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Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s.

Úvodní slovo prezidenta ABPZ
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
ve velmi krátké době se daří vydat další, v tomto
roce již druhý bulletin našeho sdružení. Děkuji
touto cestou těm, kteří se na přípravě tohoto
vydání podíleli a podělili se o informace z oblasti
zájmu bezpečnostních poradců.
Věřím, že informace uvedené v bulletenu
pomohou a přispějí ke zlepšení informovanosti
bezpečnostních poradců. Mám jedno velké přání
- aby v každém nově vydaném bulletinu přibyly
informace od Vás bezpečnostních poradců. Bylo
by dobré v tomto občasníku se vzájemně
informovat o problémech, které trápí možná
každého z nás...
Blíží se doba dovolených, chci Vám i Vašim
rodinám popřát hodně pohody a pěkného
počasí. Vím, že za svoji celoroční práci si
pěknou dovolenou plně zasluhujete.
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Transport Logistic 2011
Ve dnech 10. – 13. 5. 2011 se uskutečnil v Mnichově veletrh Transport Logistic. Níže se
Vám budeme snažit přiblížit novinky a zajímavosti, které zde byly prezentovány.

Transport Logistic je veletrh, na kterém se každé
2 roky představují nejen klasické dopravní firmy,
ale také speditéři, firmy působící v oblasti
telematiky, výrobci nákladních vozů jak pro
silniční,
železniční
či
kombinovanou
přepravu.Své výrobky a nabídky služeb zde
prezentují letecké společnosti, námořní přístavy
či dokonce výrobci lodí a není tak divu, že
veletrh ve dnech 10. – 13. května přilákal

pozornost odborné veřejnosti doslova z celého
světa. Mezi mnohými vystavovateli nechyběli ani
zástupci odborného tisku, který se zabývá
problematikou přeprav nebezpečného zboží:
Logistic News, Gefahrliche Ladung či Gefahrgut.
K vidění byly rovněž nejrůznější zabezpečovací
systémy nebo podpůrné programy s přepravou
nebezpečného zboží související: označování
cisteren, opravy, tlakové zkoušky a další.

Podrobněji k některým vystaveným exponátům:

Elektrická lokomotiva řady TRAXX výrobce Bombardier. Jedná se o dvouzdrojovou lokomotivu, která je
vybavena spalovacím motorem pro možnost zajetí na koleje bez trolejového vedení.

Společnost Legios představila izolovaný cisternový vůz s kódem L4BH. Jedná se o výrobek pro
společnost NACCO.

Legios dále představil výsypný vůz nové konstrukce s pneumatickým ovládáním výsypných klapek.

Vůz společnosti GATX s kódem L4BN.

Vůz Uacns pro přepravu sypkých materiálů
vyrobený vagonkou Graaff

479-062-10_LEGIOS - inzerce RID 2011- 210×297.indd 1

23.11.2010 12:22:34

Na Mnichovském veletrhu byla také jedním
z vystavovatelů německá společnost EST
Eisenbahn-systemtechnik GmbH (dále jen EST),
která prezentovala - ve spolupráci s firmou
Wascosa - své crash prvky vyhovující

Ochrana dómu EST UE01.

podmínkám Řádu RID. K vidění byla kombinace
crash nárazníků typu G2-200K se systémem
proti přenárazníkování, detektorem vykolejení a
ochranou vrchního dómu.

Crash nárazníky typu G2
s přenárazníkovacím systémem AC04.

Více se o tomto projektu dozvíte na internetové prezentaci www.esystech.de

V rámci prezentace bylo možno shlédnout mimo
jiné i crash nárazník po aktivaci. Crash
nárazníky firmy EST byly také instalovány na
lokomotivách firmy Bombardier (TRAXX) a firmy
Siemens Vectron AC. U nás jsou crash
nárazníky společnosti EST instalovány na nové
lokomotivy společnosti Škoda Plzeň.

Parametry nárazníku typu EST G1-200K:
 pružinový systém, podle klasifikace UIC,
patří do kategorie A;
 zdvih 105 mm (+0 / -5 mm);
 váha nárazníku 121 kg;
 reverzní síla (pracovní) je cca 40 kJ;
 aktivační prahová síla nárazníku je 1 500 kN;
 nárazník může absorbovat energii o hodnotě
400 kJ, což je na jedno čelo vozu 800 kJ.

