807 pro radioaktivní zásilky typ B(U), zahrnovat navíc:
(a)

seznam požadavků stanovených v odstavcích 637, 653, 654 a 657 až 664, jimž

radioaktivní zásilka neodpovídá;
(b)

navrhovaná doplňková provozní opatření, která mají být provedena během přepravy,

která nejsou v těchto pravidlech obsažena, ale která jsou potřebná, k zajištění bezpečnosti
radioaktivní zásilky a ke kompenzaci nedostatků uvedených v bodě (a) výše;
(c)

údaje o všech omezeních vzhledem k druhu dopravy a o všech zvláštních postupech

při nakládce, přepravě, vykládce nebo manipulaci;
(d)

nejvyšší a nejnižší hodnoty okolních vlivů (teplota, sluneční záření), které lze očekávat

během přepravy a ze kterých se při návrhu vzoru (konstrukčního typu) vycházelo.
811.

Kompetentní úřad vystaví osvědčení (rozhodnutí) o schválení, ve kterém se konstatuje,

že schválený vzor (konstrukční typ) splňuje požadavky pro radioaktivní zásilky typ B(M)
a přidělí tomuto vzoru (konstrukčnímu typu) identifikační označení.
Schválení vzorů (konstrukčních typů) radioaktivních zásilek pro štěpné látky
812.

Každý vzor (konstrukční typ) radioaktivní zásilky pro štěpné látky, které nejsou

vyjmuty podle odst. 672 z požadavků, které musí splňovat právě radioaktivní zásilka
obsahující štěpné látky, vyžaduje vícestranné schválení.
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813.

Žádost o schválení musí zahrnovat všechny nezbytné informace k dokázání

kompetentnímu úřadu, že vzor (konstrukční typ) splňuje požadavky odst. 671 a rovněž popis
použitého programu zajištění jakosti požadovaného odstavcem 310.
814.

Kompetentní úřad vystaví osvědčení (rozhodnutí) o schválení, ve kterém se konstatuje,

že schválený vzor (konstrukční typ) splňuje požadavky odst. 671 a přidělí tomuto vzoru
(konstrukčnímu typu) identifikační označení.

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Radioaktivní zásilky, jejichž schválení kompetentním úřadem není nutné podle vydání
pravidel z roku 1985 a podle vydání z roku 1985 (ve znění změn a doplňků z roku 1990)
815.

Vyjmuté zásilky, průmyslové zásilky typ 1, typ 2 a typ 3 a radioaktivní zásilka typ A,

jejichž schválení kompetentním úřadem není nutné a které splňují požadavky vydání pravidel
z roku 1985 nebo vydání z roku 1985 (ve znění změn a doplňků z roku 1990) mohou být
i nadále používány za předpokladu, že splňují program zajištění jakosti požadovaný
odstavcem 310 a meze aktivit a materiálová omezení části IV tohoto vydání pravidel. Každá
modifikace

obalů

(obalových

souborů)

pro

takovéto

radioaktivní

zásilky,

s výjimkou modifikace zvyšující bezpečnost, nebo obaly (obalové soubory) vyrobené po 31.
prosinci 2003 musí být v souladu s požadavky tohoto vydání pravidel. Radioaktivní zásilky
připravené k přepravě před 31. prosincem 2003 v souladu s vydáním pravidel z roku 1985
nebo vydáním z roku 1985 (ve znění změn a doplňků z roku 1990) mohou dokončit přepravu
tak jak jsou připraveny. Radioaktivní zásilky připravené k přepravě po tomto datu musí plně
vyhovovat tomuto vydání pravidel
Radioaktivní zásilky, mající schválení kompetentním úřadem podle vydání pravidel z
roku 1973, z roku 1973 (ve znění změn a doplňků), z roku 1985 a z roku 1985 (ve znění
změn a doplňků z roku 1990)
816.

Obaly (obalové soubory) vyrobené podle vzoru (konstrukčního typu), majícího

schválení kompetentním úřadem podle vydání pravidel z roku 1973 nebo z roku 1973 (ve
znění

změn

a

doplňků)

mohou

být

i nadále používány za předpokladu, že:
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mají vícestranné schválení vzoru (konstrukčního typu); splňují povinný program zajištění
jakosti podle příslušných požadavků odstavce 310; vyhovují mezím aktivit a materiálovým
omezením části IV tohoto vydání pravidel a vyhovují požadavkům odst. 680, obsahují-li
štěpné látky a mají-li být dopravovány letecky. Nová výroba takovýchto obalů (obalových
souborů) nesmí být povolena. Změny vzoru (konstrukčního typu) zmíněných obalů
(obalových souborů) nebo změny týkající se povahy nebo množství radioaktivního obsahu,
které by podle názoru kompetentního úřadu mohly podstatně ovlivnit bezpečnost, musí být v
souladu s požadavky tohoto vydání pravidel. Výrobní číslo podle ustanovení odst. 538 musí
být přiděleno každému obalu (obalovému souboru) a vyznačeno na jeho vnější straně.
817.

Obaly (obalové soubory) vyrobené podle vzoru (konstrukčního typu), majícího

schválení kompetentním úřadem podle vydání pravidel z roku 1985 a z roku 1985 (ve znění
změn a doplňků z roku 1990) mohou být i nadále používány do 31. prosince 2003 za
předpokladu, že: splňují povinný program zajištění jakosti podle odstavce 310; vyhovují
mezím aktivit a materiálovým omezením části IV tohoto vydání pravidel a vyhovují
požadavkům odst. 680, obsahují-li štěpné látky a mají-li být dopravovány letecky. I po
uvedeném datu mohou být používány za dalšího předpokladu, že vzory (konstrukční typy)
obalů (obalových souborů) budou mít vícestranné schválení kompetentními úřady. Změny
vzoru (konstrukčního typu) zmíněných obalů (obalových souborů) nebo změny týkající se
povahy nebo množství radioaktivního obsahu, které by podle názoru kompetentního úřadu
mohly podstatně ovlivnit bezpečnost, musí být v souladu s požadavky tohoto vydání pravidel.
Obaly (obalové soubory), jejichž výroba započne po 31. prosinci 2006 musí plně odpovídat
požadavkům tohoto vydání pravidel.
Radioaktivní látky zvláštní formy, mající schválení kompetentním úřadem podle vydání
pravidel z roku 1973, z roku 1973 (ve znění změn a doplňků), z roku 1985 a z roku 1985
(ve znění změn a doplňků z roku 1990)
818.

Radioaktivní látky zvláštní formy vyrobené podle vzoru (konstrukčního typu), majícího

jednostranné schválení kompetentním úřadem podle vydání pravidel z roku 1973, z roku 1973
(ve znění změn a doplňků), z roku 1985 a z roku 1985 (ve znění změn a doplňků z roku 1990)
mohou být i nadále používány za předpokladu, že vyhovují povinnému programu zajištění
jakosti podle příslušných požadavků odstavce 310. Radioaktivní látky zvláštní formy, jejichž
výroba započne po 31. prosinci 2003 musí plně vyhovět požadavkům tohoto vydání pravidel.
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VYROZUMĚNÍ O VÝROBNÍCH ČÍSLECH A JEJICH REGISTRACE
819.

Kompetentní úřad, musí být vyrozuměn o výrobním čísle každého obalu (obalového

souboru) zhotoveného podle vzoru (konstrukčního typu) typově schváleného na základě
odstavců 806, 809, 812 a 816 až 817. Kompetentní úřad vede registr (seznam) těchto
výrobních čísel v souladu s odstavcem 311.
POVOLENÍ PŘEPRAVY
820.

Vícestranné povolení se vyžaduje pro:

(a)

přepravu radioaktivních zásilek typ B(M), které nesplňují požadavky odst. 637 nebo

jsou konstruovány tak, aby bylo umožněno kontrolované občasné větrání;
(b)

přepravu radioaktivních zásilek typ B(M) s radioaktivními látkami, jejichž aktivita je

větší než odpovídající z hodnot 3.103 A1 nebo 3.103 A2 anebo 1000 TBq, podle toho, která
hodnota je nižší;
(c)

přepravu radioaktivních zásilek, které obsahují štěpné látky, jestliže součet

přepravních indexů z hlediska zachování podkritického stavu jednotlivých radioaktivních
zásilek přesahuje 50;
(d)

program radiační ochrany pro dopravu plavidly zvláštního účelu v souladu s odst.

575(a).
821.

Kompetentní úřad může dovolit dopravu do a přes své území na základě zvláštního

ustanovení v jeho osvědčení (rozhodnutí) o schválení vzoru (konstrukčního typu) bez vydání
zvláštního osvědčení (rozhodnutí) o povolení přepravy (viz odst. 827).
822.

Žádost o povolení přepravy musí obsahovat:

(a)

období pro realizaci přepravy, na které je povolení požadováno;
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(b)

údaj o skutečném radioaktivním obsahu, předpokládané druhy dopravy, typ

dopravního prostředku a pravděpodobnou nebo předpokládanou přepravní trasu;
(c)

údaje o tom, jak budou zajištěna preventivní bezpečnostní opatření, jakož i zvláštní

administrativní nebo provozní opatření a kontroly, uvedené v osvědčení (rozhodnutí) o
schválení vzoru (konstrukčního typu) radioaktivní zásilky, vydaného podle odstavců 808, 811
a 814.
823.

O povolení přepravy musí kompetentní úřad vydat osvědčení (rozhodnutí).

POVOLENÍ PŘEPRAVY ZA ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK
824.

Pro každou dodávku přepravovanou mezinárodně za zvláštních podmínek se vyžaduje

vícestranné povolení.
825.

Žádost o povolení přepravy za zvláštních podmínek musí zahrnovat všechny nezbytné

informace k dokázání kompetentnímu úřadu, že celková úroveň bezpečnosti při dané přepravě
je nejméně stejná jako při přepravě, při které byly splněny všechny příslušné požadavky
těchto pravidel. Žádost musí tedy obsahovat:
(a)

zprávu o tom, z jakého hlediska a z jakých důvodů nemůže být dodávka přepravena

zcela v souladu s příslušnými podmínkami těchto pravidel a
(b)

údaje o všech zvláštních preventivních bezpečnostních opatřeních, jakož i zvláštních

administrativních nebo provozních opatřeních a kontrolách, které musí být během dopravy
prováděny, aby byla vyrovnána odchylka od příslušných podmínek těchto pravidel.
826.

O povolení přepravy za zvláštních podmínek musí kompetentní úřad vydat osvědčení

(rozhodnutí).
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OSVĚDČENÍ (ROZHODNUTÍ) KOMPETENTNÍHO ÚŘADU O SCHVÁLENÍ NEBO
POVOLENÍ
827.

Může být vydáváno pět typů osvědčení (rozhodnutí), a to: pro radioaktivní látky

zvláštní formy, pro radioaktivní látky s malou rozptýlitelností, pro zvláštní podmínky, pro
přepravy a pro vzory (konstrukční typy) radioaktivních zásilek. Schválení vzoru
(konstrukčního typu) radioaktivní zásilky a povolení přepravy je možno spojit do jednoho
osvědčení (rozhodnutí).
Identifikační označení přidělované kompetentními úřady
828.

Každému osvědčení (rozhodnutí) o schválení nebo povolení vydanému kompetentním

úřadem je přiděleno identifikační označení. Toto označení musí mít obecně následující formu:
VRI / číslo / kód typu
(a)

S výjimkou uvedenou v odst. 829(b) je VRI rozlišovací značka pro vozidla v

mezinárodním provozu té země, která vydala osvědčení (rozhodnutí).
(b)

Číslo musí být přiděleno kompetentním úřadem; vztahuje se jen na jeden určitý vzor

(konstrukční typ) nebo na jednu určitou přepravu. Identifikační označení, přidělené pro
povolení přepravy, musí být jednoznačně ve vztahu k identifikačnímu označení, udělenému
pro schválení vzoru (konstrukčního typu) radioaktivní zásilky.
(c)

Následující kódy typu musí být používány k označení druhů osvědčení (rozhodnutí)

o schválení nebo povolení:
AF

Vzor (konstrukční typ) radioaktivní zásilky typ A pro štěpné látky

B(U) Vzor (konstrukční typ) radioaktivní zásilky typ B(U) [B(U)F, je-li pro štěpné látky]
B(M) Vzor (konstrukční typ) radioaktivní zásilky typ B(M) [B(M)F, je-li pro štěpné látky]
C

Vzor (konstrukční typ) radioaktivní zásilky typ C [CF, je-li pro štěpné látky]

IF

Vzor (konstrukční typ) průmyslové zásilky typ 1, typ 2 nebo typ 3 pro štěpné látky

S

Radioaktivní látka zvláštní formy

LD

Radioaktivní látka s malou rozptýlitelností

T

Přeprava

X

Zvláštní podmínky.
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V případě vzorů (konstrukčních typů) radioaktivních zásilek pro hexafluorid uranu,
neobsahujících štěpné látky nebo obsahujících štěpné látky, které jsou vyjmuty, musí být
používány následující kódy typu:
H(U) Jednostranné schválení
H(M) Mnohostranné schválení
(d)

U osvědčení (rozhodnutí) o schválení vzorů (konstrukčních typů) radioaktivní zásilky,

radioaktivní látky zvláštní formy a radioaktivní látky s malou rozptýlitelností se ke kódu typu
musí přidat symbol "-96", s výjimkou osvědčení (rozhodnutí) o schválení vzorů
(konstrukčních typů) radioaktivní zásilky a radioaktivní látky zvláštní formy vydaných podle
odstavců 816 až 818.
829.

Uvedené kódy typů se musí užívat následovně:

(a)

Každé osvědčení (rozhodnutí) a každá radioaktivní zásilka musí být opatřeny

odpovídajícím identifikačním označením, které se skládá ze symbolů, předepsaných v
odstavci 828(a), (b), (c) a (d) výše, s výjimkou toho, že za druhou lomenou závorkou musí být
radioaktivní zásilky opatřeny jen příslušným kódem typu, případně včetně symbolu „-96“, tj.
symboly „T“ a „X“ se neobjeví v identifikačním označení radioaktivní zásilky. Jsou-li
schválení vzoru (konstrukčního typu) radioaktivní zásilky a povolení přepravy zahrnuta do
jednoho osvědčení (rozhodnutí), nemusí být příslušné kódy typu opakovány. Např.:
A/132/B(M)F-96:
Vzor (konstrukční typ) radioaktivní zásilky typ B(M) pro štěpné látky, vyžadující vícestranné
schválení, tomuto vzoru (konstrukčnímu typu) bylo kompetentním úřadem Rakouska přiděleno
číslo 132 (identifikační označení se vyznačí na radioaktivní zásilce a zapíše do osvědčení
(rozhodnutí) o schválení vzoru (konstrukčního typu) radioaktivní zásilky).
A/132/B(M)F-96T:
Povolení přepravy, vydané pro radioaktivní zásilku s výše uvedeným identifikačním
označením, identifikační označení se zapíše jen do osvědčení (rozhodnutí).
A/137/X:
Zvláštní podmínky, schválené nebo povolené kompetentním úřadem Rakouska; bylo jim
přiděleno číslo 137, identifikační označení se zapíše jen do osvědčení (rozhodnutí).
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A/139/IF-96:
Vzor (konstrukční typ) průmyslového zásilky pro štěpné látky, schválený nebo povolený
kompetentním úřadem Rakouska, tomuto vzoru (konstrukčnímu typu) bylo přiděleno číslo
139, identifikační označení se vyznačí na radioaktivní zásilce a zapíše do osvědčení
(rozhodnutí) o schválení vzoru (konstrukčního typu) radioaktivní zásilky).
A/145/H(U)-96:
Vzor (konstrukční typ) radioaktivní zásilky pro hexafluorid uranu, obsahující štěpné látky,
které jsou vyjmuty, schválený nebo povolený kompetentním úřadem Rakouska, tomuto vzoru
(konstrukčnímu typu) bylo přiděleno číslo 145, identifikační označení se vyznačí na
radioaktivní zásilce a zapíše do osvědčení (rozhodnutí) o schválení vzoru (konstrukčního
typu) radioaktivní zásilky).
(b)

Je-li uděleno vícestranné schválení nebo povolení prohlášením platnosti (validací)

podle odst. 834, použije se jen identifikační značka, přidělená zemí původu vzoru
(konstrukčního typu) radioaktivní zásilky nebo přepravy. Je-li uděleno vícestranné schválení
nebo povolení vystavením osvědčení (rozhodnutí) následně v dalších státech, musí být do
každého osvědčení (rozhodnutí) zapsána příslušná identifikační značka a radioaktivní zásilka,
jejíž vzor (konstrukční typ) byl touto formou schválen, musí být opatřena všemi příslušnými
identifikačními označeními.
Např.:

A/132/B(M)F-96
CH/28/B(M)F-96

by bylo identifikační označení radioaktivní zásilky, která byla původně schválena nebo
povolena Rakouskem a následně dalším osvědčením (rozhodnutím) schválena nebo povolena
Švýcarskem. Další identifikační označení by pak byly uvedeny na radioaktivní zásilce
stejným způsobem.
(c)

Revize osvědčení (rozhodnutí) musí být uvedena v závorce bezprostředně vedle

identifikačního označení. Například A/132/B(M)F-96(Rev.2) znamená druhou revizi
rakouského osvědčení (rozhodnutí) pro vzor (konstrukční typ) radioaktivní zásilky nebo
A/132/B(M)F-96(Rev.0) původní osvědčení (rozhodnutí) rakouského schválení vzoru
(konstrukčního typu) radioaktivní zásilky. Při prvním vydání je výraz v závorce fakultativní,
místo „Rev.0“ mohou být použita také jiná slova, jako například „Původní vydání“. Pro
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revidované osvědčení (rozhodnutí) musí být přiděleno číslo jen státem, který vystavil původní
osvědčení (rozhodnutí) o schválení nebo povolení.
(d)

Další dodatečná písmena nebo číslice (pokud jsou na základě předpisů v jednotlivých

státech vyžadovány) mohou být zapsány v závorkách na konci identifikačního označení, např.
A/132/B(M)F-96(SP503).
(e)

Není nutné měnit identifikační označení na obalu (obalovém souboru) při každé revizi

osvědčení (rozhodnutí) o schválení vzoru (konstrukčního typu). Změny označení jsou nutné
jen v takovém případě, je-li s revizí osvědčení (rozhodnutí) o schválení vzoru (konstrukčního
typu) radioaktivní zásilky spojena změna kódu typu za druhou lomenou závorkou.
OBSAH OSVĚDČENÍ (ROZHODNUTÍ) O SCHVÁLENÍ NEBO POVOLENÍ
Osvědčení (rozhodnutí) o schválení radioaktivních látek zvláštní formy a radioaktivních
látek s malou rozptýlitelností
830.

Každé osvědčení (rozhodnutí) o schválení radioaktivních látek zvláštní formy

a radioaktivních látek s malou rozptýlitelností vydané kompetentním úřadem musí obsahovat
následující informace:
(a)

Typ osvědčení (rozhodnutí).

(b)

Identifikační označení přidělené kompetentním úřadem.

(c)

Data vydání a platnosti osvědčení (rozhodnutí).

(d)

Seznam příslušných předpisů státu kompetentního úřadu, vydávajícího osvědčení

(rozhodnutí) a příslušných předpisů mezinárodních, včetně označení vydání pravidel
Mezinárodní agentury pro atomovou energii (doporučení MAAE „Pravidla pro bezpečnou
přepravu radioaktivních látek“), podle kterých je radioaktivní látka zvláštní formy nebo
radioaktivní látka s malou rozptýlitelností schválena.
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(e)

Identifikace - název radioaktivní látky zvláštní formy nebo radioaktivní látky s malou

rozptýlitelností.
(f)

Popis radioaktivní látky zvláštní formy nebo radioaktivní látky s malou

rozptýlitelností.
(g)

Popisy vzoru (projektové specifikace) radioaktivní látky zvláštní formy nebo

radioaktivní látky s malou rozptýlitelností, které mohou obsahovat odkazy na technické
výkresy.
(h)

Popis radioaktivního obsahu zahrnující aktivitu, který může obsahovat popis

fyzikálního stavu a chemické formy.
(i)

Popis použitého programu zajištění jakosti požadovaného odstavcem 310.

(j)

Odkazy na všechna opatření nezbytná před dopravou, která byla navržena žadatelem.

(k)

Považuje-li to kompetentní úřad za vhodné, uvedení totožnosti (identifikaci) žadatele.

(l)

Podpis a uvedení totožnosti (identifikaci) odpovědného úředníka.

Osvědčení (rozhodnutí) o povolení přepravy za zvláštních podmínek
831.

Každé osvědčení (rozhodnutí) o povolení přepravy za zvláštních podmínek vydané

kompetentním úřadem musí obsahovat následující informace:
(a)

Typ osvědčení (rozhodnutí).

(b)

Identifikační označení přidělené kompetentním úřadem.

(c)

Data vydání a platnosti osvědčení (rozhodnutí).

(d)

Druh (druhy) dopravy.
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(e)

Všechna omezení týkající se druhu dopravy, typu dopravního prostředku, přepravního

kontejneru a všechny pokyny týkající se přepravní trasy.
(f)

Seznam příslušných předpisů státu kompetentního úřadu, vydávajícího osvědčení

(rozhodnutí) a příslušných předpisů mezinárodních, včetně označení vydání pravidel
Mezinárodní agentury pro atomovou energii (doporučení MAAE "Pravidla pro bezpečnou
přepravu radioaktivních látek"), podle kterých je přeprava za zvláštních podmínek povolena.
(g)

Následující prohlášení:

“Toto osvědčení nezbavuje přepravce povinnosti dodržet jakékoliv požadavky vlády
kteréhokoliv státu do něhož nebo přes který bude radioaktivní zásilka přepravována.“
(h)

Odkazy na osvědčení (rozhodnutí) schvalující nebo povolující alternativní radioaktivní

obsahy, na schválení nebo povolení prohlášením platnosti (validací) vydaná jinými
kompetentními úřady, nebo na dodatečná technická data nebo informace, je-li to vhodné podle
kompetentního úřadu.
(i)

Popis obalu (obalového souboru) s odkazy na technické výkresy nebo na popisy vzoru

(konstrukčního typu). Považuje-li to kompetentní úřad za vhodné, rovněž reprodukovatelné
vyobrazení vzhledu radioaktivní zásilky, o rozměrech ne větších než 21 cm na 30 cm (formát
A4) společně s velmi stručným popisem obalu (obalového souboru) včetně materiálových
listů, brutto hmotnosti, celkových vnějších rozměrů a vzhledu.
(j)

Popis schváleného nebo povoleného radioaktivního obsahu zahrnující veškerá

omezení radioaktivního obsahu, která nemusí být zřejmá z povahy obalu (obalového
souboru). Popis dále zahrnuje jeho fyzikální stav a chemickou formu, aktivitu (případně
aktivity přítomných nuklidů), množství v gramech (pro štěpné látky) a zda se jedná o
radioaktivní látky zvláštní formy nebo radioaktivní látky s malou rozptýlitelností.
(k)

Pro radioaktivní zásilky obsahující štěpné látky navíc:

(i)

popis schváleného nebo povoleného radioaktivního obsahu;

(ii)

hodnotu přepravního indexu z hlediska zachování podkritického stavu;
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(iii)

odkazy na dokumentaci prokazující zachování podkritického stavu obsahu;

(iv)

všechna zvláštní zařízení a vybavení na základě jejichž účinku se počítá s

nepřítomností vody ve volných prostorech při hodnocení kritičnosti;
(v)

jakákoliv zjištění (na základě ustanovení odst. 674(b)), podle kterých se při hodnocení

kritičnosti předpokládá snížení koeficientu násobení jako následku skutečného průběhu
ozáření;
(vi)

rozsah okolní teploty pro který je přeprava za zvláštních podmínek povolena.

