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DZIAŁ 4.1 

STOSOWANIE OPAKOWAŃ, W TYM DUśYCH POJEMNIKÓW DO PRZEWOZU LUZEM 

(DPPL) ORAZ OPAKOWAŃ DUśYCH 

UWAGA: Opakowania, w tym DPPL i opakowania duŜe, oznakowane zgodnie z 6.1.3, 6.2.2.7, 6.2.2.8, 

6.2.2.9, 6.2.2.10, 6.3.4, 6.5.2 lub 6.6.3, ale zatwierdzone w państwie, które nie jest Umawiającą się Stroną 
ADR, mogą pomimo tego być uŜywane do przewozu na warunkach podanych w ADR. 

4.1.1 Przepisy ogólne dotyczące pakowania towarów niebezpiecznych do opakowań, w tym do 

DPPL i opakowań duŜych 

UWAGA: Przepisy ogólne zawarte w niniejszym rozdziale mają zastosowanie do pakowania 

towarów klas 2, 6.2 i 7 wyłącznie w zakresie podanym w 4.1.1.16 (klasa 2), 4.1.8.2 (klasa 6.2), 

4.1.9.1.5 (klasa 7) oraz w odpowiednich instrukcjach pakowania podanych w 4.1.4 (instrukcje 

pakowania P201 i LP200 dla klasy 2 oraz P620, P621, P650, IBC620 i LP621 dla klasy 6.2). 

4.1.1.1 Materiały niebezpieczne powinny być pakowane w opakowania dobrej jakości, łącznie 

z DPPL i opakowaniami duŜymi, które powinny być wystarczająco mocne, aby wytrzymywały 

wstrząsy oraz czynności ładunkowe występujące normalnie podczas przewozu. Czynności te 

obejmują przemieszczanie pomiędzy jednostkami transportowymi cargo i pomiędzy 

jednostkami transportowymi cargo a magazynami, jak równieŜ kaŜde zdjęcie z palety lub 

wyjęcie z opakowania zbiorczego w celu dalszego przenoszenia ręcznego lub mechanicznego. 

Opakowania, łącznie z DPPL i opakowaniami duŜymi, powinny być wykonane i zamykane 

w taki sposób, aby w stanie gotowym do przewozu uniemoŜliwiały jakikolwiek ubytek ich 

zawartości w normalnych warunkach przewozu, na skutek wibracji, zmian temperatury, 

wilgotności lub ciśnienia (wynikających na przykład ze zmiany wysokości). Opakowania, 

w tym DPPL i opakowania duŜe, powinny być zamknięte zgodnie z instrukcją dostarczoną 
przez producenta. Podczas przewozu, na zewnętrznych częściach opakowania, DPPL 

i opakowania duŜego nie powinny znajdować się Ŝadne niebezpieczne pozostałości materiału. 

Przepisy te stosuje się odpowiednio do opakowań nowych, uŜywanych, zregenerowanych lub 

przerobionych oraz nowych, uŜywanych, naprawionych lub przerobionych DPPL i nowych, 

uŜywanych lub przerobionych opakowań duŜych. 

4.1.1.2 Części opakowań, łącznie z DPPL i opakowaniami duŜymi, które bezpośrednio stykają się 
z materiałami niebezpiecznymi: 

(a) nie powinny być podatne na oddziaływanie tych materiałów prowadzące do ich 

zniszczenia lub znacznego osłabienia; 

(b)  nie powinny powodować niebezpiecznych zjawisk, np. oddziaływać katalitycznie na te 

materiały lub reagować z nimi; i 

(c) nie powinny dopuszczać do przenikania towarów niebezpiecznych, mogącego 

w normalnych warunkach przewozu stworzyć zagroŜenie. 

W razie potrzeby, części opakowań powinny być pokryte odpowiednią wykładziną lub 

poddane odpowiedniej obróbce. 

UWAGA: Dla określenia zgodności chemicznej opakowań z tworzywa sztucznego, łącznie 

z DPPL, wykonanych z polietylenu - patrz 4.1.1.21. 

4.1.1.3 JeŜeli inne przepisy ADR nie stanowią inaczej, to kaŜde opakowanie, łącznie z DPPL 

i opakowaniami duŜymi, z wyjątkiem opakowań wewnętrznych, powinno być zgodne z typem 

konstrukcji zbadanym z wynikiem pozytywnym zgodnie z odpowiednimi wymaganiami 

podanymi w 6.1.5, 6.3.5, 6.5.6 lub 6.6.5. Opakowania, dla których takie badanie nie jest 

wymagane, wymienione są w 6.1.1.3. 

4.1.1.4 JeŜeli opakowania, łącznie z DPPL i opakowaniami duŜymi, napełniane są cieczami, to naleŜy 

pozostawić wolną przestrzeń gwarantującą, Ŝe nie nastąpi ubytek cieczy, ani trwałe 

odkształcenie opakowania w wyniku powiększenia się objętości cieczy pod wpływem 

temperatury, która moŜe wystąpić podczas przewozu. O ile nie ustalono wymagań 
szczególnych, to naleŜy przyjąć, Ŝe ciecz nie powinna całkowicie wypełniać opakowania 

w temperaturze 55 °C. JednakŜe w przypadku DPPL, naleŜy pozostawić taką przestrzeń, aby 

ładunek o średniej temperaturze 50 °C zajmował najwyŜej 98% jego pojemności wodnej. 
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JeŜeli przepisy odnoszące się do konkretnej klasy nie stanowią inaczej, to maksymalny stopień 
napełnienia w temperaturze 15 °C powinien być określony następująco: 

(a) Temperatura wrzenia (początku 

wrzenia) materiału w °C 
< 60 

≥ 60 

< 100 

≥ 100 

< 200 

≥ 200 

< 300 
≥ 300 

 Stopień napełnienia opakowania w 

% 
90 92 94 96 98 

lub 

(b) stopień napełnienia %
)t(50 1

98

f−+
=

α
 pojemności opakowania. 

α oznacza średni współczynnik objętościowej rozszerzalności cieczy w temperaturze 

między 15 °C i 50 °C, tj. przy maksymalnym wzroście temperatury o 35 °C. 

α oblicza się ze wzoru: 
50

5015

d35

dd

×

−
=α  

gdzie: 15d  i 50d  oznaczają gęstości względne 
1
 cieczy w temperaturze 15 °C i 50 °C, 

a tf - średnią temperaturę cieczy w czasie napełniania. 

4.1.1.5 Opakowania wewnętrzne powinny być umieszczane w opakowaniach zewnętrznych w taki 

sposób, aby w normalnych warunkach przewozu uniknąć ich rozbicia, przedziurawienia lub 

przedostania się ich zawartości do opakowania zewnętrznego. Opakowania wewnętrzne 

zawierające materiały ciekłe powinny być pakowane w taki sposób, aby ich zamknięcia były 

skierowane do góry oraz umieszczane w opakowaniach zewnętrznych w pozycji wynikającej 

ze znaków opisanych w 5.2.1.10. Opakowania wewnętrzne łatwo ulegające rozbiciu lub 

przedziurawieniu, takie jak opakowania szklane, porcelanowe, kamionkowe, z niektórych 

tworzyw sztucznych, itp., powinny być zabezpieczone w opakowaniu zewnętrznym 

odpowiednim materiałem wypełniającym. Wydostanie się zawartości nie powinno znacząco 

pogarszać właściwości ochronnych materiału wypełniającego lub opakowania zewnętrznego. 

4.1.1.5.1 JeŜeli opakowanie zewnętrzne opakowania kombinowanego lub opakowania duŜego przeszło 

z wynikiem pozytywnym badania z zastosowaniem opakowań wewnętrznych róŜnych typów, 

to opakowania tych typów mogą być takŜe umieszczone w takim opakowaniu zewnętrznym 

lub opakowaniu duŜym. Ponadto, pod warunkiem zachowania odpowiedniej wytrzymałości, 

dopuszczone są następujące zmiany w opakowaniach wewnętrznych bez potrzeby dalszego 

badania sztuki przesyłki: 

(a)  opakowania wewnętrzne o takich samych lub mniejszych wymiarach mogą być 
stosowane pod warunkiem, Ŝe: 

(i) opakowania wewnętrzne mają podobną konstrukcję do zbadanych opakowań 
wewnętrznych (np. taki sam kształt: okrągły, prostokątny, itp.); 

(ii) materiał konstrukcyjny opakowań wewnętrznych (szkło, tworzywo sztuczne, 

metal itp.) charakteryzuje się wytrzymałością na uderzenie i piętrzenie równą lub 

większą od materiału zbadanego opakowania wewnętrznego; 

(III) opakowania wewnętrzne maja takie same lub mniejsze otwory, a ich zamknięcia 

mają podobną konstrukcję (np. gwintowane korki, pokrywki, itp.); 

(iv) zastosowano wystarczającą ilość materiału amortyzującego w celu wypełnienia 

wolnych przestrzeni i zapobieŜenia nadmiernym ruchom opakowań 
wewnętrznych; i 

(v) opakowania wewnętrzne ustawione są w opakowaniu zewnętrznym w taki sam 

sposób, jak w badanej sztuce przesyłki. 

(b) moŜe być uŜyta mniejsza ilość zbadanych opakowań wewnętrznych lub opakowań 
wewnętrznych innych typów określonych w (a) powyŜej, pod warunkiem, Ŝe 

                                                           
1
 Określenie „gęstość względna” (d), uŜywane w niniejszym dziale, uwaŜa się za synonim „cięŜaru właściwego”. 
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zastosowano wystarczającą ilość materiału amortyzującego w celu wypełnienia wolnych 

przestrzeni i zapobieŜenia nadmiernym ruchom opakowań wewnętrznych. 

4.1.1.5.2 Stosowanie dodatkowych opakowań wewnątrz opakowania zewnętrznego (np. opakowania 

pośredniego lub naczynia wewnątrz wymaganego opakowania wewnętrznego) oprócz 

opakowań wymaganych w instrukcji pakowania jest dozwolone, pod warunkiem, Ŝe spełnione 

są wszystkie stosowne wymagania, w tym wymagania podane w 4.1.1.3 oraz, w stosownych 

przypadkach, Ŝe zastosowano odpowiedni materiał amortyzujący, aby zapobiec 

przemieszczeniom. 

4.1.1.6 Materiały niebezpieczne nie powinny być pakowane ze sobą lub z innymi materiałami do tego 

samego opakowania zewnętrznego lub do opakowania duŜego, jeŜeli reagują ze sobą 
niebezpiecznie i powodują: 

(a) spalanie lub wydzielanie znacznych ilości ciepła; 

(b) wydzielanie gazów palnych, duszących, utleniających lub trujących; 

(c) tworzenie materiałów Ŝrących; lub 

(d) tworzenie materiałów niestabilnych. 

UWAGA: Przepisy szczególne dotyczące pakowania razem, patrz w 4.1.10. 

4.1.1.7 Zamknięcia opakowań zawierających materiały zwilŜone lub rozcieńczone powinny 

zapewniać, aby zawartość cieczy (wody, rozpuszczalnika lub flegmatyzatora) nie zmniejszyła 

się podczas przewozu poniŜej dopuszczalnych granic. 

4.1.1.7.1 JeŜeli DPPL wyposaŜony jest w dwa lub więcej układów zamknięć zamontowanych jeden za 

drugim, to w pierwszej kolejności powinien być zamknięty układ znajdujący się bliŜej 

przewoŜonego materiału. 

4.1.1.8 W przypadku, gdy w sztuce przesyłki moŜe nastąpić wzrost ciśnienia w wyniku wydzielania 

się gazu z zawartości (z powodu wzrostu temperatury lub innych przyczyn), to opakowanie lub 

DPPL moŜe być wyposaŜony w urządzenie odpowietrzające pod warunkiem, Ŝe wydzielający 

się gaz nie spowoduje zagroŜenia wynikającego z jego toksyczności, palności lub wydzielonej 

ilości, itp.  

Urządzenie odpowietrzające powinno być zamontowane w przypadku, gdy moŜe wystąpić 
wzrost ciśnienia w wyniku normalnego rozkładu materiałów. Urządzenie odpowietrzające 

powinno być tak zaprojektowane, aby w normalnych warunkach przewozu, kiedy opakowanie 

lub DPPL znajduje się w pozycji przewidzianej do przewozu, uniemoŜliwiało wyciek cieczy 

i wnikanie obcych substancji. 

UWAGA: W transporcie lotniczym odpowietrzanie opakowania jest niedozwolone. 