Jednotlivé fáze stlačení crash nárazníku firmy EST typu G1 (zdroj: EST):

První fáze – standardní práce s reverzní funkci
Druhá fáze - dojde k maximálnímu stlačení. K vypružení již nedojde.
Třetí fáze – maximální stlačení nárazníku s destrukcí pouzdra nárazníku.

Multi fáze deformace systému Duplex EST G1.A1. (crash nárazník EST G1 a pohlcovací blok EST A1).
Tento systém lze instalovat na hnací vozidla. Při tomto spojení dojde k navýšení absorpce energie
nárazu a to na hodnotu 1700 kJ na čelo hnacího vozidla tj. 850 kJ na jeden prvek Duplex EST G1.A1.
Váha tohoto systému je 263 kg.

Na venkovní expozici dále bylo možno shlédnout i crash nárazníky konkurenční firmy Axtone, které byly
instalovány na vozy VTG. U tohoto vozu pro přepravu plynů je dále zajímavě řešen průlez:

VTG Austria Ges.m.b.H.
Organizační složka Praha
Informační kancelář
Olbrachtova 1980/5
140 00 Praha 4
Telefon: 00420 2 3333 7810
Fax:
00420 2 3333 4812
vtg-austria@vtg.com
www.vtg-rail.at

Pronájem vozů pro Váš obchodní úspěch

Tradičním lákadlem pro návštěvníky byla prezentace školícího cisternového vozu společnosti VTG.

Novinkou byl školící cisternový kontejner společnosti Suttons.

Překlad původního textu:
Společnost Suttons navrhla a postavila cisternový ISO kontejner pro účely výcviku a
demonstračních ukázek. Tento plně interaktivní cisternový kontejner je navržen za
účelem prezentace použitých technologií na moderním cisternovém kontejneru a pro
účely prezentace nejlepší praxe (best practice) údržby na takovém zařízení. V rámci
výstavy bylo možno shlédnout, jak je náklad zajištěn a jak je zajištěna jeho bezpečnost
a jakým způsobem pečuje Suttons o citlivé výrobky. Projděte se kolem cisternového
kontejneru, vylezte si nahoru a vstupte dovnitř, abyste viděli různé izolace a pronikli do
všech záhad cisternového kontejneru.

Na závěr se Vám na několika snímcích pokusíme přiblížit atmosféru veletrhu:

text: kripal@awt.eu
text a foto: milan.otajovic@awt.eu
bezpečnostní poradci
ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S.

PYROMEETING 2011
Dne 13. 5. 2011 proběhla kongresovém sálu hotelu Continental v Brně konference
Pyrommeting 2011.
Konferenci uspoŘádalo Ministerstvo vnitra –

generální ředitelství Hasičského záchranného
sboru ČR. Příspěvky účastníků byly zaměřeny
i na problematiku přeprav látek, jejich
vlastnosti a rizika s tím spojená, na řešení
krizových
situací
souvisejících
právě
s přepravou nebezpečného zboží – TRINS.
V přednášce ing. Doška nespočetně krát
zaznělo spojení „poradce pro přepravu
nebezpečných věcí“ když byl zdůrazněn
význam této funkce a její nezastupitelnost jak
z pohledu dopravce, odesílatele, příjemce či
jeho podíl při řešení mimoŘádných událostí.

text a foto: milan.otajovic@awt.eu
bezpečnostní poradce
ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S.

PYROS / ISET 2011
PYROS/ISET je veletrh požární a bezpečnostní techniky a služeb. Je největší akcí svého
druhu v nových členských zemích Evropské unie.
Veletrh
je
určen
především
všem
profesionálům a dalším zájemcům z oblasti
požární ochrany, činnosti Integrovaného
záchranného systému, ochrany zdraví,
života a majetku osob, profesionálům z
oblasti bezpečnosti, činnosti Policie ČR a
dalších komerčních subjektů, poskytujících
bezpečnostní techniku a služby. U příležitosti
15. výročí systému TRINS proběhla v areálu
brněnského výstaviště i simulace zásahu
jednotky Hasičského záchranného sboru ČR
při úniku kyseliny octové z IBC kontejnerů.

text a foto: milan.otajovic@awt.eu
bezpečnostní poradce
ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S.

