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Příloha 1  [11]  

Záznam o záchytu radioaktivního materiálu 
Místo záchytu: 

Kód MP: RC/nnn/rok                                                               č.j. 

 
Datum a čas oznámení MP:  

MP oznámil (jméno a příjmení)  

Datum a čas záchytu:  
 

Místo záchytu – jméno fyzické nebo právnické osoby, příp. název 

pracoviště 

 

Adresa (ulice, PSČ, místo) 

 

Kontaktní pracovník (jméno příjmení, funkce ) 

 

Kontakt (telefon, fax, e-mail ) 

 

 

Přepravce nebo vlastník nákladu – jméno firmy 

 

IČO 

Adresa  ulice,PSČ, místo ) 

 

Kontaktní pracovník (jméno, příjmení, funkce) 

 

Kontakt (telefon, fax, e-mail) 

 

 

Dopravce (liší-li se od přepravce ) – jméno firmy 

 

IČO 

Adresa (ulice,PSČ, místo ) 

 

Kontaktní pracovník (jméno, příjmení, funkce) 

 

Kontakt (telefon, fax, e-mail) 

 

Řidič (jméno, příjmení) 

 

SPZ auta, číslo vagonu: 

 

 

Deklarovaný náklad – specifikace 

 

Deklarován radioaktivní odpad (ano/ne) 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Martin Michálek:  Mechanická úprava kovového odpadu 

    2009   2

  

   

 

Hmotnost nákladu: 

 

Hodnota naměřené přenosným dozimetrem: 

 

Maximum na povrchu vozidla/vagonu: 

 

Ve vzdálenosti 2 m od maxima na povrchu vozidla/vagonu: 

 

Na obsazeném místě (řidič, spolujezdec ): 

Použité měřicí přístroje (veličina, jednotky) 

 

Měření provedl (jméno, příjmení) 

 

 
Uvolněno k přepravě ( ano/ne) 

O uvolnění rozhodl (jméno, příjmení) 

 

 

Cílová stanice nebo cílová adresa 

 

 

 

  

 
Poznámka 
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Příloha 2  [11] 

Formulář 

ALARM 
Datum:…………………………………   Čas měření: …………………………………………….. 

Vozidlo a jeho SPZ; číslo vagonu: …………………………………………………………………. 

Dodavatel: ……………………………………………………………………………………………. 

Způsob naložení: ……………………………………………………………………………………. 

Hmotnost / objem nákladu: …………………………………………………………………………. 

Měřené údaje 

Pozadí: 
 

 

 
Maximum na povrchu vozidla/vagonu 

 

 
Ve vzdálenosti 2m od maxima na povrchu vozidla/vagonu 

 

 
Na obsazeném místě (řidič, spolujezdec) 

 

 
Použité měřící přístroje (veličina, jednotka) 

 

 
Měření provedl (jméno, příjmení) 

 

Posouzení: 

ð Potvrzený alarm                      
ð Chybný alarm 

Podpis pověřence měřícího zařízení: 
……………………………………….. 

Potvrzené alarmy: 
Provedená opatření/ poznámky 
……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………… 
Podpis vedoucího provozovny: ……………………………………………………………………. 

Předání výstražného protokolu vedoucímu provozovny: ……………………………………….. 
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Příloha 3  [11] 

Bescheinigung Nr. :____________                                           Datum:___________________ 

(Osvědčení č.) 

 

KONTROLLE ÜBER RADIOAKTIVITÄT VON EISENSCHROTTEN  

(Kontrola radioaktivity železného šrotu) 
 

Vertragsnummer:     ______________________________ 

(Číslo kontraktu) 

 

Art des Transportmittels:   ______________________________ 

(Druh dopravního prostředku)  

 

Waggon-/LKW- Nr.:    ______________________________ 

(Číslo vagonu/ SPZ nákladního vozu) 

 

Kennwort:     ______________________________ 

(Heslo)  

 

Abgangsland/ Station:    ______________________________ 

(Země a stanice odeslání)  

 

Gewicht:     ______________________________ 

(Váha) 

 

Es wird bestätigt, dass der Schrott o. g. Transportmittels am Abgangsort auf Radioaktivität geprüft 

wurde und den Normen entspricht. 

(Potvrzujeme, že železný šrot, přepravovaný výše uvedeným dopravním prostředkem z uvedené 

stanice odeslání, byl prověřen proti radioaktivitě a odpovídá normám.) 

 

 

 

 

Unterschrift Lieferant:   ______________________________ 

(Podpis a razítko odesilatele) 
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Příloha 4  [14]  

Úprava kovového odpadu stříháním na nůžkách Leimbach 830 

 
 Navážka kovového odpadu 

 
Navážka kovového odpadu do násypky 
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 Propad kovového odpadu z násypky do koryta ve žlabu 

 

 
Opětovná navážka kovového odpadu v průběhu procesu stříhání   
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Vybírání postříhaného kovového odpadu z jímky    

 

 
Řídící panel nůžek Leimbach    
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Příloha 5  [19]  

Úprava kovového odpadu stříháním na nůžkách Henschel 

 
Navážka kovového odpadu 

 
Celkový pohled na střihací nůžky Henschel 
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Pohled do koryta žlabu 

 

 
Uzavírání víka koryta žlabu
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Uzavírání víka koryta žlabu 

 

 
Pohled na střih nožových saní 
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Úprava kovového odpadu stříháním  

 
Navážka kovového odpadu do žlabu (násypky) 

 
Otevření násypky 
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Uzavření víka násypky 

 

 
Odsun postříhaného kovového odpadu od nůžek pomocí dopravníku
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Příloha 7   

 

 
Náhled na umístění střihacích nůžek na šrotišti pod jeřábovou dráhou  [20]  
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Příloha 8 [14]    

Úprava kovového odpadu lisováním na paketovacím lisu Henschel 

 
Navážka kovového odpadu do paketovacího lisu 

 
Pohled do zaplněné násypky 
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Pohled do komory lisu  

 

 
Navážka kovového odpadu v průběhu procesu lisování v komoře lisu
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Plnění násypky 

 

 
Propad kovového materiálu z násypky do komory lisu
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Čelní pohled na paketovací lis Henschel s vyvážkou finálního paketu (vlevo) 

 

 
Čelní pohled do komory lisu
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Opětovná navážka kovového odpadu a pohled na finální paket 

 

 
Výstup finálního paketu z lisu Henschel
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Příloha  9  

Úprava kovového odpadu šrédrováním 

 
Pohled na šrédr se systémem pásových dopravníků  [21]   

 
Šrédr se spodním roštem  [22]   
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Detail šrédru - rotor s kladivy  [22]   

 

 
Detail šrédru – spodní rošt  [22]   
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Detailní pohled šrédru  [23]  
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Příloha 10 

 

 
Úprava kovového odpadu rozpalováním [20]   
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