4.1.1.8.1  Materiałami ciekłymi powinny być napełniane tylko opakowań wewnętrznych, które są 
dostatecznie odporne na ciśnienie wewnętrzne, które moŜe wystąpić w normalnych warunkach 

przewozu. 

4.1.1.9 Opakowania, w tym DPPL i opakowania duŜe, nowe, przerobione lub uŜywane, albo 

opakowania zregenerowane i naprawione lub regularnie konserwowane DPPL , powinny 

przejść z wynikiem pozytywnym odpowiednie badania określone w 6.1.5, 6.3.5, 6.5.6 

lub 6.6.5. Przed napełnieniem i nadaniem do przewozu, kaŜde opakowanie, w tym DPPL 

i opakowanie duŜe, powinno być sprawdzone i uznane za wolne od korozji, zanieczyszczenia 

lub innych uszkodzeń, a kaŜdy DPPL powinien być sprawdzony w zakresie prawidłowego 

działania wyposaŜenia obsługowego. KaŜde opakowanie wykazujące oznaki zmniejszenia 

wytrzymałości w porównaniu z zatwierdzonym typem konstrukcji nie powinno być dłuŜej 

uŜywane, albo powinno być poddane renowacji w takim zakresie, aby przeszło z wynikiem 

pozytywnym badania przewidziane dla danego typu konstrukcji. KaŜdy DPPL regularnie 

konserwowany wykazujący oznaki zmniejszenia wytrzymałości w porównaniu 

z zatwierdzonym typem konstrukcji nie powinien być dłuŜej uŜywany, albo powinien być 
naprawiony w takim zakresie, aby przeszedł z wynikiem pozytywnym badania przewidziane 

dla danego typu konstrukcji. 
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4.1.1.10 Materiały ciekłe powinny być napełniane tylko do opakowań, w tym DPPL, które są 
dostatecznie odporne na ciśnienie wewnętrzne, jakie moŜe wystąpić w normalnych warunkach 

przewozu. Opakowania i DPPL, na których podana jest wartość ciśnienia próbnego, określona 

odpowiednio w 6.1.3.1 (d) i 6.5.2.2.1, powinny być napełniane tylko materiałem ciekłym 

o takiej pręŜności pary, Ŝe: 

(a) całkowite ciśnienie manometryczne w opakowaniu lub DPPL (tzn. pręŜność pary 

materiału napełniającego plus ciśnienie cząstkowe powietrza lub innych gazów 

obojętnych, pomniejszona o 100 kPa) w temperaturze 55 °C, określone na podstawie 

maksymalnego stopnia napełnienia zgodnie z 4.1.1.4 i temperatury napełniania 15 °C, 

nie powinno przekraczać 2/3 podanego ciśnienia próbnego, lub 

(b) w temperaturze 50 °C powinna być ona niŜsza od 4/7 sumy podanego ciśnienia 

próbnego plus 100 kPa; lub 

(c) w temperaturze 55 °C powinna być ona niŜsza od 2/3 sumy podanego ciśnienia 

próbnego plus 100 kPa. 

DPPL przeznaczone do przewozu materiałów ciekłych nie powinny być stosowane do 

przewozu materiałów ciekłych o pręŜności pary większej niŜ 110 kPa (1,1 bara) 

w temperaturze 50 °C lub 130 kPa (1,3 bara) w temperaturze 55 °C. 

Przykładowe wartości ciśnienia próbnego, obliczone według 4.1.1.10 (c), nanoszone na opakowania, 

łącznie z DPPL 

UN Nazwa Klasa 

Grupa 

pako-

wania 

Vp55 

(kPa) 

V
p55 × 1,5 

(kPa) 

(V
p55 × 1,5) 

minus 100 

(kPa) 

Wymagane 

minimalne ciśnienie 

próbne według 

6.1.5.5.4(c) 

(kPa) 

Minimalne 

ciśnienie 

próbne 

(nadciśnienie) 

do naniesienia 

na opakowanie 

(kPa) 

2056 

2247 

1593 

1155 

tetrawodorofuran 

n-dekan 

dichlorometan 

eter dietylowy 

3 

3 

6.1 

3 

II 

III 

III 

I 

70 

1,4 

164 

199 

105 

2,1 

246 

299 

5 

-97,9 

146 

199 

100 

100 

146 

199 

100 

100 

150 

250 

UWAGA 1: PręŜność pary w temperaturze 55 °C (Vp55) dla czystych materiałów ciekłych 

moŜna zwykle odczytać z tablic naukowych. 

UWAGA 2: Tabela odnosi się tylko do 4.1.1.10 (c), co oznacza, Ŝe naniesiona wartość 
ciśnienia próbnego powinna przewyŜszać 1,5 razy pręŜność pary w temperaturze 55 °C 

pomniejszoną o 100 kPa. JeŜeli np. ciśnienie próbne dla n-dekanu jest określone zgodnie 

z 6.1.5.5.4(a), to minimalna wartość naniesionego ciśnienia próbnego moŜe być niŜsza. 

UWAGA 3: Dla eteru dietylowego, wymagane minimalne ciśnienie próbne, zgodnie z 6.1.5.5.5 

wynosi 250 kPa. 

4.1.1.11 Opakowania próŜne, w tym DPPL i opakowania duŜe, które zawierały towar niebezpieczny, 

podlegają tym samym wymaganiom co opakowania napełnione, o ile nie zastosowano 

odpowiednich środków w celu zlikwidowania wszystkich zagroŜeń. 

UWAGA: W przypadku przewozu takich opakowań w celu utylizacji, recyklingu lub 

odzyskania materiału, z którego są wykonane, mogą one być przewoŜone jako UN 3509, pod 

warunkiem, Ŝe spełnione są warunki przepisu szczególnego 663 podane w dziale 3.3. 

4.1.1.12 KaŜde opakowanie wymienione w dziale 6.1 przeznaczone do materiałów ciekłych powinno 

przejść z wynikiem pozytywnym odpowiednią próbę szczelności. Próba ta jest elementem 

programu zapewniania jakości, o którym mowa w 6.1.1.4, ukazującym zdolność do 

osiągnięcia odpowiedniego poziomu badań wskazanego w 6.1.5.4.3: 

(a) przed pierwszym uŜyciem do przewozu; 

(b) po naprawie lub renowacji, przed powtórnym uŜyciem do przewozu; 
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Do tego badania opakowanie nie musi być wyposaŜone w zamknięcia. Naczynia wewnętrzne 

opakowań złoŜonych  mogą być badane bez opakowań zewnętrznych, pod warunkiem, Ŝe nie 

wpłynie to na wyniki badań. Badanie to nie jest wymagane dla: 

- opakowań wewnętrznych opakowań kombinowanych lub opakowań duŜych; 

- naczyń wewnętrznych opakowań złoŜonych (szkło, porcelana lub kamionka) 

oznakowanych symbolem „RID/ADR” zgodnie z 6.1.3.1 (a) (ii); 

- opakowań metalowych lekkich oznakowanych symbolem „RID/ADR” zgodnie 

z 6.1.3.1 (a) (ii). 

4.1.1.13 Opakowania, w tym DPPL, stosowane do materiałów stałych, które mogą przejść w stan 

ciekły w temperaturze spodziewanej podczas przewozu, powinny równieŜ umoŜliwiać 
utrzymanie zawartości w przypadku, gdy znajduje się ona w stanie ciekłym. 

4.1.1.14 Opakowania, w tym DPPL, stosowane do materiałów sproszkowanych lub granulowanych, 

powinny być pyłoszczelne albo powinny być wyposaŜone w wykładzinę pyłoszczelną. 

4.1.1.15 Dla bębnów i kanistrów z tworzywa sztucznego, DPPL ze sztywnego tworzywa sztucznego 

oraz DPPL złoŜonych z naczyniami wewnętrznymi z tworzywa sztucznego, jeŜeli właściwa 

władza nie postanowi inaczej, to dozwolony okres ich uŜywania do przewozu materiałów 

niebezpiecznych powinien wynosić 5 lat, z wyjątkiem przypadków, gdy ustalono okres krótszy 

ze względu na właściwości materiału przeznaczonego do przewozu. 

4.1.1.16 W przypadkach, gdzie jako czynnik chłodzący jest stosowany lód, to nie powinien on wpływać 
na integralność opakowania. 

4.1.1.17 (Skreślony) 

4.1.1.18 Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałem wybuchowym, samoreaktywne i nadtlenki 

organiczne 

JeŜeli przepis szczególny ADR nie stanowi inaczej, to opakowania, w tym DPPL i opakowania 

duŜe, uŜywane do materiałów lub przedmiotów klasy 1, materiałów samoreaktywnych 

klasy 4.1 i nadtlenków organicznych klasy 5.2, powinny spełniać przepisy określone dla 

średniego poziomu zagroŜeń (II grupa pakowania). 

4.1.1.19 UŜywanie opakowań awaryjnych i opakowań duŜych awaryjnych 

4.1.1.19.1 Uszkodzone, wadliwe, cieknące lub nieodpowiadające wymaganiom sztuki przesyłek, albo 

towary niebezpieczne, które wysypały się lub wyciekły, mogą być przewoŜone 

w opakowaniach awaryjnych lub opakowaniach duŜych awaryjnych wskazanych w 6.1.5.1.11 

i w opakowaniach duŜych awaryjnych wskazanych w 6.6.5.1.9. MoŜna równieŜ stosować do 

tego celu większe opakowania, DPPL typu 11A lub opakowania duŜe odpowiedniego typu 

oraz o odpowiedniej charakterystyce eksploatacyjnej, pod warunkiem spełnienia wymagań 
podanych w 4.1.1.19.2 i 4.1.1.19.3. 

4.1.1.19.2 NaleŜy podjąć odpowiednie środki w celu przeciwdziałania nadmiernemu przemieszczaniu się 
sztuk przesyłek wewnątrz opakowania awaryjnego lub opakowania duŜego awaryjnego. JeŜeli 

opakowanie awaryjne lub opakowanie duŜe awaryjne zawiera materiały ciekłe, to naleŜy 

dodać do nich wystarczającą ilość obojętnego materiału pochłaniającego, aby uniemoŜliwić 
występowanie wolnej cieczy. 

4.1.1.19.3 NaleŜy podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia, Ŝe nie wystąpi niebezpieczny wzrost 

ciśnienia. 

4.1.1.20 UŜywanie naczyń ciśnieniowych awaryjnych 

4.1.1.20.1 W przypadku uszkodzonych, wadliwych, nieszczelnych lub niezgodnych naczyń 

ciśnieniowych, mogą zostać uŜyte naczynia ciśnieniowe awaryjne zgodnie z 6.2.3.11 

UWAGA: Naczynie ciśnieniowe awaryjne moŜe być uŜywane jako opakowanie zbiorcze 

zgodnie z przepisami w 5.1.2. W przypadku uŜywania jako opakowania zbiorczego, znaki 

powinny być zgodne z przepisami w 5.1.2.1 zamiast w 5.2.1.3. 

4.1.1.20.2 Naczynia ciśnieniowe powinny być umieszczone w naczyniach ciśnieniowych awaryjnych 

o odpowiednich rozmiarach. Maksymalna wielkość umieszczonego naczynia ciśnieniowego 
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ograniczona jest do pojemności wodnej 1 000 litrów. Więcej niŜ jedno naczynie ciśnieniowe 

moŜe być umieszczone w tym samym naczyniu ciśnieniowym awaryjnym, tylko gdy 

zawartości naczyń są znane i nie reagują ze sobą w sposób niebezpieczny (patrz 4.1.1.6). 

W tym przypadku łączna pojemność wodna umieszczonych naczyń ciśnieniowych nie moŜe 

przekraczać 1 000 litrów. NaleŜy podjąć odpowiednie kroki, aby zapobiec przemieszczaniu się 
naczyń ciśnieniowych w obrębie naczynia ciśnieniowego awaryjnego, np. przez podział, 

zamocowanie lub wyściełanie. 