PRODUKTY



provozování drážní dopravy na tratích celostátních a regionálních



provozování drážní dopravy na vlečkách



provozování železničních drah – vleček



měření kolejí a výhybek



školení zaměstnanců zúčastněných na provozování vleček a drážní dopravy na vlečkách



provádění technických kontrol na hnacích drážních vozidlech a revizí určených technických zařízení na hnacích drážních
vozidlech



externí činnost bezpečnostního poradce pro přepravy nebezpečných věcí ADR (silniční doprava)



externí činnost bezpečnostního poradce pro přepravy nebezpečných věcí RID (železniční doprava)

Kontakty
603 863 698

Čeněk Beran

beran@dbv-itl.cz

602 939 388

Vít Pavlíček

pavlicek@dbv-itl.cz

IČ: 257 86 768

DIČ: CZ25786768
www: dbv-itl.cz

Úplné nebo částečné vyjmutí přepravy nebezpečných věcí z platnosti
ustanovení Řádu RID
Řád RID umožňuje úplné nebo částečné vyjmutí přeprav nebezpečných věcí z platnosti
ustanovení RID. Podmínky, za kterých je tento způsob přepravy povolen, jsou uvedeny
v následujícím článku.
RID:
1.1.3.4 Vynětí z platnosti podle zvláštních ustanovení a pro nebezpečné věci balené v omezených
nebo vyňatých množstvích
Poznámka: K radioaktivním látkám viz odstavec 1.7.1.4.
1.1.3.4.1 Některá zvláštní ustanovení kapitoly 3.3 vyjímají částečně nebo úplně přepravu určitých
nebezpečných věcí z platnosti ustanovení RID. Toto vynětí z platnosti platí pouze tehdy, pokud
jsou ve sloupci (6) tabulky A kapitoly 3.2 uvedena zvláštní ustanovení u příslušné položky
nebezpečných věcí.
1.1.3.4.2 Některé nebezpečné věci mohou podléhat vynětí z platnosti, pokud jsou splněny podmínky
uvedené v kapitole 3.4.
1.1.3.4.3 Některé nebezpečné věci mohou podléhat vynětím z platnosti, pokud jsou splněny podmínky
kapitoly 3.5.
1) Vynětí z platnosti na základě zvláštního ustanovení
Některá zvláštní ustanovení kapitoly 3.3 vyjímají
částečně nebo úplně přepravu určitých
nebezpečných věcí z platnosti ustanovení RID.
Toto vynětí z platnosti platí pouze tehdy, pokud

jsou ve sloupci (6) tabulky A kapitoly 3.2
uvedena zvláštní ustanovení u příslušné položky
nebezpečných věcí.

Příklad:
Omezené a
vyňaté množství
3.4.6 + 3.6.1.2

UN číslo

Pojmenování a popis
3.1.2

Třída
2.2

Klasifikační
kód
2.2

Obalová
skupina
2.1.1.3

Bezpečnostní
značka
6.2.2

Zvláštní
ustanovení
3.3

(1)

(2)

(3a)

(3b)

(4)

(6)

(8)

(7a)

(7b)

4.1

F3

III

4.1

242

5 kg

E1

1350

SÍRA

242 Síra nepodléhá předpisům RID, pokud je zformována do specifického tvaru (např. kuliček, pilulek,
granulí, pastilek nebo vloček).

2) Přeprava v omezeném množství
Kapitola 3.4.1 obsahuje ustanovení platná pro
přepravu nebezpečných věcí určitých tříd
balených v omezených množstvích. Platný
množstevní limit pro vnitřní obal nebo předmět je
uveden pro každou látku ve sloupci (7a) tabulky
A kapitoly 3.2 (příklad viz. Výše). Kromě toho je
v tomto sloupci uvedeno množství „0“ pro
každou položku nebezpečných věcí, které není
dovoleno přepravovat podle této kapitoly.
Nebezpečné věci musí být zabaleny jen do

vnitřnách obalů uložených ve vhodných vnějších
obalech. Celková hmotnost takového kusu pak
nesmí překročit 30kg hrubé hmotnosti. V případě
použití podložky se smršťovací nebo průtažnou
folií nesmí hmotnost kusu překročit 20kg hrubé
hmotnosti.
Na
obalu
takto
zabalených
nebezpečných věcí je předepsané označení
čtvercem postaveným na vrchol s černým
horním a dolním vrcholem. Minimální rozměry
musí být 100 mm x 100 mm a minimální tloušťka

čáry tvořící čtverec postavený na vrchol musí být
2 mm. Jestliže to vyžaduje velikost kusu, smí být
tento rozměr zmenšen na nejméně 50 mm x 50
mm, pokud tato značka zůstane zřetelně
viditelná.