(l)

Podrobný výčet dodatkových opatření při nakládce, přepravě, manipulaci a vykládce

dodávky, včetně zvláštních podmínek pro odvod tepla během umístění na dopravním
prostředku.
(m)

Považuje-li to kompetentní úřad za vhodné, uvedení důvodů pro zvláštní podmínky.

(n)

Popis kompenzačních opatření, která mají být realizována vzhledem k tomu, že se

provádí přeprava za zvláštních podmínek.
(o)

Odkazy na všechna opatření nezbytná při manipulaci s obalem (obalovým souborem)

nebo na všechna opatření nezbytná před dopravou, která byla navržena žadatelem.
(p)

Prohlášení, týkající se okolních podmínek uvažovaných při projektování vzoru

(konstrukčního typu), pokud nejsou ve shodě s příslušnými podmínkami popsanými v
odstavcích 653, 654 a 664.
(q)

Všechna opatření havarijní připravenosti, která považuje kompetentní úřad za

nezbytná.
(r)

Popis použitého programu zajištění jakosti požadovaného odstavcem 310.
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(s)

Považuje-li to kompetentní úřad za vhodné, uvedení totožnosti (identifikaci) žadatele

a dopravce.
(t)

Podpis a uvedení totožnosti (identifikaci) odpovědného úředníka.

Osvědčení (rozhodnutí) o povolení přepravy
832.

Každé osvědčení (rozhodnutí) o povolení přepravy vydané kompetentním úřadem

musí obsahovat následující informace:
(a)

Typ osvědčení (rozhodnutí).

(b)

Identifikační označení přidělené (přidělená) kompetentním úřadem.

(c)

Data vydání a platnosti osvědčení (rozhodnutí).

(d)

Seznam příslušných předpisů státu kompetentního úřadu, vydávajícího osvědčení

(rozhodnutí) a příslušných předpisů mezinárodních, včetně označení vydání pravidel
Mezinárodní agentury pro atomovou energii (doporučení MAAE "Pravidla pro bezpečnou
přepravu radioaktivních látek"), podle kterých je přeprava povolena.
(e)

Všechna omezení týkající se druhu dopravy, typu dopravního prostředku, přepravního

kontejneru a všechny pokyny týkající se přepravní trasy.
(f)

Následující prohlášení:

„Toto osvědčení nezbavuje přepravce povinnosti dodržet jakékoliv požadavky vlády
kteréhokoliv státu do něhož nebo přes který bude radioaktivní zásilka přepravována.“
(g)

Podrobný výčet dodatkových opatření při nakládce, přepravě, manipulaci a vykládce

dodávky, včetně zvláštních podmínek pro odvod tepla během uložení při přepravě nebo
kontroly a udržování podkritického stavu.
(h)

Odkazy na všechna opatření nezbytná před dopravou, která byla navržena žadatelem.
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(i)

Odkazy na všechna osvědčení (rozhodnutí) týkající se schválení vzoru (konstrukčního

typu).
(j)

Popis schváleného nebo povoleného radioaktivního obsahu zahrnující veškerá

omezení radioaktivního obsahu, která nemusí být zřejmá z povahy obalu (obalového
souboru). Popis dále zahrnuje jeho fyzikální stav a chemickou formu, aktivitu (případně
aktivity přítomných nuklidů), množství v gramech (pro štěpné látky) a zda se jedná o
radioaktivní látky zvláštní formy nebo radioaktivní látky s malou rozptýlitelností.
(k)

Všechna opatření havarijní připravenosti, která považuje kompetentní úřad za

nezbytná.
(l)

Popis použitého programu zajištění jakosti požadovaného odstavcem 310.

(m)

Považuje-li to kompetentní úřad za vhodné, uvedení totožnosti (identifikaci) žadatele.

(n)

Podpis a uvedení totožnosti (identifikaci) odpovědného úředníka.

Osvědčení (rozhodnutí) o schválení vzoru (konstrukčního typu) radioaktivní zásilky
833.

Každé osvědčení (rozhodnutí) o schválení vzoru (konstrukčního typu) radioaktivní

zásilky vydané kompetentním úřadem musí obsahovat následující informace:
(a)

Typ osvědčení (rozhodnutí).

(b)

Identifikační označení přidělené kompetentním úřadem.

(c)

Data vydání a platnosti osvědčení (rozhodnutí).

(d)

Jakákoliv případná omezení týkající se druhu dopravy.

(e)

Seznam příslušných předpisů státu kompetentního úřadu, vydávajícího osvědčení

(rozhodnutí) a příslušných předpisů mezinárodních, včetně označení vydání pravidel
Mezinárodní agentury pro atomovou energii (doporučení MAAE "Pravidla pro bezpečnou
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přepravu radioaktivních látek"), podle kterých je vzor (konstrukční typ) radioaktivní zásilky
schválen.
(f)

Následující prohlášení:

„Toto osvědčení nezbavuje přepravce povinnosti dodržet jakékoliv požadavky vlády
kteréhokoliv státu do něhož nebo přes který bude radioaktivní zásilka přepravována.“
(g)

Odkazy na osvědčení (rozhodnutí) schvalující nebo povolující alternativní radioaktivní

obsahy, na schválení nebo povolení prohlášením platnosti (validací) vydaná jinými
kompetentními úřady, nebo na dodatečná technická data nebo informace, je-li to vhodné podle
kompetentního úřadu.
Vyžaduje-li se povolení přepravy podle odst. 820, prohlášení o tomto povolení, pokud je to
vhodné.
(i)

Název (identifikace) obalu (obalového souboru).

(j)

Popis obalu (obalového souboru) s odkazy na technické výkresy nebo na popisy vzoru

(konstrukčního typu). Považuje-li to kompetentní úřad za vhodné, rovněž reprodukovatelné
vyobrazení vzhledu radioaktivní zásilky, o rozměrech ne větších než 21 cm na
30 cm (formát A4) společně s velmi stručným popisem obalu (obalového souboru) včetně
materiálových listů, brutto hmotnosti, celkových vnějších rozměrů a vzhledu.
(k)

Popisy vzoru (konstrukčního typu) (projektové specifikace) s odkazy na technické

výkresy.
(l)

Popis schváleného nebo povoleného radioaktivního obsahu zahrnující veškerá

omezení radioaktivního obsahu, která nemusí být zřejmá z povahy obalu (obalového
souboru). Popis dále zahrnuje jeho fyzikální stav a chemickou formu, aktivitu (případně
aktivity přítomných nuklidů), množství v gramech (pro štěpné látky) a zda se jedná o
radioaktivní látky zvláštní formy nebo radioaktivní látky s malou rozptýlitelností.
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(m)

Pro radioaktivní zásilky obsahující štěpné látky navíc:

(i)

popis schváleného nebo povoleného radioaktivního obsahu;

(ii)

hodnotu přepravního indexu z hlediska zachování podkritického stavu;

(iii)

odkazy na dokumentaci prokazující zachování podkritického stavu obsahu;

(iv)

všechna zvláštní zařízení a vybavení na základě jejichž účinku se počítá s

nepřítomností vody ve volných prostorech při hodnocení kritičnosti;
(v)

jakákoliv zjištění (na základě ustanovení odst. 674(b)), podle kterých se při hodnocení

kritičnosti předpokládá snížení koeficientu násobení jako následku skutečného průběhu
ozáření;
(vi)

rozsah okolní teploty pro který je vzor (konstrukční typ) radioaktivní zásilky schválen.

(n)

Pro zásilky typ B(M) výčet těch požadavků odstavců 637, 653, 654 a 657 až 664,

kterým radioaktivní zásilka nevyhovuje a všechny další informace, které mohou být užitečné
pro kompetentní úřady.
(o)

Podrobný výčet dodatkových opatření při nakládce, přepravě, manipulaci a vykládce

dodávky, včetně zvláštních podmínek pro odvod tepla během umístění na dopravním
prostředku.
(p)

Odkazy na všechna opatření nezbytná při manipulaci s obalem (obalovým souborem)

nebo na všechna opatření nezbytná před dopravou, která byla navržena žadatelem.
(q)

Prohlášení, týkající se okolních podmínek uvažovaných při projektování vzoru

(konstrukčního typu), pokud nejsou ve shodě s příslušnými podmínkami popsanými v
odstavcích 653, 654 a 664.
(r)

Popis použitého programu zajištění jakosti požadovaného odstavcem 310.
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(s)

Všechna opatření havarijní připravenosti, která považuje kompetentní úřad za

nezbytná.
(t)

Považuje-li to kompetentní úřad za vhodné, uvedení totožnosti (identifikaci) žadatele.

(u)

Podpis a uvedení totožnosti (identifikaci) odpovědného úředníka.

SCHVÁLENÍ NEBO POVOLENÍ PROHLÁŠENÍM PLATNOSTI (VALIDACÍ)
834.

Vícestranná schválení nebo povolení mohou být provedena formou prohlášení

platnosti (validací) prvně uděleného originálního osvědčení (rozhodnutí) o schválení nebo
povolení uděleného kompetentním úřadem země původu vzoru (konstrukčního typu) nebo
počátku dopravy. Toto prohlášení platnosti může být provedeno záznamem souhlasu na prvně
uděleném originálním osvědčení (rozhodnutí) o schválení nebo povolení, nebo vystavením
odděleného osvědčení (rozhodnutí) o schválení nebo povolení, souhlasu, přípojku, doplňku,
atd. kompetentním úřadem státu, přes který nebo do kterého se doprava uskutečňuje.
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ROZPISY POŽADAVKŮ PRO PŘEPRAVU SPECIFIKOVANÝCH TYPŮ
DODÁVEK RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK

PŘEDMLUVA K ROZPISŮM
Následující rozpisy byly připraveny jako pomůcka pro uživatele těchto Pravidel. Jsou
nabídnuty jako základní návod pro kompetentní úřady států a mezinárodní organizace, jež by
si mohly přát převzít tato Pravidla ve formě rozpisů.
Tyto rozpisy opakují některé ustanovení těchto Pravidel, ale neobsahují žádné
dodatečné požadavky. Zkrátka pouze podávají shrnutí hlavních ustanovení s odkazy na
příslušná detailní požadavky těchto Pravidel, aby je bylo možné tam, kde je to nezbytné,
konzultovat. Jestliže se objeví nějaké nesrovnalosti mez těmito rozpisy a Pravidly, platí
požadavky Pravidel.
Opatření, která jsou společná většině, ovšem nikoliv nezbytně všem rozpisům 1 – 4,
jsou podána před nimi jako „Společné podmínky rozpisů 1 – 4“. Podle potřeby jsou
v jednotlivých rozpisech činěny odkazy na tyto „Společné podmínky rozpisů 1 – 4“.
Podobně, patření, která jsou společná většině, ovšem nikoliv nezbytně všem rozpisům
5 – 14, jsou podána před nimi jako „Společné podmínky rozpisů 5 – 14“. Podle potřeby jsou
v jednotlivých rozpisech činěny odkazy na tyto „Společné podmínky rozpisů 5 – 14“.
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SPOLEČNÉ PODMÍNKY ROZPISŮ 1 – 4
Číslo OSN
viz příslušný rozpis 1 - 4

A.1. LÁTKY
802

(a) Schválení nebo povolení kompetentním úřadem je nutné pro výpočet hodnot
A1 a A2, které nejsou uvedeny v tabulce I. Rovněž je možno použít hodnoty
pro radionuklidy uvedené v tabulce II, a to bez obdržení schválení nebo
povolení kompetentním úřadem.
(b)

Obsah hexafluoridu uranu ve vyjmuté zásilce je omezen na méně než 0,1 kg.

A.2. OBALOVÝ SOUBOR / RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA
801

(a)

Pro vyjmuté zásilky se nevyžaduje schválení kompetentním úřadem.
Přepravce však musí být připraven prokázat příslušnému kompetentnímu
úřadu, že vzor (konstrukční typ) radioaktivní zásilky odpovídá příslušným
požadavkům.

815

(b)

Přechodná ustanovení pro vyjmuté zásilky, které splňují požadavky vydání
pravidel z roku 1985 nebo vydání z roku 1985 (ve znění změn a doplňků
z roku 1990) jsou podrobně uvedena v odst. 815.

A.3. NEJVYŠŠÍ PŘÍKONY DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU
5 %Sv/h na povrchu radioaktivní zásilky.

516

A.4. KONTAMINACE
508, 509

Nefixovaná kontaminace na vnějších površích vyjmutých zásilek a na
vnějších a vnitřních površích vnějších obalů, přepravních kontejnerů,
cisteren, a středních kontejnerů na volně ložené zboží (IBC) musí být
udržována na co nejnižší v praxi dosažitelné úrovni a nesmí překročit
následující meze:
(a)

beta a gama zářiče a alfa zářiče s nízkou toxicitou

4,0 Bq/cm2

(b)

ostatní alfa zářiče

0,4 Bq/cm2.
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A.5. DEKONTAMINACE
512

(a)

Dopravní prostředek a vybavení používané pro obvyklou přepravu
radioaktivních látek, musí být pravidelně kontrolovány k určení úrovně
kontaminace. Četnost takových kontrol musí odpovídat pravděpodobnosti
kontaminace a množství přepravovaných radioaktivních látek.

513

(b)

Dopravní prostředky, jejich vybavení nebo jejich části, které byly během
přepravy radioaktivních látek kontaminovány nad meze stanovené ve
Společných podmínkách rozpisů 1 – 4, A.4., nebo vykazují příkon
dávkového ekvivalentu vyšší než 5 %Sv/h v průběhu přepravy dodávky
popsaných typů radioaktivních látek, musí být co nejdříve
dekontaminovány, nejpozději však před dalším použitím, a to na meze
stanovené ve Společných podmínkách rozpisů 1 – 4, A.4. a navíc tak, aby
příkon dávkového ekvivalentu, vyplývající z fixované kontaminace na
povrchu, byla po dekontaminaci menší než 5 %Sv/h.

504

(c)

Cisterny a střední kontejnery na volně ložené zboží (IBC), které se používají
k přepravě radioaktivních látek, nesmějí být použity pro tranzitní skladování
nebo přepravu jiného zboží, pokud nebyly dekontaminovány na desetinu
mezí stanovených ve Společných podmínkách rozpisů 1 – 4, A.4.

A.6. SPOLEČNÉ BALENÍ
Žádné zvláštní podmínky.
A.7. SPOLEČNÁ NAKLÁDKA
Žádné zvláštní podmínky.
A.8. OZNAČOVÁNÍ A OPATŘOVÁNÍ NÁLEPKAMI
507

(a)

Radioaktivní zásilky obsahující látky, které mají další nebezpečné vlastnosti
musí být opatřeny nálepkami vyžadovanými příslušnými předpisy.

536

(b)

Radioaktivní zásilky s brutto hmotností přesahující 50 kg musí být zřetelně,
čitelně a trvanlivě označeny na vnějším povrchu údajem o dovolené brutto
hmotnosti.

579

(c)

Pro vnitrostátní dopravu poštou musí být splněny požadavky právních
předpisů příslušného státu.

580

(d)

Pro mezinárodní dopravu poštou musí být každá radioaktivní zásilka
označena následujícím způsobem:
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(i)

Na povrchu – jménem a adresou přepravce se žádostí, aby při
nedoručitelnosti byla dodávka vrácena a slovy „RADIOAKTIVNÍ
MATERIÁL – MNOŽSTVÍ POVOLENÁ PRO DOPRAVU POŠTOU“.

(ii)

Vevnitř – jménem a adresou přepravce a popisem obsahu dodávky.

A.9. OPATŘOVÁNÍ ZNAČKAMI
Nepožaduje se pro radioaktivní vlastnosti obsahu. Značky mohou být
vyžadovány pro další nebezpečné vlastnosti obsahu.

507

A.10. PŘEPRAVNÍ DOKLADY
Viz příslušný rozpis.
A.11. SKLADOVÁNÍ A ODESLÁNÍ
579

(a)

Pro vnitrostátní dopravu poštou musí být splněny požadavky právních
předpisů příslušného státu.

580

(b)

Pro mezinárodní dopravu poštou musí být přepravce oprávněn
kompetentními úřady k nakládání s radioaktivními látkami a radioaktivní
zásilka musí být podána nejrychlejším způsobem (obvykle letecky).

A.12. DOPRAVA
Žádné zvláštní podmínky.
A.13. OSTATNÍ PŘEDPISY
109,507

(a)

301 – 305 (b)

Další nebezpečné vlastnosti obsahu a doprava s dalšími druhy nebezpečných
věcí – viz odst. 109 a 507.
Obecné podmínky radiační ochrany – viz odst. 301 – 305.

308, 309

(c)

Podmínky havarijní připravenosti – viz odst. 308 a 309.

310

(d)

Zajištění jakosti – viz odst. 310.

311

(e)

Dodržení jakosti – viz odst. 311.

511

(f)

Poškozené a netěsné radioaktivní zásilky –viz odst. 511.

581

(g)

Celní řízení – viz odst. 581.

582

(h)

Nedoručitelné radioaktivní zásilky –viz odst. 582.
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Rozpis 1
OMEZENÁ MNOŽSTVÍ RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK
VE VYJMUTÝCH ZÁSILKÁCH
Číslo OSN
2910
408(b),
410,
515

Omezená množství radioaktivní látky v jiné formě než přístroje a spotřební
výrobky, která představují velmi omezené riziko ozáření mohou být přepravována
ve vyjmutých zásilkách.
1.

LÁTKY

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 1 – 4 A.1.

(b)
408(b),
410
kolonka 4
tabulky III
(c)
408(b),
410
672
kolonka 4
tabulky III
2.

515, 620

Radioaktivní látky, které nejsou štěpnými látkami
nepřevyšujících příslušné limity uvedené v tabulce 1.1.

v množstvích

Štěpné látky v množstvích nepřevyšujících příslušné limity uvedené
v tabulce 1.1 a navíc vyhovující množstvím, formou a obalem požadavkům
těchto pravidel, aby mohly být považovány za vyjmuté štěpné látky.
OBALOVÝ SOUBOR / RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 1 – 4 A.2.

(b)

Radioaktivní zásilky musí splňovat požadavky uvedené v odstavcích 515
a 620.

3.

NEJVYŠŠÍ PŘÍKONY DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU
Viz Společné podmínky rozpisů 1 – 4 A.3.

4.

KONTAMINACE
Viz Společné podmínky rozpisů 1 – 4 A.4.
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TABULKA 1.1
MEZE AKTIVITY V HODNOTÁCH A1 A A2 PRO VYJMUTÉ
ZÁSILKY OBSAHUJÍCÍ RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a, b
Fyzikální stav obsahu

Mez pro radioaktivní zásilku Mez pro radioaktivní zásilku
(doprava poštou)
(ostatní druhy dopravy)

Pevné látky
radioaktivní látka zvláštní formy 10-4 A1
ostatní
10-4 A2

10-3 A1
10-3 A2

10-5 A2

10-4 A2

2. 10-3 A2
10-4 A1
10-4 A2

2. 10-2 A2
10-3 A1
10-3 A2

Kapalné látky
Plyny
tritium
radioaktivní látka zvláštní formy
ostatní
a

Jednotlivé hodnoty A1 a A2 viz tabulka I a tabulka II.
Pro směsi radionuklidů jsou způsoby stanovení hodnot A1 a A2 uvedeny v odstavcích 404 až
406.
b

5.

DEKONTAMINACE
Viz Společné podmínky rozpisů 1 – 4 A.5.

6.

SPOLEČNÉ BALENÍ
Žádné zvláštní podmínky.

7.

SPOLEČNÁ NAKLÁDKA
Žádné zvláštní podmínky.

8.

OZNAČOVÁNÍ A OPATŘOVÁNÍ NÁLEPKAMI

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 1 – 4 A.8(a) a A.8(b).

518

(b)

Radioaktivní zásilky musí být opatřeny na vnitřním povrchu obalu nápisem
„Radioaktivní“, takže při jejich otevření je viditelné upozornění na
přítomnost radioaktivní látky.

534, 535

(c)

Všechny radioaktivní zásilky musí být zřetelně, čitelně a trvanlivě označeny
na vnějším povrchu označením přepravce nebo příjemce. S výjimkou
mezinárodní dopravy poštou musí být radioaktivní zásilky označeny
značkou „UN 2910“.

579

(d)

Pro vnitrostátní dopravu radioaktivních zásilek poštou musí být splněna
navíc k podmínkám 8(a) až 8(c) též další podmínka – viz Společné
podmínky rozpisů 1 – 4 A.8(c).
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580

(e)

Pro mezinárodní dopravu radioaktivních zásilek poštou musí být splněna
navíc k podmínkám 8(a) až 8(c) též další podmínka – viz Společné
podmínky rozpisů 1 – 4 A.8(d).

9.

OPATŘOVÁNÍ ZNAČKAMI
Viz Společné podmínky rozpisů 1 – 4 A.9.

10.

PŘEPRAVNÍ DOKLADY
Radioaktivní zásilky musí být v přepravních dokladech popsány jako
„UN 2910“.

515, 549(c)
11.

SKLADOVÁNÍ A ODESLÁNÍ

(a)

Pro dopravu poštou viz Společné podmínky rozpisů 1 – 4 A.11.

(b)

Pro ostatní druhy dopravy nejsou žádné zvláštní podmínky.

12.

DOPRAVA
Žádné zvláštní podmínky.

13.

OSTATNÍ PŘEDPISY
Viz Společné podmínky rozpisů 1 – 4 A.13.
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Rozpis 2
PŘÍSTROJE NEBO VÝROBKY VE VYJMUTÝCH ZÁSILKÁCH
Číslo OSN
2911
Určitá množství radioaktivní látky která je uzavřena v přístroji nebo je obsažena
ve spotřebním výrobku nebo tvoří součást těchto předmětů a která představují
velmi omezené riziko ozáření mohou být přepravována ve vyjmutých zásilkách.
1.

LÁTKY

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 1 – 4 A.1.

(b)
408(a),
410
517(a)
kolonka 2
a3
tabulky III
(c)
408(b),
410
672
kolonka 2
a3
tabulky III
2.

515, 620

Přístroje a spotřební výrobky, jako jsou hodinky, elektronky nebo přístroje,
obsahující jako součást radioaktivní látky v množstvích nepřesahujících
příslušné limity uvedené v tabulce 2.1. Příkon dávkového ekvivalentu ve
vzdálenosti 10 cm od vnějšího povrchu nebaleného přístroje nebo
spotřebního výrobku nesmí překročit 0,1 mSv/h.
Přístroje a spotřební výrobky obsahující štěpné látky v množstvích
nepřevyšujících příslušné limity uvedené v tabulce 1.2 a navíc vyhovující
množstvím, formou a obalem požadavkům těchto pravidel, aby mohly být
považovány za vyjmuté štěpné látky.
OBALOVÝ SOUBOR / RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 1 – 4 A.2.

(b)

Radioaktivní zásilky musí splňovat požadavky uvedené v odstavcích 515
a 620.

3.