4.1.1.20.3 Naczynie ciśnieniowe moŜe być umieszczone w naczyniu ciśnieniowym awaryjnym, jeŜeli: 

(a) Naczynie ciśnieniowe awaryjne jest zgodne z 6.2.3.11 i dostępna jest kopia świadectwa 

zatwierdzenia ; 

(b) Części naczynia ciśnieniowego awaryjnego, które są lub mogą być w bezpośrednim 

kontakcie z towarami niebezpiecznymi, nie będą poddane działaniu, ani nie będą 
osłabione przez te towary niebezpieczne oraz nie spowodują niebezpiecznych skutków 

(np. katalizowanie reakcji lub reagowanie z towarami niebezpiecznymi); oraz 

(c) Zawartości naczynia (naczyń) umieszonych w naczyniu ciśnieniowym awaryjnym jest 

ograniczona ciśnieniem i objętością w taki sposób, Ŝe w przypadku całkowitego ich 

wyładowania do naczynia ciśnieniowego awaryjnego, ciśnienie w naczyniu 

ciśnieniowym awaryjnym przy temperaturze 65 °C nie przekroczy ciśnienia próbnego 

naczynia ciśnieniowego awaryjnego (dla gazów, patrz instrukcja pakowania P200 (3) 

w 4.1.4.1). NaleŜy wziąć pod uwagę zmniejszenie objętości wodnej naczynia 

ciśnieniowego awaryjnego, np. przez umieszczone wyposaŜenie i materiał wyściełający. 

4.1.1.20.4 Naczynie ciśnieniowe awaryjne powinno być oznakowane prawidłową nazwą przewozową, 
numerem UN poprzedzonym literami "UN" i nalepką(-ami) ostrzegawczą(-ymi), zgodnie 

z wymaganiami dla sztuk przesyłek podanymi w dziale 5.2, właściwymi dla towarów 

niebezpiecznych znajdujących się wewnątrz naczyń ciśnieniowych umieszczonych w naczyniu 

awaryjnym. 

4.1.1.20.5 Awaryjne naczynia ciśnieniowe powinny być oczyszczone i poddane oględzinom od wewnątrz 

i z zewnątrz po kaŜdym uŜyciu. Powinny być poddawane badaniom i próbom okresowym, 

zgodnie z 6.2.3.5, co najmniej raz na 5 lat. 

4.1.1.21 Sprawdzanie zgodności chemicznej opakowań z tworzyw sztucznych, w tym DPPL, przez 

porównanie materiałów napełniających z cieczami wzorcowymi 

4.1.1.21.1 Wprowadzenie 

Dla opakowań z polietylenu wymienionych w 6.1.5.2.6, oraz dla DPPL z polietylenu 

wymienionych w 6.5.6.3.5, zgodność chemiczna z materiałami napełniającymi moŜe być 
potwierdzona poprzez porównanie z cieczami wzorcowymi według procedur, zawartych 

w 4.1.1.21.3 do 4.1.1.21.5 oraz w tabeli 4.1.1.21.6, zawierającej listę porównawczą, pod 

warunkiem, Ŝe prototypy były badane zgodnie z 6.1.5 lub 6.5.6 przy uŜyciu tych cieczy 

wzorcowych, biorąc pod uwagę 6.1.6 oraz, Ŝe spełnione są warunki podane w 4.1.1.21.2. 

JeŜeli porównanie, zgodnie z niniejszym podrozdziałem, nie jest moŜliwe, to zgodność 
chemiczna powinna być potwierdzona odpowiednio przez zbadanie prototypu według 6.1.5.2.5 

lub przez badania laboratoryjne według 6.1.5.2.7 dla opakowań, oraz według 6.5.6.3.3 lub 

6.5.6.3.6 dla DPPL. 

UWAGA: Bez względu na wymagania niniejszego podrozdziału zastosowanie opakowań, 
w tym DPPL, do określonych materiałów podlega ograniczeniom wynikającym z tabeli A 

w dziale 3.2 i w instrukcjach pakowania w dziale 4.1. 

4.1.1.21.2 Warunki 

Gęstość względna materiałów napełniających nie powinna być większa niŜ gęstość materiałów 

uŜytych dla określenia wysokości w badaniach na swobodny spadek, przeprowadzonych 

z wynikiem pozytywnym, według 6.1.5.3.5 lub 6.5.6.9.4, oraz określenia masy zastosowanej 

w badaniach na nacisk przy piętrzeniu przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym, według 

6.1.5.6 lub, gdy jest to konieczne, z porównawczą(-ymi) cieczą(-ami) wzorcową(-ymi) według 

6.5.6.6. PręŜność pary materiałów napełniających w 50 °C lub 55 °C, nie powinna być większa 

od ciśnienia zastosowanego do określenia ciśnienia próbnego wewnętrznego (hydraulicznego) 
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przeprowadzonego z wynikiem pozytywnym w badaniu według 6.1.5.5.4 lub 6.5.6.8.4.2 

z porównawczą(-ymi) cieczą(-ami) wzorcową(-ymi). W przypadku, gdy materiały napełniające 

są porównywalne ze cieczami wzorcowymi złoŜonymi, to odpowiednie wartości materiałów 

napełniających nie powinny być większe od wartości minimalnych spośród zastosowanych 

wysokości w badaniach na swobodny spadek, masy przyjętej w badaniach na nacisk przy 

piętrzeniu oraz ciśnienia w wewnętrznych próbach ciśnieniowych. 

Przykład: UN 1736 chlorek benzoilu porównywalny jest do cieczy wzorcowych złoŜonych 

„Mieszanina węglowodorów i roztwór zwilŜający”. Jego pręŜność pary w temperaturze 50 °C 

wynosi 0,34 kPa, a gęstość względna w przybliŜeniu 1,2. Badania prototypów bębnów 

i kanistrów z tworzywa sztucznego przeprowadzane są często na minimalnym wymaganym 

poziomie badań. W praktyce oznacza to, Ŝe badanie wytrzymałości na nacisk przy piętrzeniu 

przeprowadzane jest zwykle z obciąŜeniem odpowiadającym jedynie gęstości względnej 1,0 dla 

„Mieszaniny węglowodorów” i gęstości względnej 1,2 dla „Roztworu zwilŜającego” (patrz 

definicja cieczy wzorcowych w 6.1.6). W rezultacie zgodność chemiczna określona na 

podstawie badania prototypu nie mogłaby być potwierdzona dla chlorku benzoilu z powodu 

nieadekwatnego poziomu badań prototypu z zastosowaniem cieczy wzorcowej „mieszanina 

węglowodorów”. (Uwzględniając fakt, Ŝe w większości przypadków ciśnienie wewnętrzne 

zastosowane w próbie hydraulicznej jest nie mniejsze niŜ 100 kPa, to poziom badań podany 

w 4.1.1.10 powinien uwzględniać takŜe pręŜność pary chlorku benzoilu). 

W procedurze porównawczej powinny być uwzględnione wszystkie składniki materiału 

napełniającego, który moŜe być roztworem, mieszaniną lub preparatem, takim jak środki 

zwilŜające w detergentach i środkach dezynfekujących, bez względu na to czy są 
niebezpieczne czy teŜ nie. 

4.1.1.21.3 Procedury porównawcze 

Zaliczenie materiału do wykazu materiałów lub grup materiałów zawartego w tabeli 4.1.1.21.6 

powinno odbywać się według następujących kroków (patrz takŜe schemat na rys. 4.1.1.21.1): 

(a) klasyfikacja materiałów zgodnie z procedurami i kryteriami części 2 (określenie numeru 

UN i grupy pakowania); 

(b) po dokonaniu klasyfikacji naleŜy odnaleźć numer UN w kolumnie (1) 

w tabeli 4.1.1.21.6; 

(c) wybrać wiersz odpowiadający kryteriom grupy pakowania, stęŜeniu, temperaturze 

zapłonu, obecności składnika nie niebezpiecznego itp., uwzględniając informacje 

podane w kolumnach (2a), (2b) i (4) listy porównawczej, jeŜeli występuje tam więcej 

niŜ jedna pozycja dla tego konkretnego numeru UN. 

JeŜeli jest to niemoŜliwe, to zgodność chemiczna powinna być zweryfikowana według 

6.1.5.2.5 lub 6.1.5.2.7 dla opakowań, oraz według 6.5.6.3.3 lub 6.5.6.3.6 dla DPPL 

(jednakŜe, dla roztworów wodnych patrz 4.1.1.21.4); 

(d) jeŜeli numer UN i grupa pakowania towaru napełniającego, określone zgodnie z (a), nie 

jest włączona do listy porównawczej, to zgodność chemiczna powinna być ustalona 

według 6.1.5.2.5 lub 6.1.5.2.7 dla opakowań oraz według 6.5.6.3.3 lub 6.5.6.3.6 dla 

DPPL; 

(e) zastosować „Zasady pozycji zbiorczych” opisane w 4.1.1.21.5, jeŜeli jest to wskazane 

w kolumnie (5) wybranego wiersza; 

(f) zgodność chemiczna materiałów napełniających moŜe być uznana za zweryfikowaną 
według 4.1.1.21.1 i 4.1.1.21.2, jeŜeli jest porównywalna z cieczą wzorcową lub 

cieczami wzorcowymi złoŜonymi podanymi w kolumnie (5) a typ konstrukcji jest 

zatwierdzony dla tej/tych cieczy wzorcowej(-ych). 
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Rys. 4.1.1.21.1: Algorytm porównywania materiałów napełniających z cieczami wzorcowymi 

 

4.1.1.21.4 Roztwory wodne 

Roztwory wodne materiałów i grup materiałów porównywalnych do określonej(-ych) cieczy 

wzorcowej(-ych) według 4.1.1.21.3 mogą być równieŜ porównywane do tej (tych) cieczy 

wzorcowej(-ych) pod warunkiem spełnienia następujących warunków: 

(a) Roztwór wodny moŜe być zaliczony do tego samego numeru UN co materiał, według 

zasad określonych w 2.1.3.3, oraz  

(b) Roztwór wodny nie jest wyraźnie określony nazwą inną niŜ na liście porównawczej 

w 4.1.1.21.6, oraz 

(c) Nie zachodzi reakcja chemiczna pomiędzy materiałem niebezpiecznym a roztworem 

wodnym. 

Przykład: Roztwory wodne UN 1120 tert-butanolu: 

- tert-butanol chemicznie czysty zaliczony jest na liście porównawczej do cieczy 

wzorcowej „kwas octowy”; 

- roztwory wodne tert-butanolu mogą być sklasyfikowane do pozycji UN 1120 

BUTANOLE zgodnie z 2.1.3.3, poniewaŜ roztwór wodny tert-butanolu nie róŜni się od 

pozycji materiałów pod względem klasy, grupy pakowania i stanu fizycznego. Pozycja 

„1120 BUTANOLE” nie jest wyraźnie ograniczona do materiałów czystych, a roztwory 

wodne tych materiałów nie są określone nazwą własną, inną niŜ w tabeli A w dziale 3.2, 

jak równieŜ na liście porównawczej; 

- UN 1120 BUTANOLE nie reagują z wodą w normalnych warunkach przewozu. 

Wynika z tego, Ŝe roztwór wodny UN 1120 tert-butanolu moŜe być zaliczony do cieczy 

wzorcowej „kwas octowy”. 

4.1.1.21.5 Zasada pozycji zbiorczych 

Dla porównania materiałów napełniających, dla których „zasada pozycji zbiorczych” 

wskazana jest w kolumnie (5), powinny być spełnione następujące warunki i podjęte niŜej 

wymienione kroki (patrz takŜe schemat na rys. 4.1.1.21.2): 

Klasyfikacja materiału zgodnie 

z częścią 2 ADR dla określenia  

UN i grupy pakowania 

 

Czy 

 materiał lub grupa  

materiałów jest 

wymieniona z nazwy 

na liście 

porównawczej? 

 
Czy 

 UN i grupa 

pakowania występują  
na liście 

porównawczej? 

Wymagane są dalsze 

badania 

 (patrz 4.1.1.19.1) 

Nie 

Tak 

Nie 

 

Czy  

lista porównawcza 

wymienia ciecz 

wzorcową lub ciecze 

wzorcowe złoŜone? 

Nie 

Kontynuacja według „Zasad pozycji zbiorczych” 

Zgodność chemiczna 

materiałów 

napełniających moŜe 

być uznana za 

zweryfikowaną, jeŜeli 

prototyp opakowania/ 

DPPL był badany ze 

wskazaną cieczą(-ami) 

wzorcową(-ymi); moŜe 

być takŜe uznane dla 

roztworów wodnych 

Tak Tak 



Dziennik Ustaw – 692 –  Poz. 769

 

13 

(a) naleŜy przeprowadzić procedury porównawcze dla kaŜdego składnika niebezpiecznego 

roztworu, mieszaniny lub preparatu zgodnie z 4.1.1.21.3 uwzględniając warunki podane 

w 4.1.1.21.2. W przypadku pozycji ogólnych, składniki mogą być pominięte, pod 

warunkiem, Ŝe nie powodują uszkodzenia polietylenu o wysokiej gęstości (np. stałe 

pigmenty zaliczane do UN 1263 FARBA lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY); 

(b) roztwór, mieszanina lub preparat nie moŜe być porównywana z cieczą wzorcową, jeŜeli: 

(i) numer UN i grupa pakowania jednego lub więcej składników niebezpiecznych nie 

występują na liście porównawczej; lub 

(ii) „Zasada pozycji zbiorczych” podana jest w kolumnie (5) listy porównawczej dla 

jednego lub więcej składników; lub 

(iii) kod klasyfikacyjny jednego lub więcej składników niebezpiecznych róŜni się od 

kodu roztworu, mieszaniny lub preparatu (za wyjątkiem UN 2059 

NITROCELULOZA, ROZTWÓR ZAPALNY). 