30. června 2015 podle předpisů kapitoly 3.4
platných do 31. prosince 2010.
Nebezpečné věci balené v takových omezených
množstvích, splňujících ustanovení této kapitoly,
nepodléhají žádným jiným ustanovením RID,
kromě příslušných ustanovení:
(a) části 1, kapitol 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8,
1.9;
(b) části 2;
(c) části 3, kapitol 3.1, 3.2, 3.3 (mimo zvláštní
ustanovení 61, 178, 181, 220, 274, 625, 633
a 650 (e));
(d) části 4, odstavců 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 až
4.1.1.8;

Bez ohledu na předpisy kapitoly 3.4 platné od 1.
ledna
2011,
nebezpečné
věci
balené
v omezených množstvích, jiné než ty, jimž je ve
sloupci (7a) tabulky A kapitoly 3.2 přiřazena
číslice „0“, smějí být dále přepravovány až do

(e) části 5, 5.1.2.1 (a) (i) a (b), 5.1.2.2, 5.1.2.3,
5.2.1.9, 5.4.2;
(f) části 6, konstrukčních požadavků v 6.1.4 a
odstavců 6.2.5.1 a 6.2.6.1 až 6.2.6.3;
(g) části 7, kapitoly 7.1 a 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1
(mimo 7.5.1.4), 7.5.7 a 7.5.8.

3) Přeprava vyňatého množství
Vlivem harmonizace předpisů, které se zabývají
přepravou nebezpečných věcí, byl do Řádu RID
a Dohody ADR zaveden pojem vyňatá množství
– E0, E1 až E5, který je převzat z IATA-DGR
(pravidla řešící leteckou přepravu nebezpečných

věcí) a který je obdobou omezeného množství,
ale s výrazně nižšími limity – maximálně 1000 g
nebo ml v jednom kusu a též s požadavkem na
meziobal. Kus pak je označen značkou pro
vyňatá množství:

namísto * je nutné uvést číslo vzoru bezpečnostní značky
namísto ** je nutné uvést jméno odesílatele nebo příjemce, pokud tento údaj není uveden jinde na obalu

Rozměry značky musí být nejméně 100 mm x
100 mm. Maximální počet kusů ve vozidle nebo
kontejneru nesmí překročit 1000. Nebezpečné
věci, které smějí být přepravovány ve vyňatých

množstvích podle ustanovení této kapitoly, jsou
ukázány ve sloupci (7b) tabulky A kapitoly 3.2
pomocí následujícího alfanumerického kódu:

Nejvyšší čisté množství na vnější
obal
(v gramech pro tuhé látky a v ml pro
kapaliny a plyny, nebo součet gramů
a ml v případě smíšeného balení)
Není dovoleno jako vyjmuté množství
30
1000
30
500
30
300
1
500
1
300

Kód Nejvyšší čisté množství na
vnitřní obal
(v gramech pro tuhé látky a
v ml pro kapaliny a plyny)
E0
E1
E2
E3
E4
E5

Jestliže
nebezpečné
věci
ve
vyňatých
množstvích doprovází doklad(y), (jako jsou
nákladní list, letecký nákladní list nebo nákladní
list CMR/CIM), musí alespoň jeden z těchto
dokladů obsahovat prohlášení „NEBEZPEČNÉ
VĚCI VE VYŇATÝCH MNOŽSTVÍCH“ a údaj o
počtu kusů.
Pod tímto režimem přepravy si lze nejlépe
představit např. přepravu vzorků chemických
látek.