NEJVYŠŠÍ PŘÍKONY DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU
Viz Společné podmínky rozpisů 1 – 4 A.3.
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TABULKA 1.2
MEZE AKTIVITY V HODNOTÁCH A1 A A2 PRO VYJMUTÉ
ZÁSILKY OBSAHUJÍCÍ PŘÍSTROJE A VÝROBKY a, b
Fyzikální stav obsahu

Pevné látky
radioaktivní látka zvláštní formy
ostatní
Kapalné látky
Plyny
tritium
radioaktivní látka zvláštní formy
ostatní

Mez pro
přístroj
nebo
výrobek

Mez pro
radioaktivní
zásilku
(doprava
poštou)

Mez pro
radioaktivní
zásilku
(ostatní druhy
dopravy)

10-2 A1
10-2 A2

10-1 A1
10-1 A2

A1
A2

10-3 A2

10-2 A2

10-1 A2

2. 10-2 A2
10-3 A1
10-3 A2

2. 10-2 A2
10-3 A1
10-3 A2

2. 10-1 A2
10-2 A1
10-2 A2

a

Jednotlivé hodnoty A1 a A2 viz tabulka I a tabulka II.
Pro směsi radionuklidů jsou způsoby stanovení hodnot A1 a A2 uvedeny v odstavcích 404 až
406.
b

4.

KONTAMINACE
Viz Společné podmínky rozpisů 1 – 4 A.4.

5.

DEKONTAMINACE
Viz Společné podmínky rozpisů 1 – 4 A.5.

6.

SPOLEČNÉ BALENÍ
Žádné zvláštní podmínky.

7.

SPOLEČNÁ NAKLÁDKA
Žádné zvláštní podmínky.

517(b)

8.

OZNAČOVÁNÍ A OPATŘOVÁNÍ NÁLEPKAMI

(a)

Pro radioaktivní zásilky Viz Společné podmínky rozpisů 1 – 4 A.8(a)
a A.8(b).

(b)

Přístroje a výrobky – každý přístroj nebo spotřební výrobek (s výjimkou
hodin nebo zařízení opatřených značením provedeným barvami
světélkujícími na základě radioluminiscence) musí být opatřen nápisem
„Radioaktivní“.
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534, 535

(c)

Všechny radioaktivní zásilky musí být zřetelně, čitelně a trvanlivě označeny
na vnějším povrchu označením přepravce nebo příjemce. S výjimkou
mezinárodní dopravy poštou musí být radioaktivní zásilky označeny
značkou „UN 2911“.

579

(d)

Pro vnitrostátní dopravu radioaktivních zásilek poštou musí být splněna
navíc k podmínkám 8(a) až 8(c) též další podmínka – viz Společné
podmínky rozpisů 1 – 4 A.8(c).

580

(e)

Pro mezinárodní dopravu radioaktivních zásilek poštou musí být splněna
navíc k podmínkám 8(a) až 8(c) též další podmínka – viz Společné
podmínky rozpisů 1 – 4 A.8(d).

9.

OPATŘOVÁNÍ ZNAČKAMI
Viz Společné podmínky rozpisů 1 – 4 A.9.

10.

PŘEPRAVNÍ DOKLADY
Radioaktivní zásilky musí být v přepravních dokladech popsány jako
„UN 2911“.

515, 549(c)
11.

12.

SKLADOVÁNÍ A ODESLÁNÍ
(a)

Pro dopravu poštou viz Společné podmínky rozpisů 1 – 4 A.11.

(b)

Pro ostatní druhy dopravy nejsou žádné zvláštní podmínky.

DOPRAVA
Žádné zvláštní podmínky.

13.

OSTATNÍ PŘEDPISY
Viz Společné podmínky rozpisů 1 – 4 A.13.
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Rozpis 3
VÝROBKY VYROBENÉ Z PŘÍRODNÍHO URANU,
OCHUZENÉHO URANU NEBO PŘÍRODNÍHO THORIA
JAKO VYJMUTÉ ZÁSILKY
Číslo OSN
2909
409,
515, 519

Výrobky vyrobené z přírodního uranu, ochuzeného uranu nebo přírodního thoria
které představují velmi omezené riziko ozáření mohou být přepravovány ve
vyjmutých zásilkách nebo jako vyjmuté zásilky.
1.

LÁTKY
Výrobky, ve kterých jsou jedinými radioaktivními látkami neozářený
přírodní uran, neozářený ochuzený uran nebo neozářené přírodní thorium.
Takovými výrobky mohou být nepoužité, prázdné obaly (obalové soubory)
určené pro přepravu radioaktivních látek.

409, 519

2.

OBALOVÝ SOUBOR / RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 1 – 4 A.2.

515, 620

(b)

Radioaktivní zásilky musí splňovat požadavky uvedené v odstavcích 515
a 620.

519

(c)

Přeprava nebalených výrobků, vyrobených z přírodního uranu, ochuzeného
uranu nebo přírodního thoria je dovolena, jestliže výrobky samy splňují
požadavky na vyjmuté zásilky a vnější povrchy uranu nebo thoria jsou
uzavřeny v neaktivním plášti z kovu nebo jiného pevného materiálu.

3.

NEJVYŠŠÍ PŘÍKONY DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU
Viz Společné podmínky rozpisů 1 – 4 A.3.

4.

KONTAMINACE
Viz Společné podmínky rozpisů 1 – 4 A.4.

5.

DEKONTAMINACE

Viz Společné podmínky rozpisů 1– 4 A.5.
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6.

SPOLEČNÉ BALENÍ
Žádné zvláštní podmínky.

7.

SPOLEČNÁ NAKLÁDKA
Žádné zvláštní podmínky.

8.

OZNAČOVÁNÍ A OPATŘOVÁNÍ NÁLEPKAMI

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 1 – 4 A.8(a) a A.8(b).

534, 535

(b)

Všechny radioaktivní zásilky musí být zřetelně, čitelně a trvanlivě označeny
na vnějším povrchu označením přepravce nebo příjemce. S výjimkou
mezinárodní dopravy poštou musí být radioaktivní zásilky označeny
značkou „UN 2909“.

579

(c)

Pro vnitrostátní dopravu radioaktivních zásilek poštou musí být splněna
navíc k podmínkám 8(a) až 8(c) též další podmínka – viz Společné
podmínky rozpisů 1 – 4 A.8(c).

580

(d)

Pro mezinárodní dopravu radioaktivních zásilek poštou musí být splněna
navíc k podmínkám 8(a) až 8(c) též další podmínka – viz Společné
podmínky rozpisů 1 – 4 A.8(d).

9.

OPATŘOVÁNÍ ZNAČKAMI
Viz Společné podmínky rozpisů 1 – 4 A.9.

10.

PŘEPRAVNÍ DOKLADY
Radioaktivní zásilky musí být v přepravních dokladech popsány jako
„UN 2909“.

515, 549(c)
11.

SKLADOVÁNÍ A ODESLÁNÍ

(a)

Pro dopravu poštou viz Společné podmínky rozpisů 1 – 4 A.11.

(b)

Pro ostatní druhy dopravy nejsou žádné zvláštní podmínky.

12.

DOPRAVA
Žádné zvláštní podmínky.

13.

OSTATNÍ PŘEDPISY
Viz Společné podmínky rozpisů 1 – 4 A.13.
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Rozpis 4
PRÁZDNÉ OBALY (OBALOVÉ SOUBORY)
JAKO VYJMUTÉ ZÁSILKY
Číslo OSN
2908
515, 520

Prázdné obaly (obalové soubory), které obsahovaly radioaktivní látku a které
představují velmi omezené riziko ozáření mohou být přepravovány jako vyjmuté
zásilky.
1.

LÁTKY

520

(a)

Prázdné obaly (obalové soubory), které předešle obsahovaly radioaktivní
látku.

520(b)

(b)

Obsahuj-li obaly (obalové soubory) uran nebo thorium ve své konstrukci,
musí být splněna podmínka uvedená v odstavci 2(d) níže.

520(c)

(c)

Úroveň vnitřní nefixované kontaminace nesmí překročit stonásobek mezí
stanovených ve Společných podmínkách rozpisů 1 – 4 A.4.

2.

OBALOVÝ SOUBOR / RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 1 – 4 A.2.

515, 620

(b)

Radioaktivní zásilky musí splňovat požadavky uvedené v odstavcích 515
a 620.

520(a)

(c)

Obaly (obalové soubory) musí být dobře udržovány a bezpečně uzavřeny.

(d)

Jestliže prázdné obaly (obalové soubory) ve své konstrukci zahrnují určité
množství uranu, nebo thoria, musí být vnější povrchy uranu nebo thoria
uzavřeny v neaktivním plášti z kovu nebo jiného pevného materiálu.

3.

NEJVYŠŠÍ PŘÍKONY DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU

520(b)

Viz Společné podmínky rozpisů 1 – 4 A.3.
4.

KONTAMINACE
Viz Společné podmínky rozpisů 1 – 4 A.4.
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504

5.

DEKONTAMINACE

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 1– 4 A.5.

(b) Navíc, prázdné cisterny a střední kontejnery na volně ložené zboží (IBC),
které byly použity k přepravě radioaktivních látek, mohou být přepravovány jako
vyjmuté zásilky, ale nesmějí být použity pro tranzitní skladování nebo přepravu
jiného zboží, pokud nebyly dekontaminovány na úroveň nižší, než desetinu mezí
uvedených ve Společných podmínkách rozpisů 1– 4 A.4.
6.

SPOLEČNÉ BALENÍ
Žádné zvláštní podmínky.

7.

SPOLEČNÁ NAKLÁDKA
Žádné zvláštní podmínky.

8.

OZNAČOVÁNÍ A OPATŘOVÁNÍ NÁLEPKAMI

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 1 – 4 A.8(a) a A.8(b).

520(d), 541 (b)

U všech radioaktivních zásilek musí být odstraněny nebo zakryty veškeré
značení a nálepky odpovídající předešlým radioaktivním obsahům.

534, 535

(c)

Všechny radioaktivní zásilky musí být zřetelně, čitelně a trvanlivě označeny
na vnějším povrchu označením přepravce nebo příjemce. S výjimkou
mezinárodní dopravy poštou musí být radioaktivní zásilky označeny
značkou „UN 2908“.

579

(d)

Pro vnitrostátní dopravu radioaktivních zásilek poštou musí být splněna
navíc k podmínkám 8(a) až 8(c) též další podmínka – viz Společné
podmínky rozpisů 1 – 4 A.8(c).

580

(e)

Pro mezinárodní dopravu radioaktivních zásilek poštou musí být splněna
navíc k podmínkám 8(a) až 8(c) též další podmínka – viz Společné
podmínky rozpisů 1 – 4 A.8(d).

9.

OPATŘOVÁNÍ ZNAČKAMI
Viz Společné podmínky rozpisů 1 – 4 A.9.

10.
515, 549(c)

PŘEPRAVNÍ DOKLADY
Radioaktivní zásilky musí být v přepravních dokladech popsány jako
„UN 2908“.
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11.

SKLADOVÁNÍ A ODESLÁNÍ

(a)

Pro dopravu poštou viz Společné podmínky rozpisů 1 – 4 A.11.

(b)

Pro ostatní druhy dopravy nejsou žádné zvláštní podmínky.

12.

DOPRAVA
Žádné zvláštní podmínky.

13.

OSTATNÍ PŘEDPISY
Viz Společné podmínky rozpisů 1 – 4 A.13.
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SPOLEČNÉ PODMÍNKY ROZPISŮ 5 – 14
Číslo OSN
viz příslušný rozpis 5 - 14

B.1. LÁTKY
Schválení nebo povolení kompetentním úřadem je nutné pro výpočet hodnot
A1 a A2, které nejsou uvedeny v tabulce I. Rovněž je možno použít hodnoty
pro radionuklidy uvedené v tabulce II, a to bez obdržení schválení nebo
povolení kompetentním úřadem.

802

B.2. OBALOVÝ SOUBOR / RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA
634

(a)

Nejmenší celkový vnější rozměr radioaktivní zásilky nesmí být menší než
10 cm.

815

(b)

Přechodná ustanovení pro vzory radioaktivních zásilek, které nevyžadují
schválení vzoru kompetentním úřadem a které splňují požadavky vydání
pravidel z roku 1985 nebo vydání z roku 1985 (ve znění změn a doplňků
z roku 1990) jsou podrobně uvedena v odst. 815.

816

(c)

Přechodná ustanovení pro obaly (obalové soubory) vyrobené v souladu se
vzorem radioaktivní zásilky schváleným kompetentním úřadem podle vydání
pravidel z roku 1973 nebo vydání z roku 1973 (ve znění změn a doplňků)
jsou podrobně uvedena v odst. 816.

817

(d)

Přechodná ustanovení pro obaly (obalové soubory) vyrobené v souladu se
vzorem radioaktivní zásilky schváleným kompetentním úřadem podle vydání
pravidel z roku 1985 nebo vydání z roku 1985 (ve znění změn a doplňků z
roku 1990) jsou podrobně uvedena v odst. 817.

B.3. NEJVYŠŠÍ PŘÍKONY DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU
526,
(a)
530 - 532

Meze příkonu dávkového ekvivalentu pro radioaktivní zásilky nebo vnější
obaly jsou:

(i)

0,1 mSv/h ve vzdálenosti 1 m od vnějšího povrchu radioaktivní zásilky nebo
vnějšího obalu s výjimkou radioaktivních zásilek a vnějších obalů
přepravovaných za podmínek výlučného použití;

(ii)

2 mSv/h na libovolném místě vnějšího povrchu radioaktivní zásilky nebo
vnějšího obalu s výjimkou radioaktivních zásilek a vnějších obalů
přepravovaných po železnici a po silnici za podmínek výlučného použití
nebo plavidlem a letadlem za podmínek výlučného použití a současně za
zvláštních podmínek;
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(iii) 10 mSv/h na vnějším povrchu radioaktivní zásilky přepravované za
podmínek výlučného použití.
527(a)

(b)

Příkony dávkového ekvivalentu na vnějším povrchu radioaktivní zásilky
nebo vnějšího obalu přepravovaných po železnici a po silnici za podmínek
výlučného použití mohou překročit hodnotu 2 mSv/h za předpokladu, že:

(i)

Vozidlo je vybaveno uzávěrem, který zabraňuje nepovolaným osobám v
přístupu během přepravy;

(ii)

Radioaktivní zásilka nebo vnější obal je zabezpečen proti změně polohy
uvnitř vozidla při běžných podmínkách přepravy;

(iii) Mezi začátkem a ukončením dopravy nebudou prováděny žádné nakládky
nebo vykládky.
(c)

Při přepravě za výlučného použití nesmí příkony dávkového ekvivalentu
převýšit hodnotu 2 mSv/h na povrchu silničního vozidla nebo železničního
vozidla (vagónu), a to v jakémkoliv místě vnějších povrchů vozidla, včetně
střešních a podlahových ploch, nebo u otevřeného vozidla
v jakémkoliv místě, které se nachází na svislých rovinách prodloužených
z vnějších okrajů vozidla, na povrchu nákladu a spodním vnějším povrchu
vozidla.

(d)

Při přepravě za výlučného použití nesmí příkony dávkového ekvivalentu
převýšit hodnotu 0,1 mSv/h ve vzdálenosti 2 m od povrchu silničního
vozidla nebo železničního vozidla (vagónu) včetně střešních a podlahových
ploch, nebo u otevřeného vozidla od jakéhokoliv místa, které se nachází v
rovinách prodloužených z vnějších okrajů vozidla, od povrchu nákladu a od
spodního vnějšího povrchu vozidla.

(e)

Radioaktivní zásilky nebo vnější obaly mající příkon dávkového ekvivalentu
na povrchu vyšší než 2 mSv/h, kromě těch, které jsou přepravovány na
za
podmínek
v
souladu
vozidle
výlučného
použití
s tabulkou IX, poznámka (a), nesmí být dopravovány plavidlem, s výjimkou
těch, které jsou přepravovány za zvláštních podmínek.

(f)

Nakládka přepravních kontejnerů a současné umísťování radioaktivních
zásilek, vnějších obalů a přepravních kontejnerů na jediný dopravní
prostředek se musí provádět tak, aby příkon dávkového ekvivalentu na
žádném místě vnějšího povrchu dopravního prostředku za normálních
podmínek přepravy nepřekročila 2 mSv/h a ve vzdálenosti 2 m od vnějšího
povrchu dopravního prostředku 0,1 mSv/h.

(g)

Radioaktivní zásilky nebo vnější obaly vykazující příkon dávkového
ekvivalentu na povrchu vyšší než 2 mSv/h, nesmí být dopravovány letadlem,
s výjimkou těch, které jsou přepravovány za zvláštních podmínek.

572(b)

572(c)

574

566(c)

578
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B.4. KONTAMINACE
Nefixovaná kontaminace na vnějších površích radioaktivních zásilek a na
vnitřních a vnějších površích vnějších obalů, přepravních kontejnerů,
cisteren, a středních kontejnerů na volně ložené zboží (IBC) musí být
udržována na co nejnižší v praxi dosažitelné úrovni a nesmí překročit
následující meze:

508, 509

(a)

beta a gama zářiče a alfa zářiče s nízkou toxicitou

4,0 Bq/cm2

(b)

ostatní alfa zářiče

0,4 Bq/cm2.

B.5. DEKONTAMINACE
512

(a)

Dopravní prostředek a vybavení používané pro obvyklou přepravu
radioaktivních látek, musí být pravidelně kontrolovány k určení úrovně
kontaminace. Četnost takových kontrol musí odpovídat pravděpodobnosti
kontaminace a množství přepravovaných radioaktivních látek.

513

(b)

Dopravní prostředky, jejich vybavení nebo jejich části, které byly během
přepravy radioaktivních látek kontaminovány nad meze stanovené ve
Společných podmínkách rozpisů 5 – 14, B.4., nebo vykazují příkon
dávkového ekvivalentu vyšší než 5 %Sv/h na povrchu, musí být co nejdříve
dekontaminovány kvalifikovanou osobou a nesmí být znovu užity dokud
nefixovaná kontaminace neklesne pod meze stanovené ve Společných
podmínkách rozpisů 5 – 14, B.4. Navíc, příkon dávkového ekvivalentu,
vyplývající z fixované kontaminace na povrchu, musí být po dekontaminaci
menší než 5 %Sv/h.

514

(c)

Vnější obaly, přepravní kontejnery, cisterny, střední kontejnery na volně
ložené zboží nebo dopravní prostředky určené pro přepravu radioaktivních
látek nebo povrchově kontaminovaných předmětů (SCO) za podmínek
výlučného použití, mohou být vyjmuty z požadavků uvedených ve
Společných podmínkách rozpisů 5 – 14, B.5(b), avšak jen ve vztahu k jejich
vnitřním povrchům a jen pokud při tomto výlučném použití zůstávají.

(d)

Cisterny a střední kontejnery na volně ložené zboží (IBC), které se používají
k přepravě radioaktivních látek, nesmějí být použity pro tranzitní skladování
nebo přepravu jiného zboží, pokud nebyly dekontaminovány na desetinu
mezí stanovených ve Společných podmínkách rozpisů 5 – 14, B.4.

504

B.6. SPOLEČNÉ BALENÍ
503

Radioaktivní zásilka nesmí obsahovat žádné jiné předměty než nástroje
potřebné k manipulaci s radioaktivní látkou a nezbytné dokumenty.
Přeprava takových nástrojů a dokumentů v radioaktivní zásilce společně
s jinými předměty je dovolena za předpokladu, že nemůže dojít k
vzájemnému působení mezi nimi a obalem (obalovým souborem) nebo jeho
radioaktivním obsahem, které by mohlo snížit bezpečnost radioaktivní
zásilky.

150

SPOLEČNÉ PODMÍNKY ROZPISŮ 5 – 14

B.7. SPOLEČNÁ NAKLÁDKA
(a)
566(a),
tabulka IX

S výjimkou přeprav za podmínek výlučného použití se musí nakládka
přepravních kontejnerů i současné umísťování radioaktivních zásilek,
vnějších obalů a přepravních kontejnerů na jediný dopravní prostředek
omezovat takovým způsobem, aby celkový součet přepravních indexů (TI)
na dopravním prostředku nepřekročil hodnoty uvedené v tabulce IX..

566(b)

(b)

Pro dodávky přepravované za podmínek výlučného použití neexistuje
omezení součtu přepravních indexů (TI) na jediném dopravním prostředku.

566(c)

(c)

Nakládka přepravních kontejnerů a současné umísťování radioaktivních
zásilek, vnějších obalů a přepravních kontejnerů na jediný dopravní
prostředek se musí provádět tak, aby příkon dávkového ekvivalentu na
žádném místě vnějšího povrchu dopravního prostředku za normálních
podmínek přepravy nepřekročila 2 mSv/h a ve vzdálenosti 2 m od vnějšího
povrchu dopravního prostředku 0,1 mSv/h.

505, 506

(d)

Dodávky musí být během přepravy odděleny od jiného nebezpečného zboží
v souladu s příslušnými předpisy pro přepravu tohoto nebezpečného zboží.
Je-li dodávka přepravována za podmínek výlučného použití je dovolena i
současná přeprava jiného zboží za předpokladu, že přeprava je organizována
výhradně přepravcem a není zakázána na základě jiných podmínek těchto
pravidel.

307

(e)

Radioaktivní látka musí být oddělena od nevyvolaných fotografických filmů
takovým způsobem, aby ozáření filmu v důsledku přepravy radioaktivní
látky bylo omezeno na hodnotu 0,1 mSv na dodávku takového filmu.

B.8. OZNAČOVÁNÍ A OPATŘOVÁNÍ NÁLEPKAMI
(a)

Radioaktivní zásilky:

541

(i)

U všech radioaktivních zásilek musí být nálepky, které se nevztahují k jejich
radioaktivnímu obsahu, odstraněny nebo zakryty.

534

(ii)

Každá radioaktivní zásilka musí být zřetelně, čitelně a trvanlivě označena na
vnějším povrchu označením přepravce nebo příjemce nebo obou.

543(b)

(iii) Na každé nálepce musí být vyznačena nejvyšší aktivita radioaktivního
obsahu během přepravy.

543(d)

(iv) Na každé nálepce kategorie II-ŽLUTÁ nebo III-ŽLUTÁ musí být vyznačen
přepravní index (TI) radioaktivní zásilky, touto nálepkou opatřené.

536

(v)

Radioaktivní zásilky s hmotností brutto vyšší než 50 kg musí být zřetelně,
čitelně a trvanlivě označeny na vnějším povrchu údajem o dovolené brutto
hmotnosti.
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109, 507

(vi) Radioaktivní zásilky obsahující látku mající další nebezpečné vlastnosti
(např. hexafluorid uranu) musí být také opatřeny nálepkami podle
příslušných přepravních předpisů.
(b)

Přepravní kontejnery a vnější obaly:

543(b),
543(c)

(i)

S výjimkou směsných nákladů musí být každé nálepce vyznačena nejvyšší
aktivita radioaktivních obsahů přepravního kontejneru nebo vnějšího obalu
během přepravy, sumarizovaná pro veškerý jeho obsah. Pro směsné náklady
takový záznam může znít: „Viz přepravní dokumenty“.

543(d)

(ii)

Na každé nálepce kategorie II-ŽLUTÁ nebo III-ŽLUTÁ musí být vyznačen
přepravní index (TI) přepravního kontejneru nebo vnějšího obalu, touto
nálepkou opatřeného.

109, 507

(iii) Přepravní kontejnery a vnější obaly obsahující látku mající další nebezpečné
vlastnosti (např. hexafluorid uranu) musí být také opatřeny nálepkami podle
příslušných přepravních předpisů.
B.9. OPATŘOVÁNÍ ZNAČKAMI

546

(a)

Velké přepravní kontejnery a cisterny musí být opatřeny čtyřmi značkami.
Značky musí být svisle upevněny na přední, obou bočních a zadní stěně
přepravního kontejneru nebo cisterny.

546

(b)

Místo použití značek je pro velké přepravní kontejnery alternativně
dovoleno použít zvětšených nálepek.