(c) jeŜeli wszystkie składniki niebezpieczne umieszczone są na liście porównawczej, a ich 

kody klasyfikacyjne są zgodne z kodami ich roztworów, mieszanin lub preparatów oraz 

wszystkie składniki niebezpieczne porównywalne są z tymi samymi cieczami 

wzorcowymi lub cieczami wzorcowymi złoŜonymi podanymi w kolumnie (5), to ich 

zgodność chemiczna moŜe być uznana za zweryfikowaną, uwzględniając ustalenia 

4.1.1.21.1 i 4.1.1.21.2; 

(d) jeŜeli umieszczone są na liście porównawczej, a ich kody klasyfikacyjne są zgodne 

z kodami klasyfikacyjnymi roztworu, mieszaniny lub preparatu oraz wszystkie składniki 

niebezpieczne porównywane są z tymi samymi cieczami wzorcowymi lub cieczami 

wzorcowymi złoŜonymi podanymi w kolumnie (5), to ich zgodność chemiczna moŜe 

być uznana za zweryfikowaną dla następującej kombinacji cieczy wzorcowych, 

z uwzględnieniem wymagań podanych w 4.1.1.21.1 i 4.1.1.21.2: 

(i) woda/kwas azotowy 55%; z wyłączeniem kwasów nieorganicznych o kodzie 

klasyfikacyjnym C1, które zaliczone są do cieczy wzorcowej „woda”; 

(ii) woda/roztwór zwilŜający; 

(iii) woda/kwas octowy; 

(iv) woda/mieszanina węglowodorów 

(v) woda/octan n-butylu – octan n-butylu –nasycony roztwór zwilŜający 

(e) w zakresie tej zasady zgodność chemiczna nie jest uwaŜana za sprawdzoną dla innych 

cieczy wzorcowych złoŜonych niŜ wyszczególnione w (d) i dla wszystkich przypadków 

wymienionych pod (b). W takich przypadkach zgodność chemiczna powinna być 
sprawdzona innymi sposobami (patrz 4.1.1.21.3 (d)) 

Przykład 1: Mieszanina UN 1940 KWAS TIOGLIKOLOWY (50%) i UN 2531 KWAS 

METAKRYLOWY STABILIZOWANY (50%); klasyfikacja mieszaniny: UN 3265 MATERIAŁ 

śRĄCY CIEKŁY KWAŚNY ORGANICZNY I.N.O. 

- oba numery UN składników i UN mieszaniny podane są na liście porównawczej; 

- zarówno oba składniki, jak i mieszanina mają ten sam kod klasyfikacyjny: C3; 

- UN 1940 KWAS TIOGLIKOLOWY porównywany jest z cieczą wzorcową „kwas 

octowy”, a UN 2531 KWAS METAKRYLOWY STABILIZOWANY jest porównywany 

z cieczą wzorcową „octan n-butylu/octan n-butylu – nasycony roztwór zwilŜający”. 

Zgodnie z warunkami podanymi pod (d,) nie jest to dopuszczalna kombinacja cieczy 

wzorcowych. Zgodność chemiczna mieszaniny powinna być sprawdzona innymi 

sposobami. 

Przykład 2: Mieszanina UN 1793 FOSFORAN IZOPROPYLU KWAŚNY(50%) i UN 1803 

KWAS FENOLOSULFONOWY CIEKŁY (50%); klasyfikacja mieszaniny: UN 3265 

MATERIAŁ śRĄCY CIEKŁY KWAŚNY ORGANICZNY I.N.O. 

- oba numery UN składników i UN mieszaniny podane są na liście porównawczej; 
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- zarówno oba składniki, jak i mieszanina mają ten sam kod klasyfikacyjny: C3 

- UN 1793 FOSFORAN IZOPROPYLU KWAŚNY porównywany jest z cieczą wzorcową 
„roztwór zwilŜający”, a UN 1803 KWAS FENOLOSULFONOWY CIEKŁY porównywany 

jest z cieczą wzorcową „woda”. Zgodnie z warunkami podanymi w punkcie (d) jest to 

jedna z dopuszczalnych kombinacji cieczy wzorcowych. W konsekwencji zgodność 
chemiczna mieszaniny moŜe być uznana za sprawdzoną pod warunkiem, Ŝe prototyp 

opakowania jest zatwierdzony do cieczy wzorcowych „roztwór zwilŜający” i „woda”. 

Rys. 4.1.1.21.2: Algorytm "Zasady pozycji zbiorczych" 

 

Pozycje pojedyncze i zbiorcze, roztwory, mieszaniny, 

preparaty ze wskazaniem „Zasady pozycji zbiorcze” 

na liście porównawczej 

 
Czy w liście 

porównawczej zawarte 

są pozycje dla 

wszystkich składników 

roztworu, mieszaniny 

lub preparatu? 

 Czy  

wszystkie składniki mają 
ten sam kod 

klasyfikacyjny jak 

roztwór, mieszanina 

lub preparat? 

 Czy  

wszystkie składniki są 
porównywalne z tą 

samą cieczą wzorcową 
lub kombinacją cieczy 

wzorcowych? 

 Czy wszystkie składniki 

 są porównywalne oddzielnie 

lub razem, z jedną 
z kombinacji cieczy 

wzorcowych podanych 

poniŜej? 

 

Wymagane 

dalsze badania 

Zgodność chemiczna moŜe być uznana za dowiedzioną, jeŜeli typ konstrukcji 

opakowania/DPPL został zbadany z określoną cieczą(-ami) wzorcową(-ymi) 

Nie 

Nie 

Tak 

Tak 

Tak Tak 

Nie Nie 
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Dopuszczalna kombinacja cieczy wzorcowych: 

- woda/kwas azotowy (55%), z wyjątkiem kwasów nieorganicznych o kodzie 

klasyfikacyjnym C1, które przyporządkowane są  cieczy wzorcowej „woda”; 

- woda/roztwór zwilŜający; 

- woda/kwas octowy; 

- woda/mieszanina węglowodorów; 

- woda/octan n-butylu – octan n-butylu –nasycony roztwór zwilŜający. 

4.1.1.21.6 Lista porównawcza 

W poniŜszej tabeli (lista porównawcza) materiały niebezpieczne zestawione są w kolejności 

numerów UN. Z reguły w kaŜdym wierszu, w którym umieszczony jest materiał 

niebezpieczny, pozycja pojedyncza lub zbiorcza określona jest numerem UN. JednakŜe, 

w kilku kolejnych wierszach moŜe występować ten sam numer UN, nawet jeŜeli materiały 

o tym samym numerze UN mają róŜne nazwy (np. pojedyncze izomery z grupy materiałów), 

róŜne właściwości chemiczne, róŜne właściwości fizyczne i/lub róŜne warunki przewozu. 

W takich przypadkach pozycja pojedyncza lub zbiorcza w obrębie określonych grup 

pakowania umieszczona jest w ostatnim z tych wierszy. 

Kolumny (1) do (4) w tabeli 4.1.1.21.6, mają strukturę podobną, jak w tabeli A w dziale 3.2 

i stosowane są do określenia materiału dla potrzeb niniejszego podrozdziału. W ostatniej 

kolumnie wymienione są ciecz(-e) wzorcowa(-e), do których materiały mogą być 
porównywane. 

Wyjaśnienia do kaŜdej kolumny: 

Kolumna (1) UN 

Numer UN określa: 

- materiał niebezpieczny, jeŜeli został zaliczony do własnego szczegółowego numeru UN, 

lub 

- pozycję zbiorczą, do której powinny być klasyfikowane materiały niebezpieczne 

niewymienione z nazwy, zgodnie z kryteriami klasyfikacyjnymi („drzewa decyzyjne”) 

w Części 2. 

Kolumna (2a) Prawidłowa nazwa przewozowa lub nazwa techniczna 

Zawiera nazwę materiału, pozycje pojedynczą, która moŜe obejmować róŜne izomery, lub 

pozycję zbiorczą. 

Wymieniona nazwa moŜe odbiegać od odpowiedniej prawidłowej nazwy przewozowej. 

Kolumna (2b) Opis 

Zawiera opis wyjaśniający zakres danej pozycji w przypadkach, kiedy klasyfikacja, warunki 

przewozu i/lub zgodność chemiczna materiału moŜe być zmienna. 

Kolumna (3a) Klasa 

Zawiera numer klasy, do której materiał niebezpieczny został zaliczony. Zaliczenie do tej 

klasy następuje zgodnie z procedurami i kryteriami podanymi w Części 2. 

Kolumna (3b) Kod klasyfikacyjny 

Zawiera kod klasyfikacyjny materiału niebezpiecznego nadany zgodnie z procedurami 

i kryteriami podanymi w Części 2. 

Kolumna (4) Grupa pakowania 

Zawiera numer (-y) grupy pakowania (I, II lub III) nadany dla materiału niebezpiecznego, 

zgodnie z procedurami i kryteriami podanymi w Części 2. Niektóre materiały nie są zaliczane 

do grup pakowania. 

Kolumna (5) Ciecze wzorcowe 
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Kolumna zawiera określone informacje dotyczące, albo cieczy wzorcowej lub kombinacji 

cieczy wzorcowych, z którymi materiały mogą być porównywane, lub odniesienie do zasad 

dotyczących pozycji zbiorczych opisanych w 4.1.1.21.5. 

Tabela 4.1.1.21.6: Lista porównawcza 

UN 

Prawidłowa nazwa 

przewozowa lub  

nazwa techniczna 

Opis Klasa 
Kod 

klasyfika-

cyjny 

Grupa 

pakowania 
Ciecz wzorcowa 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

1090 Aceton  3 F1 II 

Mieszanki węglowodorów 

Uwaga: stosuje się tylko 

wówczas, jeŜeli wykazano, Ŝe 

przenikanie materiału na 

zewnątrz sztuki przesyłki 

przeznaczonej do przewozu 

jest na dopuszczalnym 

poziomie 

1093 Akrylonitryl stabilizowany  3 FT1 I 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1104 Octany amylu 
czyste izomery 

i mieszaniny 

izomerów 

3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1105 Pentanole 
czyste izomery 

i mieszaniny 

izomerów 

3 F1 II/III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1106 Amyloaminy 
czyste izomery 

i mieszaniny 

izomerów 

3 FC II/III 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

1109 Mrówczany amylu 
czyste izomery 

i mieszaniny 

izomerów 

3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1120 Butanole 
czyste izomery 

i mieszaniny 

izomerów 

3 F1 II/III Kwas octowy 

1123 Octany butylu 
czyste izomery 

i mieszaniny 

izomerów 

3 F1 II/III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1125 n-butyloamina  3 FC II 

Mieszanina węglowodorów 

i 

roztwór zwilŜający 

1128 Mrówczan n-butylu  3 F1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1129 Aldehyd masłowy  3 F1 II Mieszanina węglowodorów 

1133 Kleje 
zawierające materiały 

zapalne ciekłe 
3 F1 I/II/III Zasady pozycji zbiorczych 

1139 
Powłoka ochronna, 

roztwór 

obejmuje zaprawy 

powierzchniowe lub 

powłoki do celów 

przemysłowych lub 

innych celów, np. 

powłoki podkładowe 

do pojazdów, 

wykładziny bębnów 

lub beczek 

3 F1 I/II/III Zasady pozycji zbiorczych 

1145 Cykloheksan  3 F1 II Mieszanina węglowodorów 

1146 Cyklopentan  3 F1 II Mieszanina węglowodorów 

1153 
Eter dietylowy glikolu 

etylenowego 
 3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

i 
mieszanina węglowodorów 
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UN 