Příklad:

Vyňatá množství nebezpečných věcí určitých
tříd, jiných než předmětů, splňující ustanovení
této kapitoly nepodléhají žádným jiným
ustanovením RID s výjimkou:
(a) předpisů o školení v kapitole 1.3;
(b) klasifikačních postupů a kriterií pro obalové
skupiny v části 2;
(c) předpisů o balení pododdílů 4.1.1.1, 4.1.1.2,
4.1.1.4 a 4.1.1.6.
POZNÁMKA: V případě radioaktivních látek
platí předpisy pro radioaktivní látky ve vyjmutých
kusech v pododdílu 1.7.1.5.

4) Přeprava podlimitního množství
Přeprava podlimitního množství je nejčastějším
případem přepravy nebezpečných věci bez
uplatňování vybraných ustanovení Řádu RID.
Nejvíce je tento typ přepravy využíván v silniční
dopravě (ADR).
U přepravy podlimitního množství je dostatečná
úroveň
bezpečnosti
dosažena
sníženým
přepravovaným
množstvím.
V
železniční
dopravě se přeprava podlimitního množství
může využít při přepravě nebezpečných věcí
především v kusech – sudy, malé kontejnery
apod. Vlastní přeprava je uskutečňována v
kontejnerech nebo v krytých vozech.
V případě přepravy podlimitního množství
nebudou
přepravní
jednotky
označeny
oranžovými tabulkami ani bezpečnostními

značkami a v přepravním dokladu nebude
uveden zápis předepsaný pro přepravu
nebezpečných věcí. Přepravované nebezpečné
věci však musí být zatříděné, zabalené a
označené dle požadavků Řádu RID. Pro účely
přepravy v podlimitním množství musí být
příslušná látka zařazena do přepravní kategorie.
Přepravních kategorií je celkem 5.
V případě přepravy jednoho druhu nebezpečné
věci je maximální množství uvedené ve třetím
sloupci tabulky v odstavci 1.1.3.6.3 Řádu RID
(viz. další strana). Pokud je však uvažováno
přepravovat
nebezpečné
věci
odlišných
přepravních kategorií, musí být proveden
výpočet nejvyššího celkového množství.

Příklad:
A) Přeprava jednoho druhu nebezpečné věci - UN 1202 Palivo pro vznětové motory
Tato nebezpečná věc je zařazena v obalové skupině III, proto je zařazena do přepravní kategorie 3:
3

Látky a předměty, patřící k obalové skupině III a nezařazené do
přepravních kategorií 0, 2 nebo 4, a látky a předměty následujících tříd:

1000

Význam číslice “1000” (odstavec 1.1.3.6.3 Řádu RID):
Ve výše uvedené tabulce se „nejvyšším celkovým množstvím na vůz nebo velký kontejner“
rozumí:
 pro předměty celková (brutto) hmotnost v kilogramech (pro předměty třídy 1, čistá (netto)
hmotnost výbušné látky v kilogramech; pro nebezpečné věci ve strojích a zařízeních
vyjmenovaných v RID, celkové množství nebezpečných věcí v nich obsažených v kilogramech
nebo litrech, jak je to vhodné);
 pro tuhé látky, zkapalněné plyny, hluboce zchlazené zkapalněné plyny a rozpuštěné plyny čistá
hmotnost (netto) v kg;
 pro kapaliny a stlačené plyny, jmenovitý vnitřní objem nádoby (viz definici v oddílu 1.2.1) v litrech.
V režimu přepravy podlimitního množství je tak maximální přepravovaný objem 1000 litrů UN 1202.

B) Přeprava UN 1203 Benzin:
Tato nebezpečná věc je zařazena v obalové skupině II, proto je zařazena do přepravní kategorie 2:

2

Látky a předměty, patřící k obalové skupině II a nezařazené do
přepravní kategorie 0, 1 nebo 4, a látky a předměty následujících tříd:
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V režimu přepravy podlimitního množství je tak maximální přepravovaný objem 333 litrů UN 1203.