570(a)

(c)

Značky musí být upevněny svisle na obou bočnicích železničního vozidla.

570(b)

(d)

Značky musí být upevněny svisle na obou bočnicích a na zadním čele
silničního vozidla.

109, 507

(e)

Značky mohou být vyžadovány pro další nebezpečné vlastnosti obsahu.

546

(f)

Značky, které se nevztahují k radioaktivnímu obsahu, musí být odstraněny
nebo zakryty.

B.10. PŘEPRAVNÍ DOKLADY

549-553
555,556

(a)

Souhrn požadavků na schválení nebo povolení a vyrozumění viz příloha I.

(b)

Přepravní doklady musí zahrnovat příslušné podrobnosti o dodávce,
odstavce 549 – 553, a informaci pro dopravce, odstavce 555 a 556.
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B.11. SKLADOVÁNÍ A ODESLÁNÍ
306, 307
506, 562

(a)

Při tranzitním skladování musí být radioaktivní zásilky odděleny od
ostatních nebezpečných věcí, od osob a od fotografického filmu a desek.

565

(b)

Jestliže průměrný povrchový tepelný tok nepřevyšuje 15 W/m2 a jestliže
zboží v bezprostředním okolí není baleno v pytlích nebo vacích, smí být
radioaktivní zásilka nebo vnější obal přepravován bez zvláštních požadavků
týkajících se ukládání pro přepravu společně s ostatním baleným nákladem,
pokud však příslušné povolení nebo schválení kompetentního úřadu
neurčuje výslovně něco jiného

B.12. DOPRAVA
(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.11(a) a B.11(b).

563

(b)

Radioaktivní zásilky nebo vnější obaly kategorie II-ŽLUTÁ nebo
III-ŽLUTÁ nesmí být přepravovány v odděleních užívaných cestujícími
s výjimkou míst určených pro personál pověřený doprovodem takových
radioaktivních zásilek nebo vnějších obalů.

567

(c)

Každá radioaktivní zásilka nebo vnější obal mající přepravní index (TI)
větší než 10 musí být přepravována pouze za podmínek výlučného použití.

(d)

Pro dopravu letadlem:

(i)

Radioaktivní zásilky typ B(M) chlazené vzduchem, radioaktivní zásilky
vyžadující vnější chlazení pomocným chladicím systémem, radioaktivní
zásilky podléhající provozní kontrole během dopravy a radioaktivní zásilky
obsahující kapalné pyroforické materiály jsou zakázány dopravovat
letadlem.

(ii)

Radioaktivní zásilky typ B(M) a dodávky přepravované za podmínek
výlučného použití jsou zakázány dopravovat letadlem pro dopravu osob.

573

(e)

V případě dopravy po silnici není nikomu kromě řidiče a závozníka
dovoleno se zdržovat ve vozidle přepravujícím radioaktivní zásilky, vnější
obaly nebo přepravní kontejnery označené nálepkami kategorií II-ŽLUTÁ
nebo III-ŽLUTÁ.

575

(f)

Doprava dodávek realizovaných plavidlem zvláštního účelu, určeného
k dopravě radioaktivních látek může být vyjmuta z požadavků uvedených
v odstavci 566 za předpokladu, že:

(i)

pro dopravu je schválen program radiační ochrany, a to kompetentním
úřadem státu, ve kterém je plavidlo registrováno a, je-li to požadováno,
i kompetentním úřadem každého přístavu, ve kterém plavidlo přistane;

577

576
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(ii)

podmínky pro umístění na dopravním prostředku jsou pevně stanoveny pro
celou trasu a pamatují i na dodávky, které mohou být naloženy během cesty
při mezipřistání;

(iii) nakládka, zacházení s dodávkou a vykládka probíhají za dozoru osoby
kvalifikované v oblasti přepravy radioaktivních látek.
579, 580

(g)

Doprava poštou není dovolena.

B.13. OSTATNÍ PŘEDPISY
109,507

(a)

Další nebezpečné vlastnosti obsahu a doprava s dalšími druhy nebezpečných
věcí – viz odst. 109 a 507.

301-307

(b)

Obecné podmínky radiační ochrany – viz odst. 301 – 307.

308, 309
555(c)

(c)

Podmínky havarijní připravenosti – viz odst. 308, 309 a 555(c).

310

(d)

Zajištění jakosti – viz odst. 310.

311

(e)

Zajištění souladu s pravidly – viz odst. 311.

510,511

(f)

Poškozené a netěsné radioaktivní zásilky –viz odstavce 510 a 511.

526, 527

(g)

Stanovení přepravního indexu (TI) viz odstavce 526 a 527.

528, 529

(h)

Stanovení přepravního indexu z hlediska zachování podkritického stavu
(CSI) viz odstavce 528 a 529.

581

(i)

Celní řízení – viz odst. 581.

582

(j)

Nedoručitelné radioaktivní zásilky –viz odst. 582.
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ROZPIS 5
LÁTKA S NÍZKOU HMOTNOSTNÍ AKTIVITOU (LSA-I)
Číslo OSN
příslušné z čísel 2912, 2978
LSA-I je první ze tří skupin radioaktivních látek, které na základě svých
vlastností mají omezenou hmotnostní aktivitu nebo jejichž určená průměrná
hmotnostní aktivita byla omezena. Štěpná látka může být přítomna pouze
v množstvích nepřevyšujících meze dané podmínkami odst. 672.

226(a), 672

226(a)

1.

LÁTKY

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.1.

(b)

LSA-I – radioaktivní látka splňující jeden z následujících požadavků:

(i)

uranové a thoriové rudy a koncentráty těchto rud a další rudy obsahující
přírodně se vyskytující radionuklidy, které jsou určeny ke zpracování pro
využití těchto radionuklidů;

(ii)

pevný neozářený přírodní uran nebo ochuzený uran nebo přírodní thorium
nebo jejich pevné, případně kapalné sloučeniny nebo směsi;

672

(iii) radioaktivní látka, pro níž je hodnota A2 neomezena s výjimkou štěpné látky
v množstvích, která nejsou vyňata z pravidel pro štěpné látky podle odstavce
672;

401-406,
672

(iv) další radioaktivní látky, ve kterých je aktivita zcela rozptýlena a stanovená
průměrná hmotnostní aktivita nepřekračuje třicetinásobek hodnoty uvedené
v odstavcích 401 až 406 s výjimkou štěpné látky v množstvích, která nejsou
vyňata z pravidel pro štěpné látky podle odstavce 672.
2.

OBALOVÝ SOUBOR / RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA

(a)

Látka LSA-I může být přepravována nebalená, jestliže:

523(a)

(i)

Všechny látky, vyjma rud, které obsahují radionuklidy, vyskytující se
výlučně v přírodě, jsou přepravovány tak, že za podmínek běžné přepravy
nemůže radioaktivní obsah z dopravního prostředku unikat a nemůže dojít
ke ztrátě stínění.

523(b)

(ii)

Je látka LSA-I přepravována v dopravním prostředku za podmínek
výlučného použití.
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(b)

Balená látka LSA-I, (v obalu, v obalovém souboru) může být přepravována,
jestliže:

(i)
524
tabulka IV
621, 622

radioaktivní zásilka vyhovuje požadavkům na vzor průmyslové zásilky typ 1
(TYP IP-1), podle odst 621, nebo průmyslové zásilky typ 2 (TYP IP-2), podle
odst. 622, podle toho jaký je fyzikální stav látky LSA-I. Látky LSA-I musí
být přepravovány v průmyslové zásilce typ 1 s výjimkou látek LSA-I
v kapalné formě, které musí být přepravovány v průmyslové zásilce typ 2,
pokud ovšem nejsou přepravovány v průmyslové zásilce typ 1 za výlučného
použití, nebo

624-628

(ii)

obaly (obalové soubory) splňují jeden z alternativních požadavků pro
cisterny, přepravní kontejnery nebo střední kontejnery na volně ložené zboží
(IBC), aby mohly být považovány za průmyslovou zásilku typ 2 (TYP IP-2),
jak je uvedeno v odstavcích 624 – 628 a

629-632

(iii) vzor radioaktivní zásilky splňuje požadavky paragrafů 629 – 632 jedná-li se
o přepravu hexafluoridu uranu.

801

(c)

S výjimkou radioaktivních zásilek obsahujících 0,1 kg a více hexafluoridu
uranu se nevyžaduje schválení vzoru. Přepravce však musí být připraven
prokázat příslušnému kompetentnímu úřadu, že vzor (konstrukční typ)
radioaktivní zásilky odpovídá příslušným požadavkům.

802, 805

(d)

Schválení vzorů (konstrukčních typů) radioaktivních zásilek obsahujících
0,1 kg nebo více hexafluoridu uranu je nutné.

(e)

Radioaktivní zásilka navržená v souladu s těmito pravidly, vydání z roku
1985 nebo z roku 1985 (ve znění změn a doplňků z roku 1990) může být
používána, pokud vyhovuje přechodným ustanovením Společných
podmínek rozpisů 5 – 14, B.2(b).

3.

NEJVYŠŠÍ PŘÍKONY DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.3.

(b)

Množství látky LSA-I v jedné radioaktivní zásilce musí být omezeno tak,
aby vnější příkon dávkového ekvivalentu ve vzdálenosti 3 m od nestíněné
látky nepřekračovala 10 mSv/h.

4.

KONTAMINACE

521

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.4.
5.

DEKONTAMINACE
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.5.
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6.

SPOLEČNÉ BALENÍ
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.6. Tyto podmínky neznemožňují
přepravu látek LSA-I společně s ostatními předměty.

503
7.

SPOLEČNÁ NAKLÁDKA
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.7(b) – B.7(e). Pro dodávky látek
LSA-I není stanoveno omezení součtu přepravních indexů (TI).

8.

OZNAČOVÁNÍ A OPATŘOVÁNÍ NÁLEPKAMI

(a)

Radioaktivní zásilky:

(i)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.8.

541, 542
543(a)

(ii)

Vyplněné nálepky kategorií I-BÍLÁ, II-ŽLUTÁ nebo III-ŽLUTÁ (viz
příslušný z obr. 2, 3, nebo 4) s popisem radioaktivního obsahu jako „LSA-I“
na nálepce musí být upevněny vně na dvou protilehlých stranách
radioaktivní zásilky nebo vnějšího obalu, nebo na všech čtyřech stranách
přepravních kontejnerů a cisteren, jsou-li použity jako radioaktivní zásilky.

535

(iii) Radioaktivní zásilky musí být označeny označením „UN 2912“ a správným
přepravním názvem „RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, LÁTKA S NÍZKOU
HMOTNOSTNÍ AKTIVITOU (LSA-I)“. Pokud ovšem radioaktivní zásilka
obsahuje hexafluorid uranu, musí být označena označením „UN 2978“
a správným přepravním názvem „RADIOAKTIVNÍ LÁTKA,
HEXAFLUORID URANU“.

537(a)

(iv) Každá radioaktivní zásilka, která se shoduje se vzorem průmyslové zásilky
typ 1 (TYP IP-1) nebo průmyslové zásilky typ 2 (TYP IP-2) musí být
označena příslušným z nápisů „TYP IP-1“, nebo „TYP IP-2“.

537(c)

(v)

538

(vi) Radioaktivní zásilky projektované pro obsah více než 0,1 kg hexafluoridu
uranu a schválené podle odst. 805 musí být zřetelně, čitelně a trvanlivě
označeny na vnějším povrchu jak identifikačním označením, přiděleným
danému typově schválenému vzoru (konstrukčnímu typu) kompetentním
úřadem, tak sériovým číslem, jednoznačně identifikujícím každý obal
(obalový soubor), který se shoduje s tímto typově schváleným vzorem
(konstrukčním typem).

Každá radioaktivní zásilka, která se shoduje se vzorem průmyslové zásilky
typ 2 (TYP IP-2) musí být označena rozlišovací značkou pro vozidla
v mezinárodním provozu (VRI kód) země původu vzoru (konstrukčního
typu) a označením výrobců nebo jinými identifikačními znaky obalu
(obalového souboru) stanovenými kompetentními úřady.
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540

541, 542
543(a)

547

(vii) Je-li látka LSA-I obsažená v nádobách nebo zabalená v balicích materiálech
přepravována za podmínek výlučného použití, musí být na vnějším povrchu
těchto nádob nebo balení označení „RADIOAKTIVNÍ LSA-I“.
(b)

Přepravní kontejnery a vnější obaly:

(i)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.8(b).

(ii)

Vyplněné nálepky kategorií I-BÍLÁ, II-ŽLUTÁ nebo III-ŽLUTÁ (viz
příslušný z obr. 2, 3, nebo 4) s popisem radioaktivních obsahů názvem
radionuklidu, nebo pro směsi názvy nejvíce omezujících radionuklidů
následovaným označením „LSA-I“ musí být upevněny vně na všech čtyřech
stranách přepravních kontejnerů nebo na dvou protilehlých stranách
vnějších obalů.

9.

OPATŘOVÁNÍ ZNAČKAMI

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.9.

(b)

Je-li dodávkou v přepravním kontejneru nebo v cisterně nebalená látka
LSA-I nebo jestliže dodávka přepravovaná za podmínek výlučného použití
v přepravním kontejneru je balená látka LSA-I a látky jiných čísel OSN zde
nejsou přítomny, musí být číslo OSN „2912“ zapsáno na všech čtyřech
stranách přepravního kontejneru nebo cisterny , a to buď ve spodní polovině
značky podle vzoru na obr. 6 nebo na značce podle vzoru na obr. 7.

10.

PŘEPRAVNÍ DOKLADY
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.10.

11.

SKLADOVÁNÍ A ODESLÁNÍ

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.11.

(b)

Pro dodávky látek LSA-I není stanoveno omezení součtu přepravních
indexů.

12.

DOPRAVA

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.12.

523(b)

(b)

Přeprava nebalených látek LSA-I je povolena pouze za podmínek výlučného
použití.

566(a)

(c)

Pro dodávky látek LSA-I není stanoveno omezení součtu přepravních
indexů.

(d)
525
tabulka V

Pro dodávky látek LSA-I není stanoveno omezení celkové aktivity jedné
dodávky.

566(a)
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(e)

Doprava poštou není povolena s výjimkou omezených množství, jak je
uvedeno v Rozpisu 1 a s výjimkou výrobků v nichž je jedinou radioaktivní
látkou přírodní uran, ochuzený uran nebo thorium, jak je popsáno
v Rozpisu 3.

13.

OSTATNÍ PŘEDPISY
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.13.
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ROZPIS 6
LÁTKA S NÍZKOU HMOTNOSTNÍ AKTIVITOU (LSA-II)
Číslo OSN
příslušné z čísel 2977, 2978, 3321, 3324
LSA-II je druhou ze tří skupin radioaktivních látek, které na základě svých
vlastností mají omezenou hmotnostní aktivitu nebo jejichž určená průměrná
hmotnostní aktivita byla omezena. Je-li přítomna štěpná látka, nesplňující
podmínky dané odst. 672, musí být splněny kromě podmínek tohoto
Rozpisu 6 také podmínky Rozpisu 13.

226(b), 672

226(b)

1.

LÁTKY

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.1.

(b)

LSA-II – radioaktivní látka splňující jeden z následujících požadavků:

(i)

voda s tritiem o koncentraci do 0,8 TBq/l;

(ii)

pevné látky a plyny, ve kterých je aktivita zcela rozptýlena a stanovená
průměrná hmotnostní aktivita nepřevyšuje 10-4 A2/g;

(iii) kapaliny, ve kterých je aktivita zcela rozptýlena a stanovená průměrná
hmotnostní aktivita nepřevyšuje 10-5 A2/g.

524

2.

OBALOVÝ SOUBOR / RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.2.

(b)

Látka LSA-II musí být přepravována v obalech (obalových souborech).

(c)

Radioaktivní zásilka musí vyhovovat požadavkům na vzor průmyslové
zásilky typ 2 (TYP IP-2), podle odst 622, nebo průmyslové zásilky typ 3
(TYP IP-3), podle odst. 623, podle toho jaký je fyzikální stav látky LSA-II.
Látky LSA-II musí být přepravovány v průmyslové zásilce typ 2 s výjimkou
látek LSA-II v kapalné a plynné formě, které musí být přepravovány v
průmyslové zásilce typ 3, pokud ovšem nejsou přepravovány v průmyslové
zásilce typ 2 za výlučného použití.

(d)

Alternativní požadavky na cisterny, přepravní kontejnery nebo střední
kontejnery na volně ložené zboží (IBC), aby mohly být považovány za
průmyslovou zásilku typ 2 (TYP IP-2) nebo průmyslovou zásilku typ 3
(TYP IP-3) jsou uvedeny v odstavcích 624 – 628.

524,
622, 623
tabulka IV

624-628
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629-632

(e)

Hexafluorid uranu může být přepravován jako látka LSA-II za předpokladu,
že vzor (konstrukční typ) radioaktivní zásilky vyhovuje požadavkům
odstavců 629 – 632.

672, 801

(f)

S výjimkou radioaktivních zásilek obsahujících 0,1 kg a více hexafluoridu
uranu nebo radioaktivních zásilek obsahujících štěpnou látku, nesplňující
podmínky dané odst. 672 se nevyžaduje schválení vzoru. Přepravce však
musí být připraven prokázat příslušnému kompetentnímu úřadu, že vzor
(konstrukční typ) radioaktivní zásilky vyhovuje příslušným požadavkům.

802, 805
812

(g)

Schválení vzorů (konstrukčních typů) radioaktivních zásilek obsahujících
0,1 kg nebo více hexafluoridu uranu nebo radioaktivních zásilek
obsahujících štěpnou látku, nesplňující podmínky dané odst. 672 je nutné.

(h)

Přechodná ustanovení pro průmyslové zásilky typ 2 (TYP IP-2) nebo
průmyslové zásilky typ 3 (TYP IP-3) projektované podle předcházejících
vydání těchto pravidel:

(i)

Vzory průmyslové zásilky typ 2 (TYP IP-2) a průmyslové zásilky typ 3 (TYP
IP-3) schválený pro štěpné látky musí splňovat příslušné z přechodných
ustanovení Společných podmínek rozpisů 5 – 14, B.2(c) nebo B.2(d).

(ii)

Ostatní vzory průmyslové zásilky typ 2 (TYP IP-2) a průmyslové zásilky
typ 3 (TYP IP-3), pro které se předtím nevyžadovalo schválení
kompetentním úřadem, musí splňovat přechodná ustanovení Společných
podmínek rozpisů 5 – 14, B.2(b).

(i)

Pro množství převyšující 3000 A2 dopravovaná letadlem musí obal (obalový
soubor) vyhovět požadavkům na radioaktivní zásilku typ C (TYP C).

3.

NEJVYŠŠÍ PŘÍKONY DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.3.

(b)

Množství látky LSA-II v jedné radioaktivní zásilce musí být omezeno tak,
aby vnější příkon dávkového ekvivalentu ve vzdálenosti 3 m od nestíněné
látky nepřekračovala 10 mSv/h.

4.

KONTAMINACE

412

521

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.4.
5.

DEKONTAMINACE
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.5.
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6.

SPOLEČNÉ BALENÍ
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.6. Tyto podmínky neznemožňují
přepravu látek LSA-II společně s ostatními předměty.

503
7.

SPOLEČNÁ NAKLÁDKA

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.7.

(b)
525,
tabulka V

Celková aktivita látek LSA-II dopravovaných v jednotlivém lodním prostoru
nebo vodotěsném úseku lodi pro říční plavbu nebo v jiném dopravním
prostředku nesmí překročit meze stanovené v tabulce V.

8.

OZNAČOVÁNÍ A OPATŘOVÁNÍ NÁLEPKAMI

(a)

Radioaktivní zásilky:

(i)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.8.

541, 542
543(a)

(ii)

Vyplněné nálepky kategorií I-BÍLÁ, II-ŽLUTÁ nebo III-ŽLUTÁ (viz
příslušný z obr. 2, 3, nebo 4) s popisem radioaktivního obsahu jako
„LSA-II“ na nálepce musí být upevněny vně na dvou protilehlých stranách
radioaktivní zásilky nebo vnějšího obalu, nebo na všech čtyřech stranách
přepravních kontejnerů a cisteren, jsou-li použity jako radioaktivní zásilky.

534, 535

(iii) Radioaktivní zásilky musí být označeny „UN 3321“ a správným přepravním
názvem „RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, LÁTKA S NÍZKOU HMOTNOSTNÍ
AKTIVITOU (LSA-II)“, jedná-li se o jiné látky než štěpné látky nebo
o vyjmuté štěpné látky; avšak jedná-li se o štěpné látky musí být
radioaktivní zásilky označeny „UN 3324“ a správným přepravním názvem
„RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, LÁTKA S NÍZKOU HMOTNOSTNÍ
AKTIVITOU (LSA-II), ŠTĚPNÁ“. Pokud ovšem radioaktivní zásilky
obsahují hexafluorid uranu, jiný než štěpné látky nebo splňující kriteria pro
vyjmuté štěpné látky musí být označeny „UN 2978“ a správným přepravním
názvem „RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, HEXAFLUORID URANU“,
v případě, že hexafluorid uranu je štěpnou látkou, musí být radioaktivní
zásilky označeny „UN 2977“ a správným přepravním názvem
„RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, HEXAFLUORID URANU, ŠTĚPNÁ“.

537(a)

(iv) Každá radioaktivní zásilka, která se shoduje se vzorem průmyslové zásilky
typ 2 (TYP IP-2) nebo průmyslové zásilky typ 3 (TYP IP-3) musí být
označena příslušným z nápisů „TYP IP-2“, nebo „TYP IP-3“.

537(c)

(v)

Každá radioaktivní zásilka, která se shoduje se vzorem průmyslové zásilky
typ 2 (TYP IP-2) nebo průmyslové zásilky typ 3 (TYP IP-3) musí být
označena rozlišovací značkou pro vozidla v mezinárodním provozu
(VRI kód) země původu vzoru (konstrukčního typu) a označením výrobců
nebo jinými identifikačními znaky obalu (obalového souboru) stanovenými
kompetentními úřady.
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538

541, 542
543(a)

(vi) Radioaktivní zásilky projektované pro obsah více než 0,1 kg hexafluoridu
uranu a schválené podle odst. 805 musí být zřetelně, čitelně a trvanlivě
označeny na vnějším povrchu jak identifikačním označením, přiděleným
danému typově schválenému vzoru (konstrukčnímu typu) kompetentním
úřadem, tak sériovým číslem, jednoznačně identifikujícím každý obal
(obalový soubor), který se shoduje s tímto typově schváleným vzorem
(konstrukčním typem).
(b)

Přepravní kontejnery a vnější obaly:

(i)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.8(b).

(ii)

Vyplněné nálepky kategorií I-BÍLÁ, II-ŽLUTÁ nebo III-ŽLUTÁ (viz
příslušný z obr. 2, 3, nebo 4) s popisem radioaktivního obsahu názvem
radionuklidu, nebo pro směsi názvy nejvíce omezujících radionuklidů
následovaným označením „LSA-II“ musí být upevněny vně na všech
čtyřech stranách přepravních kontejnerů nebo na dvou protilehlých stranách
vnějších obalů.

(iii) Přepravní kontejnery nebo vnější obaly v nichž se dopravují směsné
náklady podléhají podmínkám Rozpisu 13, pokud obsahují radioaktivní
zásilky, jejichž obsah zahrnuje štěpné látky.

547

9.

OPATŘOVÁNÍ ZNAČKAMI

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.9.