Prawidłowa nazwa 

przewozowa lub  

nazwa techniczna 

Opis Klasa 
Kod 

klasyfika-

cyjny 

Grupa 

pakowania 
Ciecz wzorcowa 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

1154 Dietyloamina  3 FC II 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

1158 Diizopropyloamina  3 FC II 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

1160 
Dimetyloamina, roztwór 

wodny 
 3 FC II 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

1165 Dioksan  3 F1 II Mieszanina węglowodorów 

1169 
Ekstrakty aromatyczne 

ciekłe 
 3 F1 II/III Zasady pozycji zbiorczych 

1170 Etanol lub Etanol, roztwór roztwór wodny 3 F1 II/III Kwas octowy 

1171 
Eter monoetylowy glikolu 

etylenowego 
 3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

i 

mieszanina węglowodorów 

1172 

Octan eteru 

monoetylowego  glikolu 

etylenowego 

 3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

i 
mieszanina węglowodorów 

1173 Octan etylu  3 F1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1177 Octan 2-etylobutylu  3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1178 Aldehyd 2-etylomasłowy  3 F1 II Mieszanina węglowodorów 

1180 Maślan etylu  3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1188 
Eter monometylowy 

glikolu etylenowego 
 3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

i 

mieszanina węglowodorów 

1189 

Octan eteru 

monometylowego glikolu 

etylenowego 

 3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

i 
mieszanina węglowodorów 

1190 Mrówczan etylu  3 F1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1191 Aldehydy oktylowe 
czyste izomery 

i mieszaniny izomerów 
3 F1 III Mieszanina węglowodorów 

1192 Mleczan etylu  3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1195 Propionian etylu  3 F1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1197 Ekstrakty smakowe ciekłe   3 F1 II/III Zasady pozycji zbiorczych 

1198 
Formaldehyd, roztwór 

zapalny 

roztwór wodny, 

temperatura zapłonu 

pomiędzy 23 °C i 

60 °C 

3 FC III Kwas octowy 
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UN 

Prawidłowa nazwa 

przewozowa lub  

nazwa techniczna 

Opis Klasa 
Kod 

klasyfika-

cyjny 

Grupa 

pakowania 
Ciecz wzorcowa 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

1202 Olej napędowy 

zgodne z EN 590:2013 

+ A1:2017 lub 

o temperaturze zapłonu 

nie wyŜszej niŜ 100 °C 

3 F1 III Mieszanina węglowodorów 

1202 Olej gazowy  
o temperaturze zapłonu 

nie wyŜszej niŜ 100 °C 
3 F1 III Mieszanina węglowodorów 

1202 Olej opałowy lekki szczególnie lekki 3 F1 III Mieszanina węglowodorów 

1202 Olej opałowy lekki 

zgodne z EN 590:2013 

+ A1:2017 lub 

o temperaturze zapłonu 

nie wyŜszej niŜ 100 °C 

3 F1 III Mieszanina węglowodorów 

1203 
Paliwo silnikowe (benzyna 

silnikowa) 
 3 F1 II Mieszanina węglowodorów 

1206 Heptany 
czyste izomery 

i mieszaniny izomerów 
3 F1 II Mieszanina węglowodorów 

1207 Aldehyd heksylowy n-Heksaldehyd 3 F1 III Mieszanina węglowodorów 

1208 Heksany 
czyste izomery 

i mieszaniny izomerów 
3 F1 II Mieszanina węglowodorów 

1210 

Farba drukarska lub 

Materiał pokrewny do 

farby drukarskiej 

zapalne (obejmuje 

rozcieńczalniki 

i rozpuszczalniki do 

farby drukarskiej) 

3 F1 I/II/III Zasady pozycji zbiorczych 

1212 Izobutanol  3 F1 III Kwas octowy 

1213 Octan izobutylu  3 F1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1214 Izobutyloamina  3 FC II 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

1216 Izookteny 
czyste izomery 

i mieszaniny izomerów 
3 F1 II Mieszanina węglowodorów 

1219 Izopropanol  3 F1 II Kwas octowy 

1220 Octan izopropylu  3 F1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1221 Izopropyloamina  3 FC I 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

1223 Nafta   3 F1 III Mieszanina węglowodorów 

1224 3,3-Dimetylo-2-butanon  3 F1 II Mieszanina węglowodorów 

1224 Ketony ciekłe i.n.o.  3 F1 II/III Zasady pozycji zbiorczych 

1230 Metanol  3 FT1 II Kwas octowy 

1231 Octan metylu  3 F1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1233 Octan metyloamylu  3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1235 
Metyloamina, roztwór 

wodny 
 3 FC II 

Mieszanina węglowodorów 

i 

roztwór zwilŜający 

1237 Maślan metylu  3 F1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 
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UN 

Prawidłowa nazwa 

przewozowa lub  

nazwa techniczna 

Opis Klasa 
Kod 

klasyfika-

cyjny 

Grupa 

pakowania 
Ciecz wzorcowa 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

1247 
Metakrylan metylu 

monomer stabilizowany 
 3 F1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1248 Propionian metylu  3 F1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1262 Oktany 
czyste izomery 

i mieszaniny izomerów 
3 F1 II Mieszanina węglowodorów 

1263 
Farba lub Materiał 

pokrewny do farby  

obejmuje farby, 

lakiery, emalie, bejce, 

szelaki, pokosty, 

wybłyszczacze, ciekłe 

napełniacze i ciekłe 

lakiery podkładowe 

lub obejmuje  

rozcieńczalniki 

i rozpuszczalniki do 

farb 

3 F1 I/II/III Zasady pozycji zbiorczych 

1265 Pentany n-Pentan 3 F1 II Mieszanina węglowodorów 

1266 Wyroby perfumeryjne  
zawierające zapalne 

rozpuszczalniki 
3 F1 II/III Zasady pozycji zbiorczych 

1268 Nafta ze smoły węglowej 
o pręŜności pary 

w 50 °C nie wyŜszej 

niŜ 110 kPa 

3 F1 II Mieszanina węglowodorów 

1268 

Destylaty ropy naftowej 

i.n.o. lub Produkty ropy 

naftowej i.n.o 

 3 F1 I/II/III Zasady pozycji zbiorczych 

1274 n-Propanol   3 F1 II/III Kwas octowy 

1275 Aldehyd propionowy  3 F1 II Mieszanina węglowodorów 

1276 Octan n-propylu  3 F1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1277 Propyloamina n-Propyloamina 3 FC II 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

1281 Mrówczany propylu 
czyste izomery 

i mieszaniny izomerów 
3 F1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1282 Pirydyna  3 F1 II Mieszanina węglowodorów 

1286 Olej Ŝywiczny  3 F1 II/III Zasady pozycji zbiorczych 

1287 Guma, roztwór  3 F1 II/III Zasady pozycji zbiorczych 

1296 Trietyloamina  3 FC II 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

1297 
Trimetyloamina, roztwór 

wodny 

zawierający nie więcej 

niŜ 50% masowych 

trimetyloaminy 

3 FC I/II/III 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

1301 
Octan winylu 

stabilizowany 
 3 F1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1306 
Impregnaty do drewna 

ciekłe 
 3 F1 II/III Zasady pozycji zbiorczych 

1547 Anilina  6.1 T1 II Kwas octowy 

1590 Dichloroaniliny ciekłe 
czyste izomery 

i mieszaniny izomerów 
6.1 T1 II Kwas octowy 
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UN 

Prawidłowa nazwa 

przewozowa lub  

nazwa techniczna 

Opis Klasa 
Kod 

klasyfika-

cyjny 

Grupa 

pakowania 
Ciecz wzorcowa 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

1602 

Barwnik  trujący ciekły 

i.n.o. lub Półprodukt do 

barwnika trujący ciekły 

i.n.o. 

 6.1 T1 I/II/III Zasady pozycji zbiorczych 

1604 Etylenodiamina  8 CF1 II 

Mieszanina węglowodorów 

i 

roztwór zwilŜający 

1715 Bezwodnik octowy 
 

8 CF1 II Kwas octowy 

1717 Chlorek acetylu  3 FC II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1718 Fosforan butylu kwaśny  8 C3 III Roztwór zwilŜający 

1719 Siarkowodór roztwór wodny 8 C5 III Kwas octowy  

1719 
Materiał Ŝrący ciekły 

zasadowy i.n.o. 
nieorganiczny 8 C5 II/III Zasady pozycji zbiorczych 

1730 
Pentachlorek antymonu 

ciekły 
czysty 8 C1 II Woda 

1736 Chlorek benzoilu  8 C3 II 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

1750 
Kwas chlorooctowy, 

roztwór 
roztwór wodny 6.1 TC1 II Kwas octowy 

1750 
Kwas chlorooctowy, 

roztwór 

mieszaniny kwasu 

mono- 

i dichlorooctowego 

6.1 TC1 II Kwas octowy 

1752 Chlorek chloroacetylu  6.1 TC1 I 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1755 Kwas chromowy, roztwór 

roztwór wodny 

zawierający nie więcej 

niŜ 30% kwasu 

chromowego 

8 C1 II/III Kwas azotowy  

1760 Cyjanamid 
roztwór wodny 

zawierający nie więcej 

niŜ 50% cyjanamidu 

8 C9 II Woda 

1760 
Kwas o,o-

dietyloditiofosforowy 
 8 C9 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1760 
Kwas o,o-

diizopropyloditiofosforowy 
 8 C9 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1760 
Kwas o,o-di-n-

propyloditiofosforowy 
 8 C9 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1760 Materiał Ŝrący ciekły i.n.o. 
temperatura zapłonu 

wyŜsza niŜ 60 °C 
8 C9 I/II/III Zasady pozycji zbiorczych 

1761 
Etylenodiaminomiedź, 
roztwór 

roztwór wodny 8 CT1 II/III 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

1764 Kwas dichlorooctowy  8 C3 II  Kwas octowy 

1775 Kwas fluoroborowy 

roztwór wodny 

zawierający nie więcej 

niŜ 50% kwasu 

fluoroborowego 

8 C1 II Woda 

1778 Kwas fluorokrzemowy  8 C1 II Woda 

1779 Kwas mrówkowy 
zawierający więcej niŜ 
85% masowych kwasu 

8 C3 II Kwas octowy 
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UN 

Prawidłowa nazwa 

przewozowa lub  

nazwa techniczna 

Opis Klasa 
Kod 

klasyfika-

cyjny 

Grupa 

pakowania 
Ciecz wzorcowa 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

1783 
Heksametylenodiamina , 

roztwór 
roztwór wodny 8 C7 II/III 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

1787 Kwas jodowodorowy roztwór wodny 8 C1 II/III Woda 

1788 Kwas bromowodorowy roztwór wodny 8 C1 II/III Woda 

1789 
Kwas chlorowodorowy 

(Kwas solny) 

nie więcej niŜ 38%-

owy roztwór wodny 
8 C1 II/III Woda 

1790 Kwas fluorowodorowy 
zawierający nie więcej 

niŜ 60% kwasu 

fluorowodorowego 

8 CT1 II 

Woda 

dopuszczalny okres 

uzytkowania: nie dłuŜszy niŜ 2 

lata 

1791 Podchloryn, roztwór 

roztwór wodny 

zawierający środek 

zwilŜający 

zwyczajowo 

stosowany w obrocie 

handlowym 

8 C9 II/III 

Kwas azotowy 

i 

roztwór zwilŜający * 

1791 Podchloryn, roztwór roztwór wodny 8 C9 II/III Kwas azotowy * 

*)  Dla UN 1791: badania przeprowadza się tylko z odpowietrzeniami. JeŜeli badanie przeprowadzane jest 

z kwasem azotowym, jako cieczą wzorcową, to odpowietrzenie i uszczelnienie powinny być kwasoodporne. JeŜeli 

badanie jest przeprowadzane z samymi roztworami podchlorynu mogą być stosowane odpowietrzenia 

i uszczelnienia tego samego typu konstrukcji, odporne na podchloryn (np. guma silikonowa), ale nieodporne na 

kwas azotowy. 