C) Kombinovaná přeprava UN 1202 Palivo pro vznětové motory a UN 1203 Benzin
V případě zamýšlené společné nakládky UN 1202 a UN 1203 musí být proveden výpočet dle
požadavku odstavce 1.1.3.6.4 Řádu RID:
1.1.3.6.4 Pokud jsou v jednom voze nebo velkém kontejneru přepravovány nebezpečné věci různých
přepravních kategorií, pak součet
 množství látek a předmětů přepravní kategorie 1, vynásobený “50“;
 množství látek a předmětů přepravní kategorie 1, uvedených v poznámce pod čarou *)
k tabulce, vynásobený "20“;
 množství látek a předmětů přepravní kategorie 2, vynásobený "3“; a
 množství látek a předmětů přepravní kategorie 3
nesmí překročit číslo "1000“.

Přeprava 2 sudů o objemu 200 litrů UN 1202 a 1 sudu o objemu 200 litrů UN 1203:
2 x 200

+

1 x 200 x 3

= 1000

Přeprava v režimu podlimitního množství je možná.

Přeprava 1 sud o objemu 200 litrů UN 1202 a 2 sudů o objemu 200 litrů UN 1203:
1 x 200

+

2 x 200 x 3

= 1400 !

V tomto případě je podání zásilky v režimu přepravy podlimitního množství porušením
ustanovení RID !

Bc. Marie Domská
DVI
Radek Klein
člen výkonného výboru

Tabulka odstavce 1.1.3.6.3 Řádu RID:

Přepravní
kategorie

0

Látky nebo předměty
Obalová skupina nebo klasifikační kód/ skupina nebo UN číslo

Třída 1:
Třída 3:
Třída 4.2:
Třída 4.3:

1.1 L, 1.2 L, 1.3 L a UN-číslo 0190
3343
Látky, které jsou zařazeny do obalové skupiny I
1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965,
2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 a
3399
2426
1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 a 3294
2814 a 2900
2912 až 2919, 2977, 2978, 3321 až 3333
2215 (MALEINANHYDRID, ROZTAVENÝ)
2315, 3151, 3152 a 3432 a přístroje obsahující takové
látky nebo směsi a nevyčištěné prázdné obaly, které
obsahovaly látky zařazené do této přepravní kategorie, s
výjimkou obalů, jež jsou přiřazeny UN číslu 2908.

0

Látky a předměty, patřící k obalové skupině I a nezařazené do přepravní
kategorie 0, a látky a předměty následujících tříd:
)
Třída 1:
1.1 B až 1.1 J* , 1.2 B až 1.2 J, 1.3 C, 1.3 G, 1.3 H, 1.3 J a
)
1.5 D*
Třída 2:
Skupiny T, TC*), TO, TF, TOC*) a TFC, aerosoly: skupiny
C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC a TOC
Třída 4.1:
3221 až 3224
Třída 5.2
3101 až 3104

20

Látky a předměty, patřící k obalové skupině II a nezařazené do
přepravní kategorie 0, 1 nebo 4, a látky a předměty následujících tříd:
Třída 1:
1.4 B až 1.4 G a 1.6 N
Skupina F
Třída 2:
aerosoly: skupina F
Třída 4.1:
3225 až 3230
Třída 5.2:
3105 až 3110
Třída 6.1:
Látky a předměty, patřící k obalové skupině III
Třída 9:
3245
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Látky a předměty, patřící k obalové skupině III a nezařazené do
přepravních kategorií 0, 2 nebo 4, a látky a předměty následujících tříd:
Skupina A a O
Třída 2:
aerosoly: skupiny A a O
Třída 3:
UN 3473
Třída 4.3:
UN 3476
Třída 8:
2794, 2795, 2800 a 3028 a 3477
Třída 9:
2990 a 3072

1000

Třída 1:
1.4 S
Třída 4.1:
1331, 1345, 1944, 1945, 2254 a 2623
Třída 4.2:
1361 a 1362 obalové skupiny III
Třída 7:
2908 až 2911
Třída 9:
3268
a prázdné nevyčištěné obaly, které obsahovaly nebezpečné látky
s výjimkou takových látek, které spadají do přepravní kategorie 0.

Bez
omezení

Třída 5.1:
Třída 6.1:
Třída 6.2:
Třída 7:
Třída 8:
Třída 9:

1

2

3

4

*

Nejvyšší
celkové
množství
na vůz
nebo velký
kontejner

Pro UN-čísla 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 a 1017 činí nejvýše přípustné celkové množství na vůz nebo velký kontejner 50 kg.