(b)

Je-li dodávkou přepravovanou za podmínek výlučného použití v přepravním
kontejneru látka LSA-II která přitom není štěpnou látkou nebo je vyjmutou
štěpnou látkou a současně v dodávce nejsou látky jiných čísel OSN
přítomny, musí být číslo OSN „3321“ zapsáno na všech čtyřech stranách
přepravního kontejneru, a to buď ve spodní polovině značky podle vzoru na
obr. 6 nebo na značce podle vzoru na obr. 7. Je-li za týchž okolností látkou
LSA-II štěpná látka, musí být na značkách zapsáno číslo OSN „3324“. Pro
značky podle vzoru na obr. 6 musí zmíněná čísla OSN předcházet písmena
„UN“.

10.

PŘEPRAVNÍ DOKLADY
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.10.

11.

SKLADOVÁNÍ A ODESLÁNÍ
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.11.

524

12.

DOPRAVA

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.12.

(b)

Přeprava nebalených látek LSA-II není povolena.
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(c)
525,
tabulka V

Celková aktivita jedné dodávky nesmí překročit hodnoty uvedené
v tabulce V.

(d)

Doprava poštou není povolena s výjimkou omezených množství, jak je
uvedeno v Rozpisu 1.

13.

OSTATNÍ PŘEDPISY
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.13.
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ROZPIS 7
LÁTKA S NÍZKOU HMOTNOSTNÍ AKTIVITOU (LSA-III)
Číslo OSN
příslušné z čísel 2977, 2978, 3322, 3325
LSA-III je třetí ze tří skupin radioaktivních látek, které na základě svých
vlastností mají omezenou hmotnostní aktivitu nebo jejichž určená průměrná
hmotnostní aktivita byla omezena. Je-li přítomna štěpná látka, nesplňující
podmínky dané odst. 672, musí být splněny kromě podmínek tohoto
Rozpisu 7 také podmínky Rozpisu 13.

226(c), 672

226(c)

1.

LÁTKY

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.1.

(b)

LSA-III – radioaktivní látka v pevném skupenství, nikoli však v prášku,
splňující následující požadavky:

(i)

radioaktivní látka je zcela rozptýlena v pevné látce nebo v pevných
předmětech nebo je v podstatě rovnoměrně rozptýlena v kompaktní pojivé
látce (jako je beton, bitumen keramika a pod.);

(ii)

radioaktivní látka je relativně nerozpustná nebo je vázána v relativně
nerozpustném podkladu;

a
(iii) stanovená průměrná hmotnostní aktivita nepřekračuje 2.10-3 A2/g.

524

2.

OBALOVÝ SOUBOR / RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.2.

(b)

Látka LSA-III musí být přepravována v obalech (obalových souborech).

(c)

Radioaktivní zásilka musí vyhovovat požadavkům na vzor průmyslové
zásilky typ 2 (TYP IP-2), podle odst 622, je-li přepravována za výlučného
použití nebo průmyslové zásilky typ 3 (TYP IP-3), podle odst. 623, není-li
přepravována za výlučného použití.

(d)

Alternativní požadavky na přepravní kontejnery nebo střední kontejnery na
volně ložené zboží (IBC), aby mohly být považovány za průmyslovou
zásilku typ 2 (TYP IP-2) nebo průmyslovou zásilku typ 3 (TYP IP-3) jsou
uvedeny v odstavcích 627 – 628.

524,
622, 623,
tabulka IV
627-628
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629-632

(e)

Hexafluorid uranu může být přepravován jako látka LSA-III za předpokladu,
že vzor (konstrukční typ) radioaktivní zásilky vyhovuje požadavkům
odstavců 629 – 632.

801

(f)

S výjimkou radioaktivních zásilek obsahujících 0,1 kg a více hexafluoridu
uranu nebo radioaktivních zásilek obsahujících štěpnou látku, nesplňující
podmínky dané odst. 672 se nevyžaduje schválení vzoru. Přepravce však
musí být připraven prokázat příslušnému kompetentnímu úřadu, že vzor
(konstrukční typ) radioaktivní zásilky vyhovuje příslušným požadavkům.

802, 805
812

(g)

Schválení vzorů (konstrukčních typů) radioaktivních zásilek obsahujících
0,1 kg nebo více hexafluoridu uranu nebo radioaktivních zásilek
obsahujících štěpnou látku, nesplňující podmínky dané odst. 672 je nutné.

(h)

Přechodná ustanovení pro průmyslové zásilky typ 2 (TYP IP-2) nebo
průmyslové zásilky typ 3 (TYP IP-3) projektované podle předcházejících
vydání těchto pravidel:

(i)

Vzory průmyslové zásilky typ 2 (TYP IP-2) a průmyslové zásilky typ 3 (TYP
IP-3) schválený pro štěpné látky musí splňovat příslušné z přechodných
ustanovení Společných podmínek rozpisů 5 – 14, B.2(c) nebo B.2(d).

(ii)

Ostatní vzory průmyslové zásilky typ 2 (TYP IP-2) a průmyslové zásilky
typ 3 (TYP IP-3), pro které se předtím nevyžadovalo schválení
kompetentním úřadem, musí splňovat přechodná ustanovení Společných
podmínek rozpisů 5 – 14, B.2(b).

(j)

Pro množství převyšující 3000 A2 dopravovaná letadlem musí obal (obalový
soubor) vyhovět požadavkům na radioaktivní zásilku typ C (TYP C).

3.

NEJVYŠŠÍ PŘÍKONY DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.3.

(b)

Množství látky LSA-III v jedné radioaktivní zásilce musí být omezeno tak,
aby vnější příkon dávkového ekvivalentu ve vzdálenosti 3 m od nestíněné
látky nepřekračovala 10 mSv/h.

4.

KONTAMINACE

412

521

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.4.
5.

DEKONTAMINACE
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.5.
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6.

SPOLEČNÉ BALENÍ
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.6. Tyto podmínky neznemožňují
přepravu látek LSA-III společně s ostatními předměty.

503
7.

SPOLEČNÁ NAKLÁDKA

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.7.

(b)
525,
tabulka V

Celková aktivita látek LSA-III dopravovaných v jednotlivém lodním
prostoru nebo vodotěsném úseku lodi pro říční plavbu nebo v jiném
dopravním prostředku nesmí překročit meze stanovené v tabulce V.

8.

OZNAČOVÁNÍ A OPATŘOVÁNÍ NÁLEPKAMI

(a)

Radioaktivní zásilky:

(i)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.8.

541, 542
543(a)

(ii)

Vyplněné nálepky kategorií I-BÍLÁ, II-ŽLUTÁ nebo III-ŽLUTÁ (viz
příslušný z obr. 2, 3, nebo 4) s popisem radioaktivního obsahu na nálepce
názvem radionuklidu, nebo pro směsi názvy nejvíce omezujících
radionuklidů následovaný označením „LSA-III“, musí být upevněny vně na
dvou protilehlých stranách radioaktivní zásilky nebo na všech čtyřech
stranách přepravních kontejnerů, jsou-li použity jako radioaktivní zásilky.

534, 535

(iii) Radioaktivní zásilky musí být označeny „UN 3322“ a správným přepravním
názvem „RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, LÁTKA S NÍZKOU HMOTNOSTNÍ
AKTIVITOU (LSA-III)“, jedná-li se o jiné látky než štěpné látky nebo
o vyjmuté štěpné látky; avšak jedná-li se o štěpné látky, musí být
radioaktivní zásilky označeny „UN 3325“ a správným přepravním názvem
„RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, LÁTKA S NÍZKOU HMOTNOSTNÍ
AKTIVITOU (LSA-III), ŠTĚPNÁ“. Pokud ovšem radioaktivní zásilky
obsahují hexafluorid uranu, jiný než štěpné látky nebo splňující kriteria pro
vyjmuté štěpné látky musí být označeny „UN 2978“ a správným přepravním
názvem „RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, HEXAFLUORID URANU“,
v případě, že hexafluorid uranu je štěpnou látkou, musí být radioaktivní
zásilky označeny „UN 2977“ a správným přepravním názvem
„RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, HEXAFLUORID URANU, ŠTĚPNÁ“.

537(a)

(iv) Každá radioaktivní zásilka, která se shoduje se vzorem průmyslové zásilky
typ 2 (TYP IP-2) nebo průmyslové zásilky typ 3 (TYP IP-3) musí být
označena příslušným z nápisů „TYP IP-2“, nebo „TYP IP-3“.

537(c)

(v)

Každá radioaktivní zásilka, která se shoduje se vzorem průmyslové zásilky
typ 2 (TYP IP-2) nebo průmyslové zásilky typ 3 (TYP IP-3) musí být
označena rozlišovací značkou pro vozidla v mezinárodním provozu
(VRI kód) země původu vzoru (konstrukčního typu) a označením výrobců
nebo jinými identifikačními znaky obalu (obalového souboru) stanovenými
kompetentními úřady.
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538

(vi) Radioaktivní zásilka projektovaná pro obsah více než 0,1 kg hexafluoridu
uranu musí být zřetelně, čitelně a trvanlivě označena na vnějším povrchu jak
identifikačním označením, přiděleným danému typově schválenému vzoru
(konstrukčnímu typu) kompetentním úřadem, tak sériovým číslem,
jednoznačně identifikujícím každý obal (obalový soubor), který se shoduje s
tímto typově schváleným vzorem (konstrukčním typem).
(b)

Přepravní kontejnery a vnější obaly:

(i)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.8(b).

541, 542, (ii)
543(a)

Vyplněné nálepky kategorií I-BÍLÁ, II-ŽLUTÁ nebo III-ŽLUTÁ (viz
příslušný z obr. 2, 3, nebo 4) s popisem radioaktivních obsahů názvem
radionuklidu, nebo pro směsi názvy nejvíce omezujících radionuklidů
následovaným označením „LSA-III“ musí být upevněny vně na všech
čtyřech stranách přepravních kontejnerů nebo na dvou protilehlých stranách
vnějších obalů.

(iii) Přepravní kontejnery nebo vnější obaly v nichž se dopravují směsné
náklady podléhají podmínkám Rozpisu 13, pokud obsahují radioaktivní
zásilky, jejichž obsah zahrnuje štěpné látky.

547

9.

OPATŘOVÁNÍ ZNAČKAMI

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.9.

(b)

Je-li dodávkou přepravovanou za podmínek výlučného použití v přepravním
kontejneru látka LSA-III která přitom není štěpnou látkou nebo je vyjmutou
štěpnou látkou a současně v dodávce nejsou látky jiných čísel OSN
přítomny, musí být číslo OSN „3322“ zapsáno na všech čtyřech stranách
přepravního kontejneru, a to buď ve spodní polovině značky podle vzoru na
obr. 6 nebo na značce podle vzoru na obr. 7. Je-li za týchž okolností látkou
LSA-III štěpná látka, musí být na značkách zapsáno číslo OSN „3325“. Pro
značky podle vzoru na obr. 6 musí zmíněná čísla OSN předcházet písmena
„UN“.

10.

PŘEPRAVNÍ DOKLADY
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.10.

11.

SKLADOVÁNÍ A ODESLÁNÍ
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.11.

524

12.

DOPRAVA

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.12.

(b)

Přeprava nebalených látek LSA-III není povolena.
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(c)
525,
tabulka V

Celková aktivita jedné dodávky nesmí překročit hodnoty uvedené
v tabulce V.

(d)

Doprava poštou není povolena s výjimkou omezených množství, jak je
uvedeno v Rozpisu 1.

13.

OSTATNÍ PŘEDPISY
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.13.
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ROZPIS 8
POVRCHOVĚ KONTAMINOVANÉ PŘEDMĚTY (SCO-I A SCO-II)
Číslo OSN
příslušné z čísel 2913 a 3326
Povrchově kontaminovaný předmět (SCO) je pevný předmět, který sám není
radioaktivní, na jehož povrchu je však rozptýlena radioaktivní látka.
Povrchově kontaminované předměty se řadí do dvou skupin, SCO-I
a SCO-II, které se liší nejvyšší mezí přípustné kontaminace. Je-li přítomna
štěpná látka, nesplňující podmínky dané odst. 672, musí být splněny kromě
podmínek tohoto Rozpisu 8 také podmínky Rozpisu 13.

241, 672

1.

LÁTKY

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.1.

(b)

Pevný neradioaktivní předmět, na jehož površích je rozptýlena radioaktivní
látka může být klasifikován jako SCO-I nebo SCO-II pokud průměrné
úrovně fixované a nefixované kontaminace z plochy 300 cm2 (nebo z celé
plochy, je-li menší než 300 cm2) nepřevyšují meze uvedené v tabulce 8.1.

2.

OBALOVÝ SOUBOR / RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA

(a)

SCO-1 může být přepravován nebalený, jestliže:

523(a)

(i)

Je přepravován tak, že za podmínek běžné přepravy nemůže radioaktivní
obsah z dopravního prostředku unikat a nemůže dojít ke ztrátě stínění.

523(b)
523(c)

(ii)

Lze-li se u SCO-I domnívat, že nepřístupné povrchy vykazují vyšší úroveň
nefixované kontaminace, než 4 Bq/cm2 u beta a gama zářičů a alfa zářičů
s nízkou toxicitou, nebo 0,4 Bq/cm2 u všech ostatních alfa zářičů, musí být
provedena opatření, která zabezpečí, že radioaktivní látky nemohou unikat
do dopravního prostředku a přeprava musí být realizována za podmínek
výlučného použití.

(b)

SCO může být přepravován (v obalu, v obalovém souboru) balený, jestliže:

(i)

Radioaktivní zásilka vyhovuje požadavkům pro vzor průmyslové zásilky
typ 1 (TYP IP-1), podle odst 621, na SCO-I nebo průmyslové zásilky typ 2
(TYP IP-2), podle odst. 622, na SCO-II; nebo

241

524, 621,
622,
tabulka IV
627-628 (ii)

Obal (obalový soubor) vyhovuje alternativním požadavkům na přepravní
kontejnery nebo střední kontejnery na volně ložené zboží (IBC), uvedeným
v odstavcích 627 – 628, aby mohly být považovány za průmyslovou
zásilku typ 2 (TYP IP-2).
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TABULKA 8.1 MEZE POVRCHOVÉ KONTAMINACE (Bq/cm2) PRO SCO-I A SCO-II
Typ zářiče
Nefixovaná na
přístupných
površích
SCO-I
Beta a gama zářiče a alfa zářiče
4
s nízkou toxicitou

Typ kontaminace
Fixovaná na
Součet fixované
přístupných
a nefixované na
površích
nepřístupných
površích
4.104

4.104

Ostatní alfa zářiče
0,4
SCO-II
Beta a gama zářiče a alfa zářiče
400
s nízkou toxicitou

4.103

4.103

8.105

8.105

Ostatní alfa zářiče

8.104

8.104

40

801

(c)

Obecně se pro průmyslové zásilky.nevyžaduje schválení vzoru kompetentním
úřadem, přepravce však musí být připraven prokázat příslušnému
kompetentnímu úřadu, že vzor (konstrukční typ) radioaktivní zásilky
vyhovuje příslušným požadavkům.

802, 812

(d)

Schválení vzorů (konstrukčních typů) radioaktivních zásilek obsahujících
SCO kontaminované štěpnou látkou, která nesplňuje podmínky dané
odst. 672 je nutné.

(e)

Přechodná ustanovení pro radioaktivní zásilky projektované podle
předcházejících vydání těchto pravidel:

816, 817

(i)

Vzory radioaktivních zásilek schválených pro SCO obsahující štěpné látky
musí splňovat příslušné z přechodných ustanovení Společných podmínek
rozpisů 5 – 14, B.2(b) nebo B.2(c).

815

(ii)

Ostatní vzory radioaktivních zásilek, pro které se předtím nevyžadovalo
schválení kompetentním úřadem, musí splňovat přechodná ustanovení
Společných podmínek rozpisů 5 – 14, B.2(a).

412

(f)

Pro množství převyšující 3000 A2 dopravovaná letadlem musí obal (obalový
soubor) vyhovět požadavkům na radioaktivní zásilku typ C (TYP C).
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3.

NEJVYŠŠÍ PŘÍKONY DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU

(a) Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.3.
521

(b)

Množství SCO v jedné radioaktivní zásilce nebo předmět nebo skupina
předmětů musí být omezeno tak, aby vnější příkon dávkového ekvivalentu
ve vzdálenosti 3 m od nestíněného předmětu nebo předmětů nepřekračovala
10 mSv/h.

4.

KONTAMINACE
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.4.

5.

DEKONTAMINACE
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.5.

6.

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.6. Tyto podmínky nezakazují
přepravu SCO společně s ostatními předměty.

503
7.

SPOLEČNÁ NAKLÁDKA

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.7.

(b)
525,
tabulka V

541, 542
543(a)

SPOLEČNÉ BALENÍ

Celková aktivita SCO dopravovaných v jednotlivém lodním prostoru nebo
vodotěsném úseku lodi pro říční plavbu nebo v jiném dopravním prostředku
nesmí překročit meze stanovené v tabulce V.

8.

OZNAČOVÁNÍ A OPATŘOVÁNÍ NÁLEPKAMI

(a)

Radioaktivní zásilky:

(i)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.8(a).

(ii)

Vyplněné nálepky kategorií I-BÍLÁ, II-ŽLUTÁ nebo III-ŽLUTÁ (viz
příslušný z obr. 2, 3, nebo 4) s popisem radioaktivního obsahu na nálepce
názvem radionuklidu, nebo pro směsi názvy nejvíce omezujících
radionuklidů, následovaný příslušným označením buď „SCO-I“ nebo
„SCO-II“, musí být upevněny vně na dvou protilehlých stranách
radioaktivní zásilky nebo na všech čtyřech stranách přepravních kontejnerů,
jsou-li použity jako radioaktivní zásilky.
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534, 535

(iii) Radioaktivní zásilky musí být označeny „UN 2913“ a správným přepravním
názvem
„RADIOAKTIVNÍ
LÁTKA,
POVRCHOVĚ
KONTAMINOVANÉ PŘEDMĚTY (SCO-I nebo SCO-II)“, jedná-li se o
jiné látky než štěpné látky nebo o vyjmuté štěpné látky; avšak jedná-li se o
štěpné látky musí být radioaktivní zásilky označeny „UN 3326“ a
správným
přepravním
názvem
„RADIOAKTIVNÍ
LÁTKA,
POVRCHOVĚ KONTAMINOVANÉ PŘEDMĚTY (SCO-I nebo SCOII), ŠTĚPNÁ“.

537(a)

(iv) Každá radioaktivní zásilka, která se shoduje se vzorem průmyslové zásilky
typ 1 (TYP IP-1) nebo průmyslové zásilky typ 2 (TYP IP-2) musí být
označena příslušným z nápisů „TYP IP-1“, nebo „TYP IP-2“.

537(c)

(v)

Každá radioaktivní zásilka, která se shoduje se vzorem průmyslové zásilky
typ 2 (TYP IP-2) musí být označena rozlišovací značkou pro vozidla
v mezinárodním provozu (VRI kód) země původu vzoru (konstrukčního
typu) a označením výrobců nebo jinými identifikačními znaky obalu
(obalového souboru) stanovenými kompetentními úřady.

(b)

Přepravní kontejnery a vnější obaly:

(i)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.8(b).

541, 542, (ii)
543(a)

547

Vyplněné nálepky kategorií I-BÍLÁ, II-ŽLUTÁ nebo III-ŽLUTÁ (viz
příslušný z obr. 2, 3, nebo 4) s popisem radioaktivních obsahů názvem
radionuklidu, nebo pro směsi názvy nejvíce omezujících radionuklidů
následovaným označením „SCO-I nebo SCO-II“ musí být upevněny vně na
všech čtyřech stranách přepravních kontejnerů nebo na dvou protilehlých
stranách vnějších obalů.

9.

OPATŘOVÁNÍ ZNAČKAMI

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.9.

(b)

Je-li dodávkou v přepravním kontejneru nebalený SCO-I, nebo jestliže
dodávka přepravovaná za podmínek výlučného použití v přepravním
kontejneru je balený předmět SCO (v obalu, obalovém souboru), který
přitom není štěpnou látkou nebo je vyjmutou štěpnou látkou a současně
v dodávce nejsou látky jiných čísel OSN přítomny, musí být číslo OSN
„2913“ zapsáno na všech čtyřech stranách přepravního kontejneru, a to buď
ve spodní polovině značky podle vzoru na obr. 6 nebo na značce podle
vzoru na obr. 7. Je-li za týchž okolností SCO štěpnou látkou, musí být na
značkách zapsáno číslo OSN „3326“. Pro značky podle vzoru na obr. 6 musí
zmíněná čísla OSN předcházet písmena „UN“.

10.

PŘEPRAVNÍ DOKLADY
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.10.
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11.

SKLADOVÁNÍ A ODESLÁNÍ
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.11.

12.

DOPRAVA

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.12.

523(b)

(b)

Předmět SCO-I, na němž není úroveň kontaminace na přístupných
a nepřístupných površích vyšší 4 Bq/cm2 pro beta a gama zářiče a pro alfa
zářiče s nízkou toxicitou nebo 0,4 Bq/cm2 pro ostatní alfa zářiče, může být
přepravován nebalený.

523(b)

(c)

Předmět SCO-I, na němž úroveň kontaminace překračuje hodnoty uvedené
výše v písmenu (b), může být přepravován nebalený pouze za podmínek
výlučného použití.

524

(d)

Přeprava nebaleného SCO-II není povolena.

525,
(e)
tabulka V

Celková aktivita v jediném dopravním prostředku nesmí překročit hodnotu
100 A2 není-li tímto dopravním prostředkem loď pro říční plavbu
a hodnotu 10 A2 jestliže dodávka SCO je přepravována v jednotlivém
lodním prostoru nebo vodotěsném úseku lodi pro říční plavbu.

(f)

Doprava poštou není povolena s výjimkou omezených množství, jak je
uvedeno v Rozpisu 1.

13.

OSTATNÍ PŘEDPISY
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.13.
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ROZPIS 9
LÁTKY V RADIOAKTIVNÍCH ZÁSILKÁCH TYP A
Číslo OSN
příslušné z čísel 2915, 2977, 2978, 3327, 3332 a 3333
Radioaktivní látka v množstvích představujících omezené riziko ozáření
může být přepravována v radioaktivních zásilkách typ A, které musí být
konstruovány tak, aby vydržely normální podmínky přepravy. Je-li přítomna
štěpná látka, nesplňující podmínky dané odst. 672, musí být splněny kromě
podmínek tohoto Rozpisu 9 také podmínky Rozpisu 13.

230(e), 672

1.

LÁTKY

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.1.

(b)

Radioaktivní látka:

(i)
201,
401-406
tabulka I
tabulka II (ii)
413, 414

Radioaktivní látka, jejíž aktivita nepřevyšuje hodnotu A1, je-li radioaktivní
látkou zvláštní formy.
Radioaktivní látka, jejíž aktivita nepřevyšuje hodnotu A2, není-li
radioaktivní látkou zvláštní formy.

(iii) Směs radionuklidů, které jsou známy a jejichž aktivita je známa musí
splňovat podmínku uvedenou v odst. 414, aby mohla být radioaktivním
obsah radioaktivní zásilky typ A.

2.

OBALOVÝ SOUBOR / RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.2.

(b)

Přechodná ustanovení pro radioaktivní zásilky typ A projektované podle
předešlých vydání těchto pravidel:

(i)

Vzory radioaktivní zásilky typ A schválené pro obsah štěpné látky musí
splňovat příslušná přechodná ustanovení ve Společných podmínkách
rozpisů 5 – 14, buď B.2(c) nebo B.2(d).