1793 
Fosforan izopropylu 

kwaśny 
 8 C3 III Roztwór zwilŜający 

1802 Kwas nadchlorowy 
zawierający nie więcej 

niŜ 50% masowych 

kwasu 

8 CO1 II Woda 

1803 
Kwas fenolosulfonowy 

ciekły 
mieszanina izomerów 8 C3 II Woda  

1805 Kwas fosforowy, roztwór  8 C1 III Woda 

1814 
Wodorotlenek potasu,  

roztwór 
roztwór wodny 8 C5 II/III Woda 

1824 
Wodorotlenek sodu, 

roztwór 
Roztwór wodny 8 C5 II/III Woda 

1830 Kwas siarkowy  
zawierający więcej niŜ 

51% kwasu 
8 C1 II Woda 

1832 Kwas siarkowy zuŜyty chemicznie stabilny 8 C1 II Woda 

1833 Kwas siarkawy  8 C1 II Woda 

1835 

Wodorotlenek 

tetrametyloamonu, 

roztwór 

roztwór wodny, 

temperatura zapłonu 

wyŜsza niŜ 60 °C 

8 C7 II Woda 

1840 Chlorek cynku , roztwór roztwór wodny 8 C1 III Woda 

1848 Kwas propionowy 

zawierający nie mniej 

niŜ 10% masowych, 

lecz mniej niŜ 90% 

masowych kwasu 

8 C3 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1862 Krotonian etylu  3 F1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1863 
Paliwo lotnicze do silników 

turbinowych 
 3 F1 I/II/III Mieszanina węglowodorów 

1866 śywica, roztwór zapalny 3 F1 I/II/III Zasady pozycji zbiorczych 

1902 
Fosforan diizooktylu 

kwaśny 
 8 C3 III Roztwór zwilŜający 



Dziennik Ustaw – 701 –  Poz. 769

 

22 

UN 

Prawidłowa nazwa 

przewozowa lub  

nazwa techniczna 

Opis Klasa 
Kod 

klasyfika-

cyjny 

Grupa 

pakowania 
Ciecz wzorcowa 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

1906 Szlam kwaśny  8 C1 II Kwas azotowy 

1908 Chloryn, roztwór roztwór wodny 8 C9 II/III Kwas octowy 

1914 Propioniany butylu  3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1915 Cykloheksanon  3 F1 III Mieszanina węglowodorów 

1917 
Akrylan etylu 

stabilizowany 
 3 F1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1919 
Akrylan metylu 

stabilizowany 
 3 F1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1920 Nonany 

czyste izomery 

i mieszaniny 

izomerów, temperatura 

zapłonu pomiędzy 

23 °C i 60 °C 

3 F1 III Mieszanina węglowodorów 

1935 Cyjanki, roztwór i.n.o. nieorganiczne 6.1 T4 I/II/III Woda 

1940 Kwas tioglikolowy  8 C3 II Kwas octowy 

1986 
Alkohole zapalne trujące 

i.n.o. 
 3 FT1 I/II/III Zasady pozycji zbiorczych 

1987 Cykloheksanol technicznie czysty 3 F1 III Kwas octowy  

1987 Alkohole i.n.o.  3 F1 II/III Zasady pozycji zbiorczych 

1988 
Aldehydy zapalne trujące 

i.n.o. 
 3 FT1 I/II/III Zasady pozycji zbiorczych 

1989 Aldehydy i.n.o.  3 F1 I/II/III Zasady pozycji zbiorczych 

1992 2,6-cis-Dimetylomorfolina  3 FT1 III Mieszanina węglowodorów 

1992 
Materiał zapalny ciekły 

trujący i.n.o. 
 3 FT1 I/II/III Zasady pozycji zbiorczych 

1993 
Ester winylowy kwasu 

propionowego  
3 F1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1993 Octan 1-metoksy-2-propylu  3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

1993 
Materiał zapalny ciekły 

i.n.o. 
 3 F1 I/II/III Zasady pozycji zbiorczych 

2014 
Nadtlenek wodoru, 

roztwór wodny 

zawierający nie mniej 

niŜ 20%, lecz nie 

więcej niŜ 60% 

nadtlenku wodoru 

(stabilizowany w razie 

potrzeby) 

5.1 OC1 II Kwas azotowy 

2022 Kwas krezolowy 
mieszanina ciekła 

zawierająca krezole 

i ksylenole 

6.1 TC1 II Kwas octowy 

2030 
Hydrazyna, roztwór 

wodny 

zawierająca więcej niŜ 
37%, lecz nie więcej 

niŜ 64% masowych  

hydrazyny 

8 CT1 II Woda 

2030 Wodzian hydrazyny 

roztwór wodny 

zawierają- 
cy  64% masowych 

hydrazyny 

8 CT1 II Woda 
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UN 

Prawidłowa nazwa 

przewozowa lub  

nazwa techniczna 

Opis Klasa 
Kod 

klasyfika-

cyjny 

Grupa 

pakowania 
Ciecz wzorcowa 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

2031 Kwas azotowy 

inny niŜ czerwony 

dymiący, zawierający 

nie więcej niŜ 55% 

kwasu 

8 CO1 II Kwas azotowy 

2045 Aldehyd izomasłowy  3 F1 II Mieszanina węglowodorów 

2050 
Diizobutylen, związki 

izomeryczne 
 3 F1 II Mieszanina węglowodorów 

2053 Metyloizobutylokarbinol  3 F1 III Kwas octowy  

2054 Morfolina  8 CF1 I Mieszanina węglowodorów 

2057 Tripropylen  3 F1 II/III Mieszanina węglowodorów 

2058 Aldehyd walerianowy 
czyste izomery 

i mieszanina izomerów 
3 F1 II Mieszanina węglowodorów 

2059 
Nitroceluloza, roztwór 

zapalny 
 3 D I/II/III 

Zasady pozycji zbiorczych: 

odchylenie od tej zasady moŜe 

być stosowane w odniesieniu 

do roztworów objętych kodem  

F1 

2075 
Chloral bezwodny 

stabilizowany 
 6.1 T1 II Roztwór zwilŜający 

2076 Krezole ciekłe 
czyste izomery 

i mieszaniny izomerów 
6.1 TC1 II Kwas octowy 

2078 Diizocyjanian toluenu ciekły 6.1 T1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2079 Dietylenotriamina  8 C7 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2209 Formaldehyd, roztwór  

roztwór wodny 

zawierający 37% 

formaldehydu i 8-10% 

metanolu 

8 C9 III Kwas octowy 

2209 Formaldehyd, roztwór  
roztwór wodny 

zawierający nie mniej 

niŜ 25% formaldehydu 

8 C9 III Woda 

2218 
Kwas akrylowy 

stabilizowany 
 8 CF1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2227 
Metakrylan n-butylu 

stabilizowany 
 3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2235 
Chlorki chloro benzylu 

ciekłe 

Chlorek p-

chlorobenzylu 
6.1 T2 III Mieszanina węglowodorów 

2241 Cykloheptan  3 F1 II Mieszanina węglowodorów 

2242 Cyklohepten  3 F1 II Mieszanina węglowodorów 

2243 Octan cykloheksylu  3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2244 Cyklopentanol  3 F1 III Kwas octowy 

2245 Cyklopentanon  3 F1 III Mieszanina węglowodorów 

2247 n-dekan  3 F1 III Mieszanina węglowodorów 

2248 Di-n-butyloamina  8 CF1 II Mieszanina węglowodorów 

2258 1,2-Propylenodiamina  8 CF1 II 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

2259 Trietylenotetraamina  8 C7 II Woda 
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UN 

Prawidłowa nazwa 

przewozowa lub  

nazwa techniczna 

Opis Klasa 
Kod 

klasyfika-

cyjny 

Grupa 

pakowania 
Ciecz wzorcowa 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

2260 Tripropyloamina  3 FC III 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

2263 Dimetylocykloheksany 
czyste izomery 

i mieszaniny izomerów 
3 F1 II Mieszanina węglowodorów 

2264 
N, N-Dimetylocykloheksylo 

amina 
 8 CF1 II 

Mieszanina węglowodorów 

i 

roztwór zwilŜający 

2265 N, N-Dimetyloformamid  3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2266 Dimetylo-N-propyloamina  3 FC II 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

2269 3,3'-iminobispropyloamina  8 C7 III 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

2270 
Etyloamina, roztwór 

wodny 

zawierający nie mniej 

niŜ 50%, lecz nie 

więcej niŜ 70% 

etyloaminy, 

temperatura zapłonu 

poniŜej 23 °C, Ŝrący 

lub słabo Ŝrący 

3 FC II 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

2275 2-etylobutanol 
 

3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2276 2-etyloheksyloamina  3 FC III 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

2277 
Metakrylan etylu 

stabilizowany 
 3 F1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2278 n-hepten  3 F1 II Mieszanina węglowodorów 

2282 Heksanole 
czyste izomery 

i mieszaniny izomerów 
3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2283 
Metakrylan izobutylu 

stabilizowany 
 3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2286 Pentametyloheptan  3 F1 III Mieszanina węglowodorów 

2287 Izohepten  3 F1 II Mieszanina węglowodorów 

2288 Izoheksen  3 F1 II Mieszanina węglowodorów 

2289 Izoforonodiamina  8 C7 III 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

2293 
4-metoksy-4-

metylopentan-2-on 
 3 F1 III Mieszanina węglowodorów 

2296 Metylocykloheksan  3 F1 II Mieszanina węglowodorów 

2297 Metylocykloheksanon 
czyste izomery 

i mieszaniny izomerów 
3 F1 III Mieszanina węglowodorów 

2298 Metylocyklopentan  3 F1 II Mieszanina węglowodorów 

2302 5-metyloheksan-2-on  3 F1 III Mieszanina węglowodorów 

2308 
Kwas nitrozylosiarkowy 

ciekły 
 8 C1 II Woda 

2309 Oktadieny  3 F1 II Mieszanina węglowodorów 
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UN 

Prawidłowa nazwa 

przewozowa lub  

nazwa techniczna 

Opis Klasa 
Kod 

klasyfika-

cyjny 

Grupa 

pakowania 
Ciecz wzorcowa 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

2313 Pikoliny 
czyste izomery 

i mieszaniny izomerów 
3 F1 III Mieszanina węglowodorów 

2317 
Cyjano miedzian (I) sodu, 

roztwór 
roztwór wodny 6.1 T4 I Woda 

2320 Tetraetylenopentaamina  8 C7 III 

Mieszanina węglowodorów 

i 

roztwór zwilŜający 

2324 Triizobutylen 

mieszanina monoolefin 

C12, temperatura 

zapłonu pomiędzy 

2 3°C i 60 °C 

3 F1 III Mieszanina węglowodorów 

2326 
Trimetylocyklo 

heksyloamina 
 8 C7 III 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

2327 
Trimetyloheksametylenodi

amina 

czyste izomery 

i mieszaniny izomerów 
8 C7 III 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

2330 Undekan 
 

 
3 F1 III Mieszanina węglowodorów 

2336 Mrówczan allilu  3 FT1 I 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2348 
Akrylany butylu 

stabilizowane 
 3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2357 Cykloheksyloamina 
temperatura zapłonu 

pomiędzy 23 °C i 

60 °C 

8 CF1 II 

Mieszanina węglowodorów 

i 

roztwór zwilŜający 

2361 Diizobutyloamina  3 FC III 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

2366 Węglan dietylu  3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2367 
Aldehyd alfa-

metylowalerianowy 
 3 F1 II Mieszanina węglowodorów 

2370 Heks-1-en  3 F1 II Mieszanina węglowodorów 

2372 1,2-di-(dimetyloamino)etan  3 F1 II 

Mieszanina węglowodorów 

i 

roztwór zwilŜający 

2379 1,3-dimetylobutyloamina  3 FC II 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

2383 Dipropyloamina  3 FC II 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

2385 Izomaślan etylu  3 F1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2393 Mrówczan izobutylu  3 F1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2394 Propionian izobutylu 
temperatura zapłonu 

pomiędzy 23 °C i 

60 °C 

3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2396 
Aldehyd metakrylowy 

stabilizowany 
 3 FT1 II Mieszanina węglowodorów 
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UN 

Prawidłowa nazwa 

przewozowa lub  

nazwa techniczna 

Opis Klasa 
Kod 

klasyfika-

cyjny 

Grupa 

pakowania 
Ciecz wzorcowa 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

2400 Izowalerianian metylu  3 F1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2401 Piperydyna  8 CF1 I 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

2403 Octan izopropenylu  3 F1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2405 Maślan izopropylu  3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2406 Izomaślan izopropylu  3 F1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2409 Propionian izopropylu  3 F1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2410 
1,2,3,6-

tetrawodoropirydyna 
 3 F1 II Mieszanki węglowodorów 

2427 
Chloran potasu, roztwór 

wodny 
 5.1 O1 II/III Woda 

2428 
Chloran sodu, roztwór 

wodny 
 5.1 O1 II/III Woda 

2429 
Chloran wapnia, roztwór 

wodny 
 5.1 O1 II/III Woda 

2436 Kwas tiooctowy  3 F1 II Kwas octowy 

2457 2,3-dimetylobutan  3 F1 II Mieszanina węglowodorów 

2491 Etanoloamina  8 C7 III Roztwór zwilŜający 

2491 Etanoloamina, roztwór roztwór wodny 8 C7 III Roztwór zwilŜający 

2496 Bezwodnik propionowy  8 C3 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2524 Ortomrówczan etylu  3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2526 Furfuryloamina  3 FC III 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