(ii)

Ostatní vzory radioaktivní zásilky typ A, pro které se předtím nevyžadovalo
schválení kompetentním úřadem, musí splňovat přechodná ustanovení
Společných podmínek rozpisů 5 – 14, B.2(b).
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633

(c)

Radioaktivní zásilky typ A musí vyhovovat požadavkům uvedeným
v odst. 633.

629

(d)

Radioaktivní zásilky typ A projektované pro přepravu 0,1 kg nebo více
hexafluoridu uranu musí navíc splnit požadavky uvedené v odstavcích
629 – 632.

672, 801

(e)

S výjimkou radioaktivních zásilek obsahujících 0,1 kg a více hexafluoridu
uranu nebo radioaktivních zásilek obsahujících štěpnou látku, nesplňující
podmínky dané odst. 672 se nevyžaduje schválení vzoru. Přepravce však
musí být připraven prokázat příslušnému kompetentnímu úřadu, že vzor
(konstrukční typ) radioaktivní zásilky vyhovuje příslušným požadavkům.

802, 805, (f)
812

Kompetentním orgánem je požadováno schválení vzorů (konstrukčních
typů) radioaktivních zásilek obsahujících 0,1 kg nebo více hexafluoridu
uranu nebo radioaktivních zásilek obsahujících štěpnou látku, nesplňující
podmínky dané odst. 672.

803, 804

(g)

Jsou-li radioaktivními obsahy radioaktivní látky zvláštní formy, je nutné
jednostranné schválení vzoru radioaktivní látky zvláštní formy.

818

(h)

Radioaktivní látky zvláštní formy vyrobené podle vzoru (konstrukčního
typu), majícího jednostranné schválení kompetentním úřadem podle vydání
pravidel z roku 1973, z roku 1973 (ve znění změn a doplňků),z roku 1985 a
z roku 1985 (ve znění změn a doplňků z roku 1990) mohou být i nadále
používány za předpokladu, že vyhovují povinnému programu zajištění
jakosti podle příslušných požadavků odstavce 310. Radioaktivní látky
zvláštní formy, jejichž výroba započne po 31. prosinci 2003 musí plně
vyhovět požadavkům tohoto vydání pravidel.

3.

NEJVYŠŠÍ PŘÍKONY DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.3.

4.

KONTAMINACE
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.4.

5.

DEKONTAMINACE
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.5.

6.

SPOLEČNÉ BALENÍ
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.6.

7.

SPOLEČNÁ NAKLÁDKA

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.7.
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8.

OZNAČOVÁNÍ A OPATŘOVÁNÍ NÁLEPKAMI

(a)

Radioaktivní zásilky:

(i)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.8(a).

541, 542, (ii)
543(a)

Vyplněné nálepky kategorií I-BÍLÁ, II-ŽLUTÁ nebo III-ŽLUTÁ (viz
příslušný z obr. 2, 3, nebo 4) s popisem radioaktivního obsahu na nálepce
názvem radionuklidu, nebo pro směsi názvy nejvíce omezujících
radionuklidů, musí být upevněny vně na dvou protilehlých stranách
radioaktivní zásilky nebo na všech čtyřech stranách přepravních kontejnerů,
a cisteren jsou-li použity jako radioaktivní zásilky typ A.

534, 535

(iii) Radioaktivní zásilky obsahující radioaktivní látky zvláštní formy musí být
označeny „UN 3332“ a správným přepravním názvem „RADIOAKTIVNÍ
LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYP A, RADIOAKTIVNÍ LÁTKA
ZVLÁŠTNÍ FORMY“, jedná-li se o jiné látky než štěpné látky nebo
o vyjmuté štěpné látky; avšak jedná-li se o štěpné látky musí být
radioaktivní zásilky označeny „UN 3333“ a správným přepravním názvem
„RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYP A,
RADIOAKTIVNÍ LÁTKA ZVLÁŠTNÍ FORMY, ŠTĚPNÁ“. Radioaktivní
zásilky obsahující ostatní radioaktivní látky musí být označeny „UN 2915“
a správným přepravním názvem „RADIOAKTIVNÍ LÁTKA,
RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYP A“, jedná-li se o jiné látky než štěpné
látky nebo o vyjmuté štěpné látky; avšak jedná-li se o štěpné látky musí být
radioaktivní zásilky označeny „UN 3327“ a správným přepravním názvem
„RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYP A,
ŠTĚPNÁ“. Pokud ovšem radioaktivní zásilky obsahují hexafluorid uranu,
jiný než štěpné látky nebo splňující kriteria pro vyjmuté štěpné látky musí
být označeny „UN 2978“ a správným přepravním názvem
„RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, HEXAFLUORID URANU“, v případě, že
hexafluorid uranu je štěpnou látkou, musí být radioaktivní zásilky označeny
„UN 2977“ a správným přepravním názvem „RADIOAKTIVNÍ LÁTKA,
HEXAFLUORID URANU, ŠTĚPNÁ“.

537(b)

(iv) Každá radioaktivní zásilka, která se shoduje se vzorem radioaktivní zásilky
typ A (TYP A) musí být označena nápisem „TYP A“.

537(c)

(v)

Každá radioaktivní zásilka, která se shoduje se vzorem radioaktivní zásilky
typ A (TYP A) musí být označena rozlišovací značkou pro vozidla
v mezinárodním provozu (VRI kód) země původu vzoru (konstrukčního
typu) a označením výrobců nebo jinými identifikačními znaky obalu
(obalového souboru) stanovenými kompetentními úřady.

(vi) Radioaktivní zásilka projektovaná pro obsah více než 0,1 kg hexafluoridu
uranu musí být zřetelně, čitelně a trvanlivě označena na vnějším povrchu jak
identifikačním označením, přiděleným danému typově schválenému vzoru
(konstrukčnímu typu) kompetentním úřadem, tak sériovým číslem,
jednoznačně identifikujícím každý obal (obalový soubor), který se shoduje s
tímto typově schváleným vzorem (konstrukčním typem).
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(b)

Přepravní kontejnery a vnější obaly:

(i)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.8(b).

541, 542, (ii)
543(a)

Vyplněné nálepky kategorií I-BÍLÁ, II-ŽLUTÁ nebo III-ŽLUTÁ (viz
příslušný z obr. 2, 3, nebo 4) s popisem radioaktivních obsahů názvem
radionuklidu, nebo pro směsi názvy nejvíce omezujících radionuklidů
následovaným označením „SCO-I nebo SCO-II“ musí být upevněny vně na
všech čtyřech stranách přepravních kontejnerů nebo na dvou protilehlých
stranách vnějších obalů.

9.

OPATŘOVÁNÍ ZNAČKAMI

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.9.

547

(c)

547

(c)

Jsou-li dodávkou přepravovanou za podmínek výlučného použití
v přepravním kontejneru radioaktivní zásilky typ A obsahující radioaktivní
látku zvláštní formy, která přitom není štěpnou látkou nebo je vyjmutou
štěpnou látkou a současně v dodávce nejsou látky jiných čísel OSN
přítomny, musí být číslo OSN „3332“ zapsáno na všech čtyřech stranách
přepravního kontejneru, a to buď ve spodní polovině značky podle vzoru na
obr. 6 nebo na značce podle vzoru na obr. 7. Je-li za týchž okolností
radioaktivní látka zvláštní formy štěpnou látkou, musí být na značkách
zapsáno číslo OSN „3333“. Pro značky podle vzoru na obr. 6 musí zmíněná
čísla OSN předcházet písmena „UN“.
Jsou-li dodávkou přepravovanou za podmínek výlučného použití v
přepravním kontejneru radioaktivní zásilky typ A obsahující radioaktivní
látku, která přitom není štěpnou látkou nebo je vyjmutou štěpnou látkou a
současně v dodávce nejsou látky jiných čísel OSN přítomny, musí být číslo
OSN „2915“ zapsáno na všech čtyřech stranách přepravního kontejneru,
a to buď ve spodní polovině značky podle vzoru na obr. 6 nebo na značce
podle vzoru na obr. 7. Je-li za týchž okolností radioaktivní látka štěpnou
látkou, musí být na značkách zapsáno číslo OSN „3327“. Pro značky podle
vzoru na obr. 6 musí zmíněná čísla OSN předcházet písmena „UN“.

10.

PŘEPRAVNÍ DOKLADY
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.10.

11.

SKLADOVÁNÍ A ODESLÁNÍ
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.11.

12.

DOPRAVA
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.12.

13.

OSTATNÍ PŘEDPISY
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.13.
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ROZPIS 10
LÁTKY V RADIOAKTIVNÍCH ZÁSILKÁCH TYP B(U)
Číslo OSN
příslušné z čísel 2916, 3328
Radioaktivní látka s aktivitou nepřevyšující meze stanovené v příslušném
osvědčení (rozhodnutí) kompetentního úřadu o jednostranném schválení
vzoru radioaktivní zásilky typ B(U) může být přepravována v radioaktivních
zásilkách typ B(U), které musí být konstruovány tak, že je nepravděpodobný
únik radioaktivního obsahu nebo ztráta celistvosti stínění za podmínek
nehody při přepravě. Je-li přítomna štěpná látka, nesplňující podmínky dané
odst. 672, musí být splněny kromě podmínek tohoto Rozpisu 10 také
podmínky Rozpisu 13.

230(f), 672

1.

LÁTKY

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.1.

415

(b)

Mez celkové aktivity v radioaktivní zásilce typ B(U) je stanovena
v osvědčení (rozhodnutí) o schválení vzoru této radioaktivní zásilky.

416

(c)

Jsou-li radioaktivní zásilky typ B(U) přepravovány letecky, nesmí obsahovat
větší aktivity než následující:

(i)

Pro radioaktivní látku s nízkou rozptýlitelností – jak bylo povoleno pro vzor
radioaktivní zásilky a popsáno v osvědčení (rozhodnutí) schválení;

(ii)

Pro radioaktivní látku zvláštní formy – 3000 A1 nebo 100 000 A2 podle toho,
co je nižší;

(iii) Pro ostatní radioaktivní látky – 3000 A2.
2.

OBALOVÝ SOUBOR / RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.2(a).

(b)

Přechodná ustanovení – vzory radioaktivních zásilek povolené podle
předešlých vydání těchto pravidel: musí splňovat přechodná ustanovení
Společných podmínek rozpisů 5 – 14, B.2(c) nebo B.2(d).

650

(c)

Radioaktivní zásilka typ B(U) musí vyhovovat požadavkům uvedeným
v odst. 650.

629-632

(d)

Radioaktivní zásilka typ B(U) projektovaná pro přepravu hexafluoridu uranu
musí navíc splnit požadavky uvedené v odstavcích 629 – 632.
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803, 804

(e)

Je-li radioaktivním obsahem radioaktivní látka zvláštní formy a její aktivita
přesahuje mez aktivity A2, přičemž se ve vzoru bere zřetel na vlastnosti
radioaktivní látky zvláštní formy, je nutné schválení vzoru radioaktivní látky
zvláštní formy kompetentním úřadem.

818

(f)

Radioaktivní látky zvláštní formy vyrobené podle vzoru (konstrukčního
typu), majícího jednostranné schválení kompetentním úřadem podle vydání
pravidel z roku 1973, z roku 1973 (ve znění změn a doplňků),z roku 1985 a
z roku 1985 (ve znění změn a doplňků z roku 1990) mohou být i nadále
používány za předpokladu, že vyhovují povinnému programu zajištění
jakosti podle příslušných požadavků odstavce 310. Radioaktivní látky
zvláštní formy, jejichž výroba započne po 31. prosinci 2003 musí plně
vyhovět požadavkům tohoto vydání pravidel.

803

(g)

Je-li radioaktivním obsahem radioaktivní látka s nízkou rozptýlitelností,
přičemž se ve vzoru bere zřetel na její vlastnosti, je nutné mnohostranné
schválení vzoru radioaktivní látky s nízkou rozptýlitelností kompetentními
úřady.

3.

NEJVYŠŠÍ PŘÍKONY DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.3.

4.

KONTAMINACE
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.4.

5.

DEKONTAMINACE
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.5.

6.

SPOLEČNÉ BALENÍ
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.6.

7.

SPOLEČNÁ NAKLÁDKA
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.7.

8.

OZNAČOVÁNÍ A OPATŘOVÁNÍ NÁLEPKAMI

(a)

Radioaktivní zásilky:

(i)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.8(a).
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541, 542, (ii)
543(a)

Vyplněné nálepky kategorií I-BÍLÁ, II-ŽLUTÁ nebo III-ŽLUTÁ (viz
příslušný z obr. 2, 3, nebo 4) s popisem radioaktivního obsahu na nálepce
názvem radionuklidu, nebo pro směsi názvy nejvíce omezujících
radionuklidů, musí být upevněny vně na dvou protilehlých stranách
radioaktivní zásilky nebo na všech čtyřech stranách přepravních kontejnerů,
a cisteren jsou-li použity jako radioaktivní zásilky typ B(U).

534, 535

(iii) Radioaktivní zásilky musí být označeny „UN 2916“ a správným přepravním
názvem „RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA
TYP B(U), jedná-li se o jiné látky než štěpné látky nebo o vyjmuté štěpné
látky; avšak, jedná-li se o štěpné látky musí být radioaktivní zásilky
označeny „UN 3328“ a správným přepravním názvem „RADIOAKTIVNÍ
LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYP B(U), ŠTĚPNÁ“.

538, 539

(iv) Každá radioaktivní zásilka, která se shoduje se vzorem radioaktivní zásilky
typ B(U) (TYP B(U)) musí být označena nápisem „TYP B(U)“ a na vnějším
místě povrchu, které je odolné proti ohni a vodě, musí být označena
třílistým symbolem, a to vyražením nebo vylisováním.

538

(v)

Každá radioaktivní zásilka, která se shoduje se vzorem radioaktivní zásilky
typ B(U) (TYP B(U)) musí být označena jak identifikačním označením,
přiděleným danému typově schválenému vzoru (konstrukčnímu typu)
kompetentním úřadem, tak sériovým číslem, jednoznačně identifikujícím
každý obal (obalový soubor), který se shoduje s tímto typově schváleným
vzorem (konstrukčním typem).

(b)

Přepravní kontejnery a vnější obaly:

(i)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.8(b).

541, 542, (ii)
543(a)

547

Vyplněné nálepky kategorií I-BÍLÁ, II-ŽLUTÁ nebo III-ŽLUTÁ (viz
příslušný z obr. 2, 3, nebo 4) s popisem radioaktivních obsahů názvem
radionuklidu, nebo pro směsi názvy nejvíce omezujících radionuklidů musí
být upevněny vně na všech čtyřech stranách přepravních kontejnerů nebo na
dvou protilehlých stranách vnějších obalů.

9.

OPATŘOVÁNÍ ZNAČKAMI

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.9.

(d)

Jsou-li dodávkou přepravovanou za podmínek výlučného použití
v přepravním kontejneru radioaktivní zásilky typ B(U) obsahující
radioaktivní látku, která přitom není štěpnou látkou nebo je vyjmutou
štěpnou látkou a současně v dodávce nejsou látky jiných čísel OSN
přítomny, musí být číslo OSN „2916“ zapsáno na všech čtyřech stranách
přepravního kontejneru, a to buď ve spodní polovině značky podle vzoru na
obr. 6 nebo na značce podle vzoru na obr. 7. Je-li za týchž okolností
radioaktivní látka štěpnou látkou, musí být na značkách zapsáno číslo OSN
„3328“. Pro značky podle vzoru na obr. 6 musí zmíněná čísla OSN
předcházet písmena „UN“.
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10.

PŘEPRAVNÍ DOKLADY

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.10.

806, 808

(b)

Je nutné mít k disposici osvědčení (rozhodnutí) o schválení vzoru
radioaktivní zásilky kompetentním úřadem.

557, 561

(c)

Před první dopravou jakékoliv radioaktivní zásilky typ B(U) musí mít
přepravce k disposici všechna příslušná osvědčení (rozhodnutí) a musí
zajistit, aby byly kopie každého příslušného osvědčení (rozhodnutí)
kompetentních úřadů předloženy příslušným kompetentním úřadům každého
státu, jímž nebo do kterého bude dodávka přepravována.

558

(d)

O každé dopravě radioaktivních látek zvláštní formy o aktivitě vyšší než
3.103 A1 nebo jiných radioaktivních látek o aktivitě vyšší než nebo 3.103 A2
nebo radioaktivních látek o aktivitě vyšší než 1000 TBq, podle toho která
hodnota je nižší, musí přepravce vyrozumět kompetentní úřady každého
státu, jímž nebo do kterého má být dodávka přepravována. Toto oznámení
musí každý kompetentní úřad obdržet před započetím dopravy, pokud
možno nejméně 7 dní předem.

11.

SKLADOVÁNÍ A ODESLÁNÍ

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.11.

501, 502

(b)

Přepravce musí splnit příslušné předběžné provozní a přepravní požadavky
těchto pravidel.

502(c)

(c)

Musí být splněna všechna opatření stanovená v osvědčeních (rozhodnutích)
kompetentního úřadu.

12.

DOPRAVA

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.12.

(b)

Může-li teplota na přístupném povrchu radioaktivní zásilky přesáhnout
hodnotu 50o C ve stínu, je zakázána letecká doprava radioaktivní zásilky
a doprava ostatními způsoby je povolena pouze za podmínek výlučného
použití, při tom je povrchová teplota omezena do hodnoty 85o C.

13.

OSTATNÍ PŘEDPISY

652, 662

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.13.
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ROZPIS 11
LÁTKY V RADIOAKTIVNÍCH ZÁSILKÁCH TYP B(M)
Číslo OSN
příslušné z čísel 2917, 3329
Radioaktivní látka s aktivitou nepřevyšující meze stanovené v příslušném
osvědčení (rozhodnutí) kompetentního úřadu o vícestranném schválení
vzoru radioaktivní zásilky typ B(M) může být přepravována v radioaktivních
zásilkách typ B(M), které musí být konstruovány tak, že je
nepravděpodobný únik radioaktivního obsahu nebo ztráta celistvosti stínění
za podmínek nehody při přepravě. Je-li přítomna štěpná látka, nesplňující
podmínky dané odst. 672, musí být splněny kromě podmínek tohoto
Rozpisu 10 také podmínky Rozpisu 13.

230(g), 672

416

1.

LÁTKY

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.1.

(b)

Mez celkové aktivity v radioaktivní zásilce typ B(M) je stanovena
v osvědčení (rozhodnutí) o schválení vzoru této radioaktivní zásilky.

(c)

Jsou-li radioaktivní zásilky typ B(M) přepravovány letecky, nesmí obsahovat
větší aktivity než následující:

(i)

Pro radioaktivní látku s nízkou rozptýlitelností – jak bylo povoleno pro vzor
radioaktivní zásilky a popsáno v osvědčení (rozhodnutí) o schválení;

(ii)

Pro radioaktivní látku zvláštní formy – 3000 A1 nebo 100 000 A2 podle toho,
co je nižší;

(iii) Pro ostatní radioaktivní látky – 3000 A2.
2.

OBALOVÝ SOUBOR / RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.2(a).

(b)

Přechodná ustanovení – vzory radioaktivních zásilek povolené podle
předešlých vydání těchto pravidel: musí splňovat přechodná ustanovení
Společných podmínek rozpisů 5 – 14, B.2(c) nebo B.2(d).

655

(c)

Radioaktivní zásilka typ B(M) musí vyhovovat požadavkům uvedeným
v odst. 655.

629-632

(d)

Radioaktivní zásilka typ B(M) projektovaná pro přepravu hexafluoridu uranu
musí navíc splnit požadavky uvedené v odstavcích 629 – 632.

183

ROZPIS 11 – MATERIÁLY V RADIOAKTIVNÍCH ZÁSILKÁCH TYP B(M)

666

(e)

Periodická ventilace (radioaktivní zásilky typ B(M)) během přepravy je
možná za předpokladu, že provozní kontroly ventilace jsou přijatelné pro
příslušné kompetentní úřady.

810

(f)

Doplňková provozní opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti radioaktivní
zásilky typ B(M) během přepravy nebo ke kompenzaci nedostatků ve
srovnání s požadavky na radioaktivní zásilku typ B(U) a veškerá omezení
způsobu nebo podmínek dopravy musí být schválena nebo povolena
příslušnými kompetentními úřady (vícestranné schválení nebo povolení).

809, 811

(g)

Schválení vzoru (konstrukčního typu) radioaktivních zásilek typ B(M)
kompetentními úřady je nutné jak v zemi původu vzoru, tak také v každém
státě, přes který nebo do kterého, má být příslušná radioaktivní zásilka
dopravována (vícestranné schválení).

803

(h)

Je-li radioaktivním obsahem radioaktivní látka zvláštní formy a její aktivita
přesahuje mez aktivity A2, přičemž se ve vzoru bere zřetel na vlastnosti
radioaktivní látky zvláštní formy, je nutné schválení vzoru radioaktivní látky
zvláštní formy kompetentním úřadem.

818

(i)

Radioaktivní látky zvláštní formy vyrobené podle vzoru (konstrukčního
typu), majícího jednostranné schválení kompetentním úřadem podle vydání
pravidel z roku 1973, z roku 1973 (ve znění změn a doplňků),z roku 1985
a z roku 1985 (ve znění změn a doplňků z roku 1990) mohou být i nadále
používány za předpokladu, že vyhovují povinnému programu zajištění
jakosti podle příslušných požadavků odstavce 310. Radioaktivní látky
zvláštní formy, jejichž výroba započne po 31. prosinci 2003 musí plně
vyhovět požadavkům tohoto vydání pravidel.

803

(j)

Je-li radioaktivním obsahem radioaktivní látka s nízkou rozptýlitelností,
o aktivitě převyšující hodnotu 3000 A2, přičemž se ve vzoru bere zřetel na
její vlastnosti, je nutné mnohostranné schválení vzoru radioaktivní látky
s nízkou rozptýlitelností kompetentními úřady.

3.

NEJVYŠŠÍ PŘÍKONY DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.3.

4.

KONTAMINACE
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.4.

5.

DEKONTAMINACE
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.5.

6.

SPOLEČNÉ BALENÍ
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.6.
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7.

SPOLEČNÁ NAKLÁDKA
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.7.

8.

OZNAČOVÁNÍ A OPATŘOVÁNÍ NÁLEPKAMI

(a)

Radioaktivní zásilky:

(i)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.8(a).

541, 542, (ii)
543(a)

Vyplněné nálepky kategorií I-BÍLÁ, II-ŽLUTÁ nebo III-ŽLUTÁ (viz
příslušný z obr. 2, 3, nebo 4) s popisem radioaktivního obsahu na nálepce
názvem radionuklidu, nebo pro směsi názvy nejvíce omezujících
radionuklidů, musí být upevněny vně na dvou protilehlých stranách
radioaktivní zásilky nebo na všech čtyřech stranách přepravních kontejnerů,
a cisteren jsou-li použity jako radioaktivní zásilky typ B(M).

534, 535

(iii) Radioaktivní zásilky musí být označeny „UN 2917“ a správným přepravním
názvem „RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA
TYP B(M), jedná-li se o jiné látky než štěpné látky nebo o vyjmuté štěpné
látky; avšak, jedná-li se o štěpné látky musí být radioaktivní zásilky
označeny „UN 3329“ a správným přepravním názvem „RADIOAKTIVNÍ
LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYP B(M), ŠTĚPNÁ“.

538, 539

(iv) Každá radioaktivní zásilka, která se shoduje se vzorem radioaktivní zásilky
typ B(M) (TYP B(M)) musí být označena nápisem „TYP B(M)“ a na vnějším
místě povrchu, které je odolné proti ohni a vodě, musí být označena
třílistým symbolem, a to vyražením nebo vylisováním.

538

(v)

Každá radioaktivní zásilka, která se shoduje se vzorem radioaktivní zásilky
typ B(M) (TYP B(M)) musí být označena jak identifikačním označením,
přiděleným danému typově schválenému vzoru (konstrukčnímu typu)
kompetentním úřadem, tak sériovým číslem, jednoznačně identifikujícím
každý obal (obalový soubor), který se shoduje s tímto typově schváleným
vzorem (konstrukčním typem).

(b)

Přepravní kontejnery a vnější obaly:

(i)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.8(b).

541, 542, (ii)
543(a)

Vyplněné nálepky kategorií I-BÍLÁ, II-ŽLUTÁ nebo III-ŽLUTÁ (viz
příslušný z obr. 2, 3, nebo 4) s popisem radioaktivních obsahů názvem
radionuklidu, nebo pro směsi názvy nejvíce omezujících radionuklidů musí
být upevněny vně na všech čtyřech stranách přepravních kontejnerů nebo na
dvou protilehlých stranách vnějších obalů.

9.

OPATŘOVÁNÍ ZNAČKAMI

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.9.
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(b)

Jsou-li dodávkou přepravovanou za podmínek výlučného použití
v přepravním kontejneru nebo cisterně radioaktivní zásilky typ B(M)
obsahující radioaktivní látku, která přitom není štěpnou látkou nebo je
vyjmutou štěpnou látkou a současně v dodávce nejsou látky jiných čísel
OSN přítomny, musí být číslo OSN „2917“ zapsáno na všech čtyřech
stranách přepravního kontejneru, a to buď ve spodní polovině značky podle
vzoru na obr. 6 nebo na značce podle vzoru na obr. 7. Je-li za týchž
okolností radioaktivní látka štěpnou látkou, musí být na značkách zapsáno
číslo OSN „3329“.

10.

PŘEPRAVNÍ DOKLADY

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.10.

809, 811

(b)

Je nutné mít k disposici osvědčení (rozhodnutí) o mnohostranném schválení
vzoru radioaktivní zásilky .

557, 561

(c)

Před první dopravou jakékoliv radioaktivní zásilky typ B(M) musí mít
přepravce k disposici všechna příslušná osvědčení (rozhodnutí) a musí
zajistit, aby byly kopie každého příslušného osvědčení (rozhodnutí)
kompetentních úřadů předloženy příslušným kompetentním úřadům každého
státu, jímž nebo do kterého bude dodávka přepravována.

558(c)

(d)

Před každou dopravou musí přepravce vyrozumět kompetentní úřady
každého státu, jímž nebo do kterého má být dodávka přepravována. Toto
oznámení musí každý kompetentní úřad obdržet před započetím dopravy,
pokud možno nejméně 7 dní předem.

11.

SKLADOVÁNÍ A ODESLÁNÍ

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.11.

501, 502

(b)

Přepravce musí splnit předběžné přepravní požadavky těchto pravidel.

502(c)

(c)

Musí být splněna opatření stanovená v osvědčeních kompetentního úřadu.

12.

DOPRAVA

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.12.

(b)

Může-li teplota na přístupném povrchu radioaktivní zásilky přesáhnout
hodnotu 50o C ve stínu, je zakázána letecká doprava radioaktivní zásilky
a doprava ostatními způsoby je povolena pouze za podmínek výlučného
použití, při tom je povrchová teplota omezena do hodnoty 85o C.

13.

OSTATNÍ PŘEDPISY

547

652, 662

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.13.
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ROZPIS 12
LÁTKY V RADIOAKTIVNÍCH ZÁSILKÁCH TYP C
Číslo OSN
příslušné z čísel 3323, 3330
Radioaktivní látka s aktivitou nepřevyšující meze stanovené v příslušném
osvědčení (rozhodnutí) kompetentního úřadu o jednostranném schválení
vzoru radioaktivní zásilky typ C může být přepravována v radioaktivních
zásilkách typ C, které musí být konstruovány tak, že je nepravděpodobný
únik radioaktivního obsahu nebo ztráta celistvosti stínění za podmínek
nehody při přepravě včetně letecké přepravy. Je-li přítomna štěpná látka,
nesplňující podmínky dané odst. 672, musí být splněny kromě podmínek
tohoto Rozpisu 10 také podmínky Rozpisu 13.

230(e), 672

417

667

1.

LÁTKY

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.1.

(b)

Mez celkové aktivity v radioaktivní zásilce typ C je stanovena v osvědčení
(rozhodnutí) o schválení vzoru této radioaktivní zásilky.

2.

OBALOVÝ SOUBOR / RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA

(a)

Obal (obalový soubor) musí vyhovovat požadavkům uvedeným v odst. 667.

(b)

Radioaktivní zásilka typ C projektovaná pro přepravu hexafluoridu uranu
musí navíc splnit požadavky uvedené v odstavcích 629 – 632.

(c)

Je-li radioaktivním obsahem radioaktivní látka zvláštní formy a její aktivita
přesahuje mez aktivity A2, přičemž se ve vzoru bere zřetel na vlastnosti
radioaktivní látky zvláštní formy, je nutné schválení vzoru radioaktivní látky
zvláštní formy kompetentním úřadem.

(d)

Radioaktivní látky zvláštní formy vyrobené podle vzoru (konstrukčního
typu), majícího jednostranné schválení kompetentním úřadem podle vydání
pravidel z roku 1973, z roku 1973 (ve znění změn a doplňků),z roku 1985
a z roku 1985 (ve znění změn a doplňků z roku 1990) mohou být i nadále
používány za předpokladu, že vyhovují povinnému programu zajištění
jakosti podle příslušných požadavků odstavce 310. Radioaktivní látky
zvláštní formy, jejichž výroba započne po 31. prosinci 2003 musí plně
vyhovět požadavkům tohoto vydání pravidel.

3.

NEJVYŠŠÍ PŘÍKONY DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU

629-632
803, 804

818

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.3.
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4.

KONTAMINACE
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.4.

5.

DEKONTAMINACE
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.5.

6.

SPOLEČNÉ BALENÍ
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.6.

7.

SPOLEČNÁ NAKLÁDKA
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.7.

8.

OZNAČOVÁNÍ A OPATŘOVÁNÍ NÁLEPKAMI

(a)

Radioaktivní zásilky:

(i)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.8.

541, 542
543(a)

(ii)

Vyplněné nálepky kategorií I-BÍLÁ, II-ŽLUTÁ nebo III-ŽLUTÁ (viz
příslušný z obr. 2, 3, nebo 4) s popisem radioaktivního obsahu na nálepce
názvem radionuklidu, nebo pro směsi názvy nejvíce omezujících
radionuklidů, musí být upevněny vně na dvou protilehlých stranách
radioaktivní zásilky nebo na všech čtyřech stranách přepravních kontejnerů,
a cisteren jsou-li použity jako radioaktivní zásilky typ C.

534, 535

(iii) Radioaktivní zásilky musí být označeny „UN 3323“ a správným přepravním
názvem „RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA
TYP C, jedná-li se o jiné látky než štěpné látky nebo o vyjmuté štěpné látky;
avšak, jedná-li se o štěpné látky musí být radioaktivní zásilky označeny
„UN 3330“ a správným přepravním názvem „RADIOAKTIVNÍ LÁTKA,
RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYPC, ŠTĚPNÁ“.

538, 539

(iv) Každá radioaktivní zásilka, která se shoduje se vzorem radioaktivní zásilky
typ C (TYP C) musí být označena nápisem „TYP C“ a na vnějším místě
povrchu, které je odolné proti ohni a vodě, musí být označena třílistým
symbolem, a to vyražením nebo vylisováním.

538

(v)

Každá radioaktivní zásilka, která se shoduje se vzorem radioaktivní zásilky
typ C (TYP C) musí být označena jak identifikačním označením, přiděleným
danému typově schválenému vzoru (konstrukčnímu typu) kompetentním
úřadem, tak sériovým číslem, jednoznačně identifikujícím každý obal
(obalový soubor), který se shoduje s tímto typově schváleným vzorem
(konstrukčním typem).
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(b)

Přepravní kontejnery a vnější obaly:

(i)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.8(b).

(ii)

Vyplněné nálepky kategorií I-BÍLÁ, II-ŽLUTÁ nebo III-ŽLUTÁ (viz
příslušný z obr. 2, 3, nebo 4) s popisem radioaktivních obsahů názvem
radionuklidu, nebo pro směsi názvy nejvíce omezujících radionuklidů musí
být upevněny vně na všech čtyřech stranách přepravních kontejnerů nebo na
dvou protilehlých stranách vnějších obalů.

9.

OPATŘOVÁNÍ ZNAČKAMI

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.9.

(e)

Jsou-li dodávkou přepravovanou za podmínek výlučného použití
v přepravním kontejneru nebo cisterně radioaktivní zásilky typC obsahující
radioaktivní látku, která přitom není štěpnou látkou nebo je vyjmutou
štěpnou látkou a současně v dodávce nejsou látky jiných čísel OSN
přítomny, musí být číslo OSN „3323“ zapsáno na všech čtyřech stranách
přepravního kontejneru, a to buď ve spodní polovině značky podle vzoru na
obr. 6 nebo na značce podle vzoru na obr. 7. Je-li za týchž okolností
radioaktivní látka štěpnou látkou, musí být na značkách zapsáno číslo OSN
„3330“.

10.

PŘEPRAVNÍ DOKLADY

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.10.

806, 808

(c)

Je nutné mít k disposici osvědčení (rozhodnutí) o jednostranném schválení
vzoru radioaktivní zásilky .

557, 561

(c)

Před první dopravou jakékoliv radioaktivní zásilky typC musí mít přepravce
k disposici všechna příslušná osvědčení (rozhodnutí) a musí zajistit, aby
byly kopie každého příslušného osvědčení (rozhodnutí) kompetentních
úřadů předloženy příslušným kompetentním úřadům každého státu, jímž
nebo do kterého bude dodávka přepravována.

558

(d)

O každé dopravě radioaktivních látek zvláštní formy o aktivitě vyšší než
3.103 A1 nebo jiných radioaktivních látek o aktivitě vyšší než nebo 3.103 A2
nebo radioaktivních látek o aktivitě vyšší než 1000 TBq, podle toho která
hodnota je nižší, musí přepravce vyrozumět kompetentní úřady každého
státu, jímž nebo do kterého má být dodávka přepravována. Toto oznámení
musí každý kompetentní úřad obdržet před započetím dopravy, pokud
možno nejméně 7 dní předem.

541, 542
543(a)

547
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11.

SKLADOVÁNÍ A ODESLÁNÍ

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.11.

501, 502

(b)

Přepravce musí splnit příslušné předběžné provozní a přepravní požadavky
těchto pravidel.

502(c)

(c)

Musí být splněna všechna opatření stanovená v osvědčeních (rozhodnutích)
kompetentního úřadu.

12.

DOPRAVA

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.12.

(b)

Může-li teplota na přístupném povrchu radioaktivní zásilky přesáhnout
hodnotu 50o C ve stínu, je zakázána letecká doprava radioaktivní zásilky
a doprava ostatními způsoby je povolena pouze za podmínek výlučného
použití, při tom je povrchová teplota omezena do hodnoty 85o C.

13.

OSTATNÍ PŘEDPISY

652, 662

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.13.
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ROZPIS 13
ŠTĚPNÁ LÁTKA
Číslo OSN
příslušné z čísel 2977, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3333
Radioaktivní látka, která je současně štěpnou látkou (s výjimkou takové
štěpné látky, která splňuje podmínky dané odst. 672 těchto pravidel) musí
být balena, přepravována a skladována tak, aby byly dodrženy jak
požadavky těchto pravidel k zachování podkritického stavu (jaderné
bezpečnosti), které jsou uvedeny v tomto Rozpisu 13, tak příslušné
požadavky radiační ochrany, které jsou uvedeny v příslušném z rozpisů
6 až 12 a 14.

671

1.

LÁTKY
Štěpnou látkou je uran-233, uran 235, plutonium-239, plutonium-241 nebo
jakákoliv kombinace těchto radionuklidů s výjimkou neozářeného
přírodního uranu nebo ochuzeného uranu a přírodního uranu nebo
ochuzeného uranu, které byly ozářeny pouze v tepelných reaktorech.

222

Dodávka štěpných látek musí rovněž plně vyhovovat požadavkům těchto
pravidel, uvedených v rozpisu, příslušném podle radioaktivních vlastností
dodávky.
2.
(a)

OBALOVÝ SOUBOR / RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.2.

672

(b)

Štěpná látka, která splňuje jednu z podmínek (a) až (d) odstavce 672 je
vyjmuta z požadavku být přepravována v radioaktivní zásilce vyhovující
odstavci 671 a rovněž ostatním požadavkům těchto pravidel týkajícím se
štěpné látky. V jedné dodávce je povolen pouze jeden typ výjimky.

671

(c)

Radioaktivní zásilky obsahující štěpné látky musí vyhovovat požadavkům na
vzor radioaktivní zásilky typu odpovídajícího radioaktivním vlastnostem
přítomné štěpné látky (tj. TYP IP-2, TYP IP-3, TYP A, TYP B(U), TYP B(M)
nebo TYP C) a navíc musí vyhovovat požadavkům na radioaktivní zásilky
obsahující štěpné látky.

673-682

(d)

Štěpná látka, musí být balena a přepravována takovým způsobem, že
zůstane v podkritickém stavu za normálních podmínek přepravy i za
podmínek nehody při přepravě.

802, 812

(e)

Každý vzor (konstrukční typ) radioaktivní zásilky pro štěpnou látku musí být
schválen jak kompetentními úřady v zemi původu vzoru, tak také v každém
státě, přes který nebo do kterého, má být příslušná radioaktivní zásilka
dopravována (tj. vícestranné schválení je nutné).
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(f)

Přechodná ustanovení – radioaktivní zásilky projektované pro obsah štěpné
látky podle předešlých vydání těchto pravidel musí splňovat příslušná
z přechodných ustanovení Společných podmínek rozpisů 5 – 14, B.2(c)
nebo B.2(d).

3.

NEJVYŠŠÍ PŘÍKONY DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.3.

4.

KONTAMINACE
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.4.

5.

DEKONTAMINACE
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.5.

6.

SPOLEČNÉ BALENÍ
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.6.

7.

SPOLEČNÁ NAKLÁDKA

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.7.

556, 568 (b)
569,
tabulka X

Nakládka přepravních kontejnerů a rozmísťování radioaktivních zásilek,
vnějších obalů nebo přepravních kontejnerů na jediném dopravním
prostředku musí být limitováno takovým způsobem, aby celkový součet
přepravních indexů z hlediska zachování podkritického stavu (CSI)
v přepravním kontejneru a na jediném dopravním prostředku nepřekročil
hodnoty uvedené v tabulce X.

tabulka X (c)

S výjimkou přeprav za podmínek výlučného použití musí být s dodávkou
nakládáno takovým způsobem a musí být umístěna na dopravním
prostředku tak, aby celkový součet přepravních indexů z hlediska zachování
podkritického stavu (CSI) nepřekročil hodnotu 50 v jedné skupině
radioaktivních zásilek, vnějších obalů a přepravních kontejnerů. Takto
vymezené skupiny radioaktivních zásilek, vnějších obalů a přepravních
kontejnerů musí být od sebe odděleny vzdáleností nejméně 6 m.

tabulka X (d)

Je-li dodávka přepravována za podmínek výlučného použití musí s ní být
nakládáno takovým způsobem a musí být umístěna na dopravním
prostředku tak, aby celkový součet přepravních indexů z hlediska zachování
podkritického stavu (CSI) nepřekročil hodnotu 100 v jedné skupině
radioaktivních zásilek, vnějších obalů a přepravních kontejnerů. Takto
vymezené skupiny radioaktivních zásilek, vnějších obalů a přepravních
kontejnerů musí být od sebe odděleny vzdáleností nejméně 6 m. Do
prostorů, vzniklých tímto způsobem mezi skupinami lze umístit jiný náklad
v souladu s odst. 505
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8.

OZNAČOVÁNÍ A OPATŘOVÁNÍ NÁLEPKAMI

(a)

Radioaktivní zásilky:

(i)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.8(a).

(ii)

Viz příslušný rozpis.

a navíc
541, 542
543

(iii) Vyplněné nálepky přepravního indexu z hlediska zachování podkritického
stavu (viz obr. 5) s hodnotou přepravního indexu z hlediska zachování
podkritického stavu (CSI) zaznamenanou shodně s hodnotou uvedenou
v osvědčení (rozhodnutí) o schválení vzoru radioaktivní zásilky nebo
o povolení přepravy za zvláštních podmínek musí být upevněny vně na dvou
protilehlých stranách radioaktivní zásilky nebo na všech čtyřech stranách
přepravních kontejnerů nebo cisteren jsou-li použity jako radioaktivní
zásilky.
(b)

Přepravní kontejnery a vnější obaly:

(i)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.8(b).

(ii)

Viz příslušný rozpis.

a navíc
545

(iii) Přepravní index z hlediska zachování podkritického stavu (CSI)
zaznamenaný na nálepkách vnějšího obalu nebo přepravního kontejneru
musí být součtem pro celý obsah štěpných látek ve vnějším obalu nebo
přepravním kontejneru. Tyto nálepky musí být upevněny vně na všech
čtyřech stranách přepravních kontejnerů nebo na dvou protilehlých stranách
vnějších obalů
9.

OPATŘOVÁNÍ ZNAČKAMI
Viz příslušný rozpis.

812-814
561

10.

PŘEPRAVNÍ DOKLADY

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.10.

(b)

Kompetentní úřady každého státu, přes který nebo do kterého, má být
příslušná radioaktivní zásilka dopravována vyžadují osvědčení (rozhodnutí)
o vícestranném schválení vzoru (konstrukčního typu) radioaktivní zásilky
pro štěpné látky.
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820(c)

(c)

Jestliže součet přepravních indexů z hlediska zachování podkritického stavu
(CSI) radioaktivních zásilek v dodávce překročí hodnotu 50, vyžadují se
osvědčení (rozhodnutí) o vícestranném povolení přepravy.

(d)

Dodatečné požadavky na přepravní doklady viz příslušný rozpis.

11.

SKLADOVÁNÍ A ODESLÁNÍ

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.11.

(b)
566(d),
568, 569,
tabulka X

530, 567

Viz podmínky 7(b), 7(c) a 7(d) tohoto Rozpisu 13.

12.

DOPRAVA

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.12(a) a B.12(b).

(b)

Každá radioaktivní zásilka, vnější obal nebo dodávka mající přepravní
index z hlediska zachování podkritického stavu (CSI) větší než 50 musí být
přepravována pouze za podmínek výlučného použití.

(c)
566(d),
568, 569,
tabulka X

Viz podmínky 7(b), 7(c) a 7(d) tohoto Rozpisu 13.

(d) Doprava poštou je zakázana.
13.

OSTATNÍ PŘEDPISY
Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.13.
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ROZPIS 14
PŘEPRAVA ZA ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK
Číslo OSN
příslušné z čísel 2919, 3331
Radioaktivní látka, popsaná v příslušném osvědčení (rozhodnutí)
o vícestranném povolení přepravy za zvláštních podmínek může být
přepravována za zvláštních podmínek, při splnění zvláštních opatření
povolených kompetentním úřadem (v případě mezinárodní dopravy
kompetentními úřady). Tato opatření musí být stanovena tak, aby bylo
zajištěno, že celková úroveň bezpečnosti při přepravě a při skladování
v tranzitu bude nejméně táž jako při splnění příslušných podmínek rozpisů
1 až 13.
1.

LÁTKY
Radioaktivní látka, která má být přepravována za zvláštních podmínek,
může zahrnovat veškeré látky popsané v rozpisech 5 až 12 a navíc, přicházíli to v úvahu, i v Rozpisu 13.

2.

OBALOVÝ SOUBOR / RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA

312

(a)

Zvláštní opatření musí být dostatečná k zajištění celkové úrovně bezpečnosti
při přepravě a při skladování v tranzitu, která musí být nejméně táž jako při
splnění všech příslušných podmínek..

312, 802

(b)

Pro vnitrostátní přepravy
kompetentním úřadem.

312, 824

(c)

Pro mezinárodní přepravy je nutné vícestranné povolení.

3.

NEJVYŠŠÍ PŘÍKONY DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.3.

(b)

Nejvyšší meze příkonu dávkového ekvivalentu pro radioaktivní zásilky
přepravované za zvláštních podmínek musí být povoleny kompetentními
úřady.

4.

KONTAMINACE

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.4.

(b)

Musí být dodrženy meze, stanovené v osvědčeních (rozhodnutích)
kompetentních úřadů o povolení přepravy za zvláštních podmínek.

825(b)

je

nutné

schválení

zvláštních

opatření
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5.

DEKONTAMINACE

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.5.

(b)

Musí být dodrženy meze, stanovené v osvědčeních (rozhodnutích)
kompetentních úřadů o povolení přepravy za zvláštních podmínek.

6.

SPOLEČNÉ BALENÍ

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.6.

(b)

Jak dovolují osvědčení (rozhodnutí) kompetentních úřadů o povolení
přepravy za zvláštních podmínek.

7.

SPOLEČNÁ NAKLÁDKA

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.7.

(b)

Musí být dodrženy zvláštní požadavky na nakládku a oddělování při uložení
pro přepravu nebo tranzitním skladování stanovené kompetentními úřady.

8.

OZNAČOVÁNÍ A OPATŘOVÁNÍ NÁLEPKAMI

(a)

Radioaktivní zásilky:

(i)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.8(a).

533(d)

(ii)

Vyplněné nálepky kategorie III-ŽLUTÁ (viz obr. 4) s popisem
radioaktivního obsahu na nálepce názvem radionuklidu, nebo pro směsi
názvy nejvíce omezujících radionuklidů, musí být upevněny vně na dvou
protilehlých stranách radioaktivní zásilky nebo na všech čtyřech stranách
přepravních kontejnerů, a cisteren, jsou-li použity jako radioaktivní zásilky.

534, 535

(iii) Radioaktivní zásilky musí být označeny „UN 2919“ a správným přepravním
názvem „RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, PŘEPRAVA ZA ZVLÁŠTNÍCH
PODMÍNEK, jedná-li se o jiné látky než štěpné látky nebo o vyjmuté štěpné
látky; avšak, jedná-li se o štěpné látky musí být radioaktivní zásilky
označeny „UN 3331“ a správným přepravním názvem „RADIOAKTIVNÍ
LÁTKA, PŘEPRAVA ZA ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK, ŠTĚPNÁ“.

825(b)

825(b)

825(b)

(iv) Musí být dodrženy ostatní požadavky na označování a opatřování
nálepkami, stanovené kompetentními úřady.
(b)

Přepravní kontejnery a vnější obaly:

(i)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.8(b).
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(ii)
533(d),
541, 542,
543(a)

Vyplněné nálepky kategorie III-ŽLUTÁ (viz obr. 4) s popisem
radioaktivních obsahů názvem radionuklidu, nebo pro směsi názvy nejvíce
omezujících radionuklidů musí být upevněny vně na všech čtyřech stranách
přepravních kontejnerů nebo na dvou protilehlých stranách vnějších obalů.

(iii) Musí být dodrženy ostatní požadavky na označování a opatřování
nálepkami, stanovené kompetentními úřady.
9.

OPATŘOVÁNÍ ZNAČKAMI

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.9.