2527 
Akrylan izobutylu 

stabilizowany 
 3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2528 Izomaślan izobutylu  3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2529 Kwas izomasłowy  3 FC III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2531 
Kwas metakrylowy 

stabilizowany 
 8 C3 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2542 Tributyloamina  6.1 T1 II Mieszanina węglowodorów 

2560 2-Metylopentan-2-ol  3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2564 
Kwas trichlorooctowy, 

roztwór 
roztwór wodny 8 C3 II/III Kwas octowy 
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UN 

Prawidłowa nazwa 

przewozowa lub  

nazwa techniczna 

Opis Klasa 
Kod 

klasyfika-

cyjny 

Grupa 

pakowania 
Ciecz wzorcowa 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

2565 Dicykloheksyloamina  8 C7 III 

Mieszanki węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

2571 Kwas etylosiarkowy  8 C3 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2571 Kwasy alkilosiarkowe  8 C3 II Zasady pozycji zbiorczych 

2580 Bromek glinu, roztwór roztwór wodny 8 C1 III Woda 

2581 Chlorek glinu, roztwór roztwór wodny 8 C1 III Woda 

2582 
Chlorek Ŝelaza (III), 

roztwór 
roztwór wodny 8 C1 III Woda 

2584 Kwas metanosulfonowy 
zawierający ponad 5% 

wolnego kwasu 

siarkowego 

8 C1 II Woda 

2584 
Kwasy alkilosulfonowe 

ciekłe 

zawierające ponad 5% 

wolnego kwasu 

siarkowego 

8 C1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2584 Kwas benzenosulfonowy 
zawierający ponad 5% 

wolnego kwasu 

siarkowego 

8 C1 II Woda 

2584 Kwasy toluenosulfonowe 
zawierające ponad 5% 

wolnego kwasu 

siarkowego 

8 C1 II Woda 

2584 
Kwasy arylosulfonowe 

ciekłe 

zawierające ponad 5% 

wolnego kwasu 

siarkowego 

8 C1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2586 Kwas metanosulfonowy 
zawierający nie więcej 

niŜ 5% wolnego kwasu 

siarkowego 

8 C3 III Woda  

2586 
Kwasy alkilosulfonowe 

ciekłe 

zawierające nie więcej 

niŜ 5% wolnego kwasu 

siarkowego 

8 C3 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2586 Kwas benzenosulfonowy 
zawierający nie więcej 

niŜ 5% wolnego kwasu 

siarkowego 

8 C3 III Woda  

2586 Kwasy toluenosulfonowe 
zawierające nie więcej 

niŜ 5% wolnego kwasu 

siarkowego 

8 C3 III Woda  

2586 
Kwasy arylosulfonowe 

ciekłe 

zawierające nie więcej 

niŜ 5% wolnego kwasu 

siarkowego 

8 C3 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2610 Trialliloamina  3 FC III 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

2614 Alkohol allilowometylowy  3 F1 III  Kwas octowy 

2617 Metylocykloheksanole 

czyste izomery 

i mieszaniny 

izomerów, temperatura 

zapłonu pomiędzy 

23 °C i 60 °C 

3 F1 III Kwas octowy  

2619 Benzylodimetyloamina  8 CF1 II 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

2620 Maślany amylu 

czyste izomery 

i mieszaniny 

izomerów, temperatura 

zapłonu pomiędzy 

23 °C i 60 °C 

3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 
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UN 

Prawidłowa nazwa 

przewozowa lub  

nazwa techniczna 

Opis Klasa 
Kod 

klasyfika-

cyjny 

Grupa 

pakowania 
Ciecz wzorcowa 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

2622 Aldehyd glicydowy 
temperatura zapłonu 

poniŜej 23 °C 
3 FT1 II Mieszanina węglowodorów 

2626 
Kwas chlorowy, roztwór 

wodny 

zawierający nie więcej 

niŜ 10% kwasu 

chlorowego 

5.1 O1 II Kwas azotowy 

2656 Chinolina 
temperatura zapłonu 

wyŜsza niŜ 60 °C 
6.1 T1 III Woda 

2672 Amoniak, roztwór wodny 

gęstość w 15 °C 

pomiędzy 0,880 i 

0,957 g/ml, 

zawierający 

ponad 10%, ale nie 

więcej niŜ 35% 

amoniaku 

8 C5 III Woda 

2683 Siarczek amonu, roztwór 

roztwór wodny, 

temperatura zapłonu 

pomiędzy 23 °C i 

60 °C 

8 CFT II Kwas octowy 

2684 
3-

dietyloaminopropyloamina 
 3 FC III 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

2685 
N, N-

dietyloetylenodiamina 
 8 CF1 II 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

2693 
Wodorosiarczyny,  roztwór 

wodny i.n.o. 
nieorganiczne 8 C1 III Woda 

2707 Dimetylodioksany 
czyste izomery 

i mieszaniny izomerów 
3 F1 II/III Mieszanina węglowodorów 

2733 

Aminy zapalne Ŝrące i.n.o. 

lub Poliaminy zapalne 

Ŝrące i.n.o. 

 3 FC I/II/III 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

2734 Di-sec-butyloamina  8 CF1 II Mieszanina węglowodorów 

2734 

Aminy Ŝrące ciekłe zapalne 

i.n.o. lub Poliaminy Ŝrące 

ciekłe zapalne i.n.o. 

 8 CF1 I/II 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

2735 

AminyŜrące ciekłe i.n.o. 

lub Poliaminy Ŝrące ciekłe 

i.n.o. 

 8 C7 I/II/III 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

2739 Bezwodnik masłowy  8 C3 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2789 
Kwas octowy lodowaty lub 

Kwas octowy, roztwór 

roztwór wodny, 

zawierający 

ponad 80% masowych 

kwasu 

8 CF1 II Kwas octowy 

2790 Kwas octowy, roztwór 

roztwór wodny 

zawierający nie mniej 

niŜ 50%, ale nie więcej 

niŜ 80% masowych 

kwasu 

8 C3 II/III Kwas octowy 

2796 Kwas siarkowy 
zawierający nie więcej 

niŜ 51% kwasu 
8 C1 II Woda 

2797 
Ciecz akumulatorowa 

zasadowa 

roztwór wodny 

wodorotlenku potasu 

i sodu 

8 C5 II Woda 

2810 
Chlorek 2-chloro-6-

fluorobenzylu 
stabilizowany 6.1 T1 III Mieszanina węglowodorów 

2810 2-Fenyloetanol  6.1 T1 III Kwas octowy 
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UN 

Prawidłowa nazwa 

przewozowa lub  

nazwa techniczna 

Opis Klasa 
Kod 

klasyfika-

cyjny 

Grupa 

pakowania 
Ciecz wzorcowa 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

2810 
Eter monoheksylowy glikolu 

etylenowego  
 6.1 T1 III Kwas octowy 

2810 
Materiał trujący ciekły 

organiczny i.n.o. 
 6.1 T1 I/II/III Zasady pozycji zbiorczych 

2815 n-aminoetylopiperazyna  8 CT1 III 

Mieszanina węglowodorów 

i 

roztwór zwilŜający 

2818 
Polisiarczek amonu, 

roztwór 
roztwór wodny 8 CT1 II/III Kwas octowy 

2819 Fosforan amylu kwaśny  8 C3 III Roztwór zwilŜający 

2820 Kwas masłowy kwas n-masłowy 8 C3 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2821 Fenol, roztwór 
roztwór wodny, 

trujący, niezasadowy 
6.1 T1 II/III Kwas octowy 

2829 Kwas kapronowy kwas n-kapronowy 8 C3 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2837 
Wodorosiarczany, roztwór 

wodny 
 8 C1 II/III Woda 

2838 
Maślan winylu 

stabilizowany 
 3 F1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2841 Di-n-amyloamina  3 FT1 III 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

2850 
Tetrapropylen (Tetramer 

propylenu) 

mieszanina monoolefin 

C12, temperatura 

zapłonu pomiędzy 

23 °C i 60 °C 

3 F1 III Mieszanina węglowodorów 

2873 Diaminobutyloetanol 
N,N-di-n-

butylaminoetanol 
6.1 T1 III Kwas octowy 

2874 Alkohol furfurylowy  6.1 T1 III Kwas octowy 

2920 
Kwas o,o-

dietyloditiofosforowy 

temperatura zapłonu 

pomiędzy 23 °C i 

60 °C 

8 CF1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2920 
Kwas o,o-

dimetyloditiofosforowy 

temperatura zapłonu 

pomiędzy 23 °C i 

60 °C 

8 CF1 II Roztwór zwilŜający 

2920 Bromowodór 
33% roztwór w kwasie 

octowym lodowatym 
8 CF1 II Roztwór zwilŜający 

2920 
Wodorotlenek 

tetrametyloamoniowy 

roztwór wodny, 

temperatura zapłonu 

pomiędzy 23 °C i 

60 °C 

8 CF1 II Woda 

2920 
Materiał Ŝrący ciekły 

zapalny i.n.o. 
 8 CF1 I/II Zasady pozycji zbiorczych 

2922 Siarczek amonu 
roztwór wodny, 

temperatura zapłonu 

wyŜsza niŜ 60°C 

8 CT1 II Woda 

2922 Krezole 

zasadowy roztwór 

wodny , mieszanina 

krezolanów sodu i 

potasu 

8 CT1 II Kwas octowy 

2922 Fenol 

zasadowy roztwór 

wodny, mieszanina 

fenolanów sodu i 

potasu 

8 CT1 II Kwas octowy 
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Prawidłowa nazwa 

przewozowa lub  

nazwa techniczna 

Opis Klasa 
Kod 

klasyfika-

cyjny 

Grupa 

pakowania 
Ciecz wzorcowa 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

2922 Fluorek sodu kwaśny roztwór wodny 8 CT1 III Woda 

2922 
Materiał Ŝrący ciekły 

trujący i.n.o. 
 8 CT1 I/II/III Zasady pozycji zbiorczych 

2924 
Materiał zapalny ciekły 

Ŝrący i.n.o. 
słabo Ŝrący 3 FC I/II/III Zasady pozycji zbiorczych 

2927 
Materiał trujący ciekły 

Ŝrący organiczny i.n.o. 
 6.1 TC1 I/II Zasady pozycji zbiorczych 

2933 2-chloropropionian metylu  3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2934 
2-chloropropionian 

izopropylu 
 3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2935 2-chloropropionian etylu  3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2936 Kwas tiomlekowy  6.1 T1 II Kwas octowy 

2941 Fluoroaniliny 
czyste izomery 

i mieszaniny izomerów 
6.1 T1 III Kwas octowy 

2943 
Tetrawodoro 

furfuryloamina 
 3 F1 III Mieszanina węglowodorów 

2945 N-metylobutyloamina  3 FC II 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

2946 
2-amino-5-

dietyloaminopentan 
 6.1 T1 III 

Mieszanina węglowodorów 

i 
roztwór zwilŜający 

2947 Chlorooctan izopropylu  3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

2984 
Nadtlenek wodoru, 

roztwór wodny 

zawierający nie mniej 

niŜ 8%, lecz mniej niŜ 
20% nadtlenku wodoru 

(stabilizowany w razie 

potrzeby) 