(f)

Je-li dodávkou v přepravním kontejneru nebo cisterně radioaktivní látka
přepravovaná za podmínek výlučného použití a za zvláštních podmínek,
přičemž není štěpnou látkou nebo je vyjmutou štěpnou látkou a současně
v dodávce nejsou látky jiných čísel OSN přítomny, musí být číslo OSN
„29197“ zapsáno na všech čtyřech stranách přepravního kontejneru, a to
buď ve spodní polovině značky podle vzoru na obr. 6 nebo na značce podle
vzoru na obr. 7. Je-li za týchž okolností radioaktivní látka štěpnou látkou,
musí být na značkách zapsáno číslo OSN „3331“. Pro značky podle vzoru
na obr. 6 musí zmíněná čísla OSN předcházet písmena „UN“.

(c)

Musí být dodrženy ostatní požadavky na opatřování značkami, stanovené
kompetentními úřady.

10.

PŘEPRAVNÍ DOKLADY

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.10.

802,
824-826

(d)

Pro každou dodávku přepravovaná za zvláštních podmínek je nutné
mnohostranné povolení.

558

(c)

Před každou dopravou dodávky přepravované za zvláštních podmínek musí
mít přepravce k disposici všechna příslušná osvědčení (rozhodnutí).

558

(d)

Před každou dopravou musí přepravce vyrozumět kompetentní úřady
každého státu, jímž nebo do kterého má být dodávka přepravována. Toto
oznámení musí každý kompetentní úřad obdržet před započetím dopravy,
pokud možno nejméně 7 dní předem.

11.

SKLADOVÁNÍ A ODESLÁNÍ

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.11.

(b)

Musí být dodrženy zvláštní požadavky na nakládku a oddělování při uložení
pro přepravu nebo tranzitním skladování stanovené kompetentními úřady.

547
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12.

DOPRAVA

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.12.

(b)

Musí být dodrženy zvláštní požadavky na nakládání během dopravy
stanovené kompetentními úřady.

13.

OSTATNÍ PŘEDPISY

(a)

Viz Společné podmínky rozpisů 5 – 14, B.13.

(b)

Musí být dodrženy ostatní zvláštní požadavky stanovené kompetentními
úřady.
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Příloha I

SHRNUTÍ POŽADAVKŮ SCHVÁLENÍ NEBO POVOLENÍ
A PŘEDBĚŽNÉHO OZNÁMENÍ
Toto shrnutí odráží obsah Pravidel pro bezpečnou přepravu radioaktivních látek (vydání
z roku 1996). Uživatelé by si měl být vědomi skutečnosti, že se mhou vyskytovat odchylky
(výjimky, doplňky a podobně), vzhledem k:
(a)

národním předpisům vztahujícím se k bezpečnosti

(b)

omezením dopravce a

(c)

národním předpisům vztahujícím se k fyzické ochraně, utajení, odpovědnosti,
pojištění, předběžnému oznamování a určování trasy a licencování vývozu, dovozu a
tranzitu.
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Příloha 1 – SHRNUTÍ POŽADAVKŮ SCHVÁLENÍ NEBO POVOLENÍ A PŘEDBĚŽNÉHO
OZNÁMENÍ

Klíčový
odstavec
v Pravidlech

580

(a)

Schválení nebo povolení
kompetentním úřadem
radioaktivní
je vyžadováno
nebo
zásilky
Země původu
Země na trase a
látky

Třída

Vyjmutá
radioaktivní
domácí
zásilkab
poštou
Vyjmutá
radioaktivní
zásilkab
mezinárodní poštou
- konstrukční typ
- přeprava
- přepravce
Vyjmutá
radioaktivní
zásilkab jiná než
poštou
LSA látka b, c a
SCO c
- průmyslová
zásilka typu 1, 2
nebo 3.
Typ A b, c

Přepravce musí
předem oznámit
v zemi původu a
ve všech zemích
na trase a každou
přepravu

Ne

Nelze aplikovat

Ne

Ano pro
odesílatele

Ne

Ne

Ne
Ne
Ano

Ne
Ne
Nelze aplikovat

Ne
Ne
Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Země skrze které nebo do kterých (ale ne nad kterými) je dodávka přepravována (viz
odstavec 204 Pravidel).

(b)

Jestliže je radioaktivní obsah hexafluorid uranu v množství 0,1 kg nebo větším, musí
se dodatečně aplikovat požadavky ke schválení pro radioaktivní zásilky obsahující
hexafluorid uranu (viz. Pravidla - odstavce 802 a 805).

(c)

Jestliže je radioaktivní obsah štěpná látka, která není vyjmuta z požadavků pro
radioaktivní zásilky obsahující štěpné látky, potom musí se dodatečně aplikovat
požadavky ke schválení obsažené v odstavcích Pravidel 812 a 820.
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Klíčový

Třída

odstavec
v Pravidlech

radioaktivní
zásilky nebo
látky

Schválení nebo povolení
kompetentním úřadem
je vyžadováno
Země původu
Země na trase a

Přepravce musí
předem oznámit
v zemi původu a
ve všech zemích
na trase a každou
přepravu

Typ B(U) b, c
806, 820
557, 558

- konstrukční typ
- přeprava

Ano
Ne

Ne d
Ne

(viz poznámky
1+2)

Typ B(M) b, c
809, 820
557, 558

- konstrukční typ
- dodávka

Ano
(viz poznámku 3)

Ano
Ano
(viz poznámku 3) (viz poznámku 1)

Typ C b, c
806, 820
557, 558

- konstrukční typ
- přeprava

Ano
Ne

Ne
Ne

(viz poznámky
1+2)

(a)

Země skrze které nebo do kterých (ale ne nad kterými) je dodávka přepravována (viz
odstavec 204 Pravidel).

(b)

Jestliže je radioaktivní obsah štěpná látka, která není vyjmuta z požadavků pro
radioaktivní zásilky obsahující štěpné látky, potom musí se dodatečně aplikovat
požadavky ke schválení obsažené v odstavcích Pravidel 812 a 820.

(c)

Jestliže je radioaktivní obsah hexafluorid uranu v množství 0,1 kg nebo větším, musí
se dodatečně aplikovat požadavky ke schválení pro radioaktivní zásilky obsahující
hexafluorid uranu (viz. Pravidla - odstavce 802 a 805).

(d)

Jestliže je radioaktivní obsah málo rozptýlitelná radioaktivní látka a radioaktivní
zásilka má být přepravována letecky, je vyžadováno vícestranné
schválení
konstrukčního typu zásilky (viz odstavec 557 v Pravidlech)

Poznámka 1 – Před první přepravou jakékoliv radioaktivní zásilky podléhající schválení
kompetentním úřadem se přepravce musí ujistit, že kopie osvědčení o
schválení pro daný konstrukční typ byla předložena kompetentnímu úřadu
každé země (viz. Odstavec 557 Pravidel).
Poznámka 2 – Předchozí oznámení je vyžadováno, jestliže obsah překročí nejnižší hodnotu
z následujících možných hodnot: 3 x 103 A1 nebo 3 x 103 A2 nebo 1000 TBq
(viz. Odstavec 558 Pravidel).
Poznámka 3 – Vícestranné schválení nebo povolení přepravy je vyžadováno, když obsah
překročí nejnižší hodnotu z následujících možných hodnot: 3 x 103 A1 nebo
3 x 103 A2 nebo 1000 TBq, nebo je povoleno občasné ventilování (viz.
odstavec 820 těchto Pravidel).

201
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Klíčový

Třída

odstavec
v Pravidlech

radioaktivní
zásilky nebo
látky

Schválení nebo povolení
kompetentním úřadem
je vyžadováno
Země původu
Země na trase a

Přepravce musí
předem oznámit
v zemi původu a
ve všech zemích
na trase a každou
přepravu

Radioaktivní zásilky
812
820

pro štěpné látky
- konstrukční typ
- přeprava/dodávka
! CSI $ 50
! CSI &50

Ano b

Ano b

Nec

Nec

Ano

Ano

Ned
Nec

Ned
Nec

(viz poznámky
1+2)
(viz poznámky
1+2)

Radioaktivní zásilky
obsahující 0,1 nebo více
hexafluoridu uranu
805
- konstrukční typ
820
- přeprava

(a)

(viz poznámku 2)

Země skrze které nebo do kterých (ale ne nad kterými) je dodávka přepravována (viz
odstavec 204 Pravidel).

(b)

Konstrukční typy radioaktivních zásilek obsahujících štěpné látky mohou rovněž
vyžadovat schválení podle některé z ostatních položek Přílohy I.

(c)

Přepravy mohou nicméně vyžadovat schválení nebo povolení podle některé ostatních
z položek Přílohy I.

(d)

S výjimkou data po 31. prosinci 2000, konstrukční typy splňující pouze požadavky
odstavce 632 vyžadují vícestranné schválení a po 31. prosinci 2003 konstrukční typy
splňující požadavky odstavců 629 až 631 budou vyžadovat jednostranné schválení.

Poznámka 1 - vícestranné schválení pro radioaktivní zásilky obsahující štěpné látky a některé
radioaktivní zásilky s hexafluoridem uranu automaticky naplňuje požadavek
odstavce 557 těchto Pravidel.
Poznámka 25 - předchozí oznámení je vyžadováno, jestliže obsah překročí nejnižší hodnotu
z následujících možných hodnot: 3 x 103 A1 nebo 3 x 103 A2 nebo 1000 TBq
(viz. Odstavec 558 Pravidel).
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Klíčový

Třída

odstavec
v Pravidlech

radioaktivní
zásilky nebo
látky

803
820

Radioaktivní látka
zvláštní formy
- konstrukční typ
- přeprava/dodávka

803
820

Málo rozptýlitelná
radioaktivní látka
- konstrukční typ
- přeprava

Schválení nebo povolení
kompetentním úřadem
je vyžadováno
Země původu
Země na trase a

Přepravce musí
předem oznámit
v zemi původu a
ve všech zemích
na trase a každou
přepravu

Ano
Ne
Ne
(viz poznámku 1) (viz poznámku 1) (viz poznámku 1)

Ano
Ano
Ne
(viz poznámku 1) (viz poznámku 1) (viz poznámku 1)

Přeprava za zvláštních podmínek
802
- přeprava
824, 558
Radioaktivní zásilky typu B(U),
pro které byl kostrukční typ
schválen dle:
816
- Pravidla 1973
817
- Pravidla 1985

(a)

Ano

Ano

Ano

Ano
Ano

Ano
Ne do 31.
prosince 2003
Potom Ano

(viz poznámku 2)
(viz poznámku 2)

Země skrze které nebo do kterých (ale ne nad kterými) je dodávka přepravována (viz
odstavec 204 Pravidel).

Poznámka 1 – viz schválení nebo povolení a požadavek na předcházející oznámení pro
radioaktivní zásilku, které se to týká
Poznámka 2 – Před první přepravou jakékoliv radioaktivní zásilky podléhající schválení
kompetentním úřadem se přepravce musí ujistit, že kopie osvědčení o schválení pro
daný konstrukční typ byla předložena kompetentnímu úřadu každé země (viz.
Odstavec 557 těchto Pravidel).
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Příloha II
PŘEVODNÍ FAKTORY A PŘEDPONY

RADIAČNÍ JEDNOTKY
Aktivita v Becqerelech (Bq) nebo curie (Ci)
1 Ci = 3,7 x 1010 Bq
1 Bq = 2,7 x 10-11 Ci
Dávkový ekvivalent v Sievertech (Sv) nebo rem
1 rem = 1,0 x 10-2 Sv
1 Sv = 100 rem
TLAK
Tlak v Pascalech (Pa) nebo v (kgf/cm2)
1 kgf/cm2 = 9,806 x 104 Pa
1 Pa = 1,020 x 10-5 kgf/cm2
VODIVOST
Vodivost v Siemensech na metr (S/m) nebo (mho/cm)
10 %mho/cm = 1 mS/m
nebo
1 mho/cm = 100 S/m
1 S/m = 10-2 mho/cm

204
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PŘEDPONY POUŽÍVANÉ VE SPOJENÍ S JEDNOTKAMI SI JSOU:
Multiplikační faktor

Předpona

1 000 000 000 000 000 000=1018
1 000 000 000 000 000=1015
1 000 000 000 000=1012
1 000 000 000=109
1 000 000 =106
1 000=103
100=102
10=101
0,1=10-1
0,01=10-2
0,001=10-3
0,000 001=10-6
0,000 000 001=10-9
0,000 000 000 001=10-12
0,000 000 000 000 001=10-15

Exa
Peta
Tera
Giga
Mega
kilo
hekto
deka
deci
centi
mili
mikro
nano
piko
femto
0,000 000 000 000 000 atto

001=10-18

Symbol
E
P
T
G
M
k
h
da
d
c
m

%
n
p
f
a
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REJSTŘÍK
(podle čísel odstavců)
Podmínky nehody (při přepravě): 106, 402, 636, 671, 682, 726
Meze aktivity: 201, 230, 401, 411, 815 - 817
A1: 201, 401 - 410, 413, 414, 416, 558, 820
A2: 201, 226, 401 - 410, 412, - 414, 416, 549, 558, 601, 605, 656, 657, 669, 730, 820
Letecká doprava: 106, 217, 412, 416, 531, 576 - 578, 580, 617 - 621, 633, 650, 652, 662,
680, 816, 817
Okolní podmínky: 615, 617 - 619, 634, 651 - 653, 662, 664, 668, 676, 703, 710, 711, 728,
810, 831, 833
Základní bezpečnostní normy: 101, 304
Dopravce: 203, 206, 311, 555, 556, 831
Kategorie radioaktivní zásilky: 533, 541, 543, 549, 563, 573
Osvědčení (rozhodnutí) o schválení vzoru (konstrukčního typu) nebo povolení přepravy:
415 - 418, 502, 544, 549, 557, 559, 561, 565, 676, 801, 804, 805, 808, 811, 814, 823,
826 - 834
Kompetentní úřad: 104, 204, 205, 207 - 209, 238, 301, 304, 310 - 312, 402, 510, 537, 538,
544, 549, 556 - 558, 565, 575, 582, 603, 632, 638, 665, 667, 676, 711, 801, 802, 804,
805, 808, 811, 813 - 819, 821, 823, 825 - 834
Zajištění souladu s pravidly: 102, 105, 208, 311
Omezující (konfinementový) systém: 209, 501, 678
Příjemce: 210, 221, 534, 581
Dodávka: 203, 204, 210 - 212, 229, 236 - 238, 307, 309, 312, 401, 404, 505, 506, 529, 530,
546, 547, 549, 550, 553, 555 - 559, 564, 566, 567, 570 - 572, 575, 576, 579, 580, 672,
803, 824, 825, 831 – 833
Přepravce: 211, 212, 221, 229, 310, 311, 505, 534, 548 – 552, 555 – 558, 560, 561, 580, 801,
831 – 833
Zádržná nádoba (kontejnment): 104, 618, 651
Zádržný (kontejnmentový) systém: 213, 228, 501, 502, 619, 630, 639 – 643, 645, 648, 657,
659, 660, 670, 677, 682, 714, 716, 724, 807
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Kontaminace : 214 – 216, 241, 508 – 510, 512, 513, 520, 523, 656, 669
Dopravní prostředek: 104, 217, 221, 223, 411, 510, 512 – 514, 523, 525, 527, 555, 566,
569, 606, 672, 807, 822, 831, 832
Chladicí systém: 577, 658
Kritičnost: 101, 104, 209, 566 – 569, 716, 820, 831 – 833
Přepravní index z hlediska podkritičnosti: 218, 528 – 530, 544, 545, 549, 566 – 569, 820,
831, 833, 835
Celní: 581
Nebezpečné zboží: 109, 506, 507, 562
Vymezená palubní plocha: 217, 219
Dekontaminace: 513
Limity pro dávku: 302
Havarijní: 102, 308, 309, 555, 831 – 833
Prázdný obal (obalový soubor): 520, 554
Vyjmutá zásilka: 222, 226, 230, 408 – 410, 514 – 520, 535, 541, 546, 549, 554, 575, 620,
649, 671, 672, 709, 731, 802, 812, 815, 828, 829
Výlučné použití: 221, 505, 514, 523 – 533, 540, 547, 549, 566, 567, 570 – 572, 574, 576,
652, 662
Hodnoty pro vyjmutí: 107, 226, 236, 401 – 406
Štěpná látka: 209, 218, 222, 226, 230, 418, 501, 502, 507, 515, 522, 528, 541, 543, 545, 549,
559, 568, 569, 629, 671 – 682, 716, 731 – 733, 802, 806, 809, 812 – 814, 816, 817,
820, 828, 829, 831 – 833
Přepravní kontejner: 218, 221, 223, 231, 243, 509, 514, 526, 527, 541 – 543, 545 – 547,
549, 555, 562, 566, 658 – 570, 573, 627, 807, 831, 832
Plyn: 242, 642, 649
Teplo: 104, 501, 555, 565, 603, 651, 704, 708, 728, 807, 831 – 833
Identifikační označení: 538, 549, 804, 805, 808, 811, 814, 828 – 833
Průmyslová zásilka: 230, 411, 412, 521, 524, 525, 537, 621 – 628, 815, 828, 829
Izolace: 617, 654, 662, 728
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Inspekce: 301, 310, 311, 502, 581, 801
Kontejner střední velikosti na volně ložené zboží: 224, 231, 504, 509, 514, 628
Nálepka: 520, 538, 539, 541- 546, 550, 554, 570, 573
Vyluhování: 226, 603, 704, 710, 711
Netěsnost, únik: 510, 603, 619, 630, 632, 644, 648, 677, 680, 704, 710, 711, 731 – 733
Radioaktivní látka s malou rozptýlitelností: 220, 225, 310, 311, 416, 502, 549, 559, 605,
663, 701, 712, 802 – 804, 806, 809, 827, 828, 830 – 833
Nízká hmotnostní aktivita: 226, 243, 411, 412, 503, 521 – 526, 540, 543, 547, 549, 566,
571, 601, 626, 701, 703
Údržba: 104, 106, 310, 311, 677, 807, 832
Výroba: 106, 310, 311, 677, 713, 807, 816, 817, 831, 833
Označování: 507, 517, 518, 534, 540, 542, 548, 829
Hmotnost: 240, 246, 418, 419, 536, 543, 549, 559, 606, 608, 656, 672, 673, 682, 709, 722 –
724, 727, 735, 831, 833
Maximální normální provozní tlak: 228, 660, 661, 668, 669, 807
Vícestranné schválení nebo povolení: 204, 312, 402, 718, 803, 805, 806, 809, 812, 816,
817, 820, 824, 828, 829, 834
N: 528, 681, 682
Normální podmínky: 106, 511, 651, 681, 719
Vyrozumění: 204, 557 – 560, 819
Provozní opatření: 228, 577, 666, 810, 822, 825, 831 – 833
Ostatní nebezpečné vlastnosti: 507, 541, 616
Vnější obal: 218, 229, 243, 509, 514, 526, 527, 530, 531, 533, 541- 543, 545, 549, 555, 562,
563, 565 – 570, 572 – 574, 578
Vzor, konstrukční typ,: 415 – 418, 537 – 539, 544, 549, 557, 616, 676, 801, 805, 806, 809,
810, 812, 816, 817, 822, 827 – 829, 833
Obalový soubor : 104, 106, 209, 213, 220, 224, 226, 230, 231, 235, 310, 311, 503, 520, 534
– 538, 554, 580, 609, 613, 629, 637, 641, 645, 651, 663, 675, 677, 678, 701, 718, 723,
807, 815 - 817, 819, 829, 831 – 833
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Značka: 546, 547, 570, 571
Pošta: 410, 515, 535, 579, 580
Tlak: 228, 231, 419, 501, 502, 619, 625, 631, 632, 639, 643, 644, 659 – 661, 668, 669, 718,
729, 730, 807
Snižování tlaku: 231, 631, 644, 659
Zajištění jakosti: 102, 105, 232, 310, 803, 805, 807, 813, 815 – 818, 830 – 833
Exposice ionizujícím zářením: 243, 307, 562, 581
Příkon dávkového ekvivalentu: 104, 233, 306, 411, 510, 513, 516, 517, 521, 526, 527, 53 –
533, 566, 572, 574, 578, 605, 622, 624, 625, 627, 628, 646, 656, 669
Radiační ochrana: 101, 234, 301, 575, 603, 711, 802, 820
Železnice, železniční přeprava: 217, 242, 531, 570, 571
Odpovědnost: 103, 311, 548
Silnice, silniční přeprava: 217, 242, 247, 531, 570 – 573
Běžné podmínky: 106, 215, 508, 518, 523, 566, 572, 612, 615, 625, 627, 679
Oddělování/oddělení: 306, 307, 562, 568
Výrobní číslo: 538, 516, 819
Stínění: 226, 231, 501, 523, 622, 624, 625, 627, 628, 646, 651, 656, 669, 716
Přeprava/doprava: 204, 237, 501, 502, 549, 557 – 561, 572, 575, 674, 677, 802, 803, 807,
820 – 834
Přepravní: 535, 549, 550
Přeprava za zvláštních podmínek: 238, 312, 531, 533, 544, 549, 558, 574, 578, 824 – 829,
831
Radioaktivní látka zvláštní formy: 201, 220, 239, 310, 311, 413, 414, 416, 502, 549, 559,
602 – 604, 640, 656, 701, 704, 709, 802 – 804, 818, 827, 828, 830 – 833
Hmotnostní aktivita: 226, 240, 503
Skladování: 562, 564, 568
Umístění na dopravním prostředku: 219, 229, 311, 555, 564, 565, 575, 807, 831 – 833
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Povrchově kontaminované předměty: 241, 243, 411, 503, 504, 521 – 526, 540, 543, 547,
549, 571
Cisterna: 231, 242, 504, 509, 514, 526, 541, 542, 546, 547, 570, 625, 626
Cisternový kontejner: 242
Cisternové vozidlo: 242
Teplota: 228, 419, 502, 617, 637, 647, 652, 653, 662, 664, 668, 671, 675, 676, 703, 708 –
711, 728, 810, 831, 833
Zkoušky: 224, 502, 603, 605, 622, 624, 627, 628, 646, 648, 649, 651, 655, 656, 659, 660,
668, 669, 675, 677 – 682, 701, 702, 704, 709, 711 – 713, 716, 717, 719, 725 – 727,
732, 734, 803, 807
Upevnění: 231, 242, 636
Přepravní dokumenty: 212, 543, 549, 550, 555
Přepravní index: 243, 526, 527, 530, 533, 543, 549, 566, 567
Zásilka typ A: 230, 413, 414, 537, 633 – 649, 725, 815, 828
Zásilka typ B(M): 230, 415, 416, 538, 558, 576, 578, 665, 666, 730, 802, 809, 810, 811, 820,
828, 829, 833
Zásilka typ B(U): 230, 650 – 664, 802, 806, 808, 828
Zásilka typ C: 230, 417, 501, 502, 538, 539, 558, 667 – 670, 730, 734 – 737, 802, 806, 808,
828
Volný prostor (v obalu, v cisterně): 419, 647
Jednostranné schválení nebo povolení: 205, 502, 803, 805, 806, 818, 828
Číslo OSN: 535, 546, 547, 549, 571
Nebalený: 223, 243, 517, 521, 523, 525, 526, 547, 571, 672
Hexafluorid uranu: 230, 419, 526, 629 – 632, 677, 718, 802, 805, 828, 829
Vozidlo: 217, 219, 242, 247, 537, 570 – 574, 828
Ventilace, větrání: 228, 231, 666, 820
Plavidlo: 217, 219, 248, 531, 574, 575, 802, 820
Voda: 106, 217, 226, 525, 539, 601, 603, 605, 610, 657, 670, 671, 677, 678, 680 – 682, 703,
710, 711, 719 – 721, 726, 729, 730 – 733, 831, 833
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