5.1 O1 III Kwas azotowy 

3056 Aldehyd n-heptylowy  3 F1 III Mieszanina węglowodorów 

3065 Napoje alkoholowe 
zawierające ponad 

24% obj. alkoholu 
3 F1 II/III Kwas octowy 

3066 
Farba lub Materiał 

pokrewny do farby 

obejmuje farby, 

lakiery, emalie, bejce, 

szelaki, pokosty, 

wybłyszczacze, ciekłe 

napełniacze i ciekłe 

lakiery podkładowe 

lub obejmuje 

rozcieńczalniki 

i rozpuszczalniki do 

farb 

8 C9 II/III Zasady pozycji zbiorczych 

3079 
Metakrylonitryl 

stabilizowany 
 6.1 TF1 I 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

3082 
sec-Alkohol C6-C17 poli  

(3-6) etoksylowany 
 9 M6 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

i 
mieszanina węglowodorów 
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Prawidłowa nazwa 

przewozowa lub  

nazwa techniczna 

Opis Klasa 
Kod 

klasyfika-

cyjny 

Grupa 

pakowania 
Ciecz wzorcowa 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

3082 
Alkohol C12-C15 poli (1-3) 

etoksylowany 
 9 M6 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

i 

mieszanina węglowodorów 

3082 
Alkohol C13-C15 poli (1-6) 

etoksylowany 
 9 M6 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

i 
mieszanina węglowodorów 

3082 
Paliwo do turbinowych 

silników lotniczych JP-5 

temperatura zapłonu 

wyŜsza niŜ 60 °C 
9 M6 III Mieszanina węglowodorów 

3082 
Paliwo do turbinowych 

silników lotniczych JP-7 

temperatura zapłonu 

wyŜsza niŜ 60 °C 
9 M6 III Mieszanina węglowodorów 

3082 Smoła węglowa 
temperatura zapłonu 

wyŜsza niŜ 60 °C 
9 M6 III Mieszanina węglowodorów 

3082 Nafta ze smoły węglowej 
temperatura zapłonu 

wyŜsza niŜ 60 °C 
9 M6 III Mieszanina węglowodorów 

3082 
Kreozot wytwarzany ze 

smoły węglowej 

temperatura zapłonu 

wyŜsza niŜ 60 °C 
9 M6 III Mieszanina węglowodorów 

3082 
Kreozot wytwarzany ze 

smoły drzewnej 

temperatura zapłonu 

wyŜsza niŜ 60 °C 
9 M6 III Mieszanina węglowodorów 

3082 Fosforan difenylokrezylu  9 M6 III Roztwór zwilŜający  

3082 Akrylan decylu  9 M6 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

i 
mieszanina węglowodorów 

3082 Ftalan diizobutylu  9 M6 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający  

i 
mieszanina węglowodorów 

3082 Ftalan di-n-butylu  9 M6 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

i 
mieszanina węglowodorów 

3082 Węglowodory 

ciekłe, temperatura 

zapłonu wyŜsza niŜ 
60 °C,  zagraŜające 

środowisku 

9 M6 III Zasady pozycji zbiorczych 

3082 Fosoforan difenyloizodecylu  9 M6 III Roztwór zwilŜający  

3082 Metylonaftaleny 
mieszanina izomerów, 

ciekła 
9 M6 III Mieszanina węglowodorów 

3082 Fosforany triarylowe i.n.o. 9 M6 III Roztwór zwilŜający  

3082 Fosoforan trikrezylu 
z zawartością nie 

więcej niŜ 3%-

izomerów orto 

9 M6 III Roztwór zwilŜający  

3082 Fosoforan triksylenylu  9 M6 III Roztwór zwilŜający  

3082 Ditiofosforan alkilocynku C3-C14 9 M6 III Roztwór zwilŜający  

3082 Ditiofosforan arylocynku C 7-C16 9 M6 III Roztwór zwilŜający  

3082 
Materiał zagraŜający 

środowisku ciekły i.n.o. 
 9 M6 III Zasady pozycji zbiorczych 

3099 
Materiał utleniający ciekły 

trujący i.n.o. 
 5.1 OT1 I/II/III Zasady pozycji zbiorczych 
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UN 

Prawidłowa nazwa 

przewozowa lub  

nazwa techniczna 

Opis Klasa 
Kod 

klasyfika-

cyjny 

Grupa 

pakowania 
Ciecz wzorcowa 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

3101 

3103 

3105 

3107 

3109 

3111 

3113 

3115 

3117 

3119 

Nadtlenek organiczny typu 

B, C, D, E lub F ciekły lub 

Nadtlenek organiczny typu 

B, C, D, E lub F ciekły, 

temperatura kontrolowana 

 5.2 P1  

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

i 

mieszanina węglowodorów 

i 
kwas azotowy** 

**) Dla numerów UN 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 3119 (wodoronadtlenek tert-butylu 

zawierający więcej niŜ 40% nadtlenku i kwas nadoctowy są wykluczone): wszystkie nadtlenki organiczne w postaci 

technicznie czystej lub w roztworze w rozpuszczalnikach, które, na ile zgodność ich dotyczy, objęte są cieczą 
wzorcową "mieszanina węglowodorów" w niniejszej liście. Zgodność odpowietrzeń i uszczelek z nadtlenkami 

organicznymi moŜe być sprawdzona, niezaleŜnie od badania prototypu, w badaniach laboratoryjnych z kwasem 

azotowym. 

3145 Butylofenole ciekłe i.n.o. 8 C3 I/II/III Kwas octowy  

3145 Alkilofenole ciekłe i.n.o. 
obejmują homologi C2-

C12 
8 C3 I/II/III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

3149 

Nadtlenek wodoru i kwas 

nadoctowy, mieszanina 

stabilizowana 

zawierający UN 2790 

kwas octowy, UN 

2796 kwas siarkowy 

i/lub UN 1805 kwas 

fosforowy, wodę 
i nie więcej niŜ 5% 

kwasu nadoctowego 

5.1 OC1 II 

Roztwór zwilŜający  

i  
kwas azotowy 

3210 
Chlorany nieorganiczne , 

roztwór wodny i.n.o. 
 5.1 O1 II/III Woda 

3211 

Nadchlorany, 

nieorganiczne, roztwór 

wodny, i.n.o. 

 5.1 O1 II/III Woda 

3213 
Bromiany nieorganiczne, 

roztwór wodnym i.n.o. 
 5.1 O1 II/III Woda 

3214 

Nadmanganiany 

nieorganiczne, roztwór 

wodny i.n.o. 

 5.1 O1 II Woda 

3216 

Nadsiarczany 

nieorganiczne, roztwór 

wodny i.n.o. 

 5.1 O1 III Roztwór zwilŜający 

3218 
Azotany nieorganiczne , 

roztwór wodny i.n.o. 
 5.1 O1 II/III Woda 

3219 
Azotyny nieorganiczne, 

roztwór wodnym i.n.o. 
 5.1 O1 II/III Woda 

3264 Chlorek miedzi  
roztwór wodny, słabo 

Ŝrący 
8 C1 III Woda 

3264 Siarczan hydroksyloaminy 25% roztwór wodny 8 C1 III Woda 

3264 Kwas fosforawy roztwór wodny 8 C1 III Woda 

3264 

Materiał Ŝrący ciekły 

kwaśny nieorganiczny 

i.n.o. 

temperatura zapłonu 

wyŜsza niŜ 60 °C 
8 C1 I/II/III 

Zasady pozycji zbiorczych; 

niestosuje się w przypadku 

mieszanin zawierających jako 

składniki UN: 1830, 1832, 

1906 i 2308 

3265 Kwas metoksyoctowy  8 C3 I 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 
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UN 

Prawidłowa nazwa 

przewozowa lub  

nazwa techniczna 

Opis Klasa 
Kod 

klasyfika-

cyjny 

Grupa 

pakowania 
Ciecz wzorcowa 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

3265 
Bezwodnik kwasu 

allilobursztynowego 
 8 C3 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

3265 Kwas ditioglikolowy  8 C3 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

3265 Fosforan butylu 
mieszanina 

fosoforanów mono- i 

dibutylu 

8 C3 III Roztwór zwilŜający 

3265 Kwas kaprylowy   8 C3 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

3265 Kwas izowalerianowy  8 C3 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

3265 Kwas pelargonowy  8 C3 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

3265 Kwas piorogronowy  8 C3 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

3265 Kwas walerianowy  8 C3 III Kwas octowy 

3265 
Materiał Ŝrący ciekły 

kwaśny organiczny i.n.o. 

temperatura zapłonu 

wyŜsza niŜ 60 °C 
8 C3 I/II/III Zasady pozycji zbiorczych 

3266 Siarczek sodu kwaśny roztwór wodny 8 C5 II Kwas octowy 

3266 Siarczek sodu 
roztwór wodny, słabo 

Ŝrący 
8 C5 III Kwas octowy 

3266 

Materiał Ŝrący ciekły 

zasadowy nieorganiczny 

i.n.o. 

temperatura zapłonu 

wyŜsza niŜ 60 °C 
8 C5 I/II/III Zasady pozycji zbiorczych 

3267 2,2'-(Butyloimino)-bisetanol  8 C7 II 

Mieszanki węglowodorów 

i 

roztwór zwilŜający 

3267 
Materiał Ŝrący ciekły 

zasadowy organiczny i.n.o. 

temperatura zapłonu 

wyŜsza niŜ 60 °C 
8 C7 I/II/III Zasady pozycji zbiorczych 

3271 
Eter monobutylowy glikolu 

etylenowego 

temperatura zapłonu 

60 °C 
3 F1 III  Kwas octowy 

3271 Etery i.n.o.  3 F1 II/III Zasady pozycji zbiorczych 

3272 
Ester tert-butylowy kwasu 

akrylowego 
 3 F1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

3272 Propionian izobutylu 
temperatura zapłonu 

poniŜej 23 °C 
3 F1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

3272 Walerianian metylu  3 F1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

3272 orto-Mrówczan trimetylu  3 F1 II 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

3272 Walerianian etylu  3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

3272 Izowalerianian izobutylu  3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 
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UN 

Prawidłowa nazwa 

przewozowa lub  

nazwa techniczna 

Opis Klasa 
Kod 

klasyfika-

cyjny 

Grupa 

pakowania 
Ciecz wzorcowa 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

3272 Propionian n-amylu  3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

3272 Maślan n-butylu  3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

3272 Mleczan metylu  3 F1 III 

Octan n-butylu – octan n-

butylu –nasycony roztwór 

zwilŜający 

3272 Estry i.n.o.  3 F1 II/III Zasady pozycji zbiorczych 

3287 Azotyn sodu 40% roztwór wodny 6.1 T4 III Woda 

3287 
Materiał trujący ciekły 

nieorganiczny i.n.o. 
 6.1 T4 I/II/III Zasady pozycji zbiorczych 

3291 
Odpad kliniczny, 

nieokreślony i.n.o. 
ciekłe 6.2 I3 II Woda 

3293 
Hydrazyna, roztwór 

wodny  

zawierający nie więcej 

niŜ 37%  masowych 

hydrazyny 

6.1 T4 III Woda 

3295 Hepteny i.n.o. 3 F1 II Mieszanki węglowodorów  

3295 Nonany 
temperatura zapłonu 

poniŜej 23 °C 
3 F1 II Mieszanki węglowodorów  

3295 Dekany i.n.o. 3 F1 III Mieszanki węglowodorów  

3295 1,2,3-trimetylobenzeny  3 F1 III Mieszanki węglowodorów  

3295 Węglowodory ciekłe i.n.o.  3 F1 I/II/III Zasady pozycji zbiorczych 

3405 Chloran baru, roztwór roztwór wodny 5.1 OT1 II/III Woda 

3406 Nadchloran baru, roztwór roztwór wodny 5.1 OT1 II/III Woda 

3408 
Nadchloran ołowiu, 

roztwór 
roztwór wodny 5.1 OT1 II/III Woda 

3413 Cyjanek potasu, roztwór roztwór wodny 6.1 T4 I/II/III Woda 

3414 Cyjanek sodu, roztwór roztwór wodny 6.1 T4 I/II/III Woda 

3415 Fluorek sodu, roztwór roztwór wodny 6.1 T4 III Woda 

3422 Fluorek potasu, roztwór roztwór wodny 6.1 T4 III Woda 

4.1.2 Dodatkowe przepisy ogólne dotyczące stosowania DPPL 

4.1.2.1 JeŜeli DPPL stosowane są do przewozu materiałów ciekłych o temperaturze zapłonu 60 °C 

(tygiel zamknięty) lub niŜszej, albo do materiałów sproszkowanych skłonnych do wybuchu, 

naleŜy podjąć środki w celu przeciwdziałania niebezpiecznym wyładowaniom 

elektrostatycznym. 

4.1.2.2 KaŜdy DPPL metalowy, ze sztywnego tworzywa sztucznego i złoŜony powinien być poddany 

badaniom i kontroli, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami określonymi w 6.5.4.4 lub 

6.5.4.5: 

- przed przekazaniem do eksploatacji; 

- następnie, w okresach nie przekraczających dwa i pół roku i pięć lat; 

- po przeprowadzeniu naprawy lub regeneracji, przed ponownym uŜyciem do przewozu. 

DPPL nie powinien być napełniany i nadawany do przewozu po upływie terminu waŜności 

ostatniego badania okresowego lub kontroli. JednakŜe DPPL napełniony przed upływem 

terminu waŜności ostatniego badania okresowego lub  kontroli, moŜe być przewoŜony przez 

okres nie dłuŜszy niŜ 3 miesiące po upływie terminu waŜności ostatniego badania okresowego 



Dziennik Ustaw – 714 –  Poz. 769

 

35 

lub kontroli. Dodatkowo, DPPL moŜe być przewoŜony po upływie terminu waŜności 

ostatniego badania okresowego lub  kontroli: 

(a) po opróŜnieniu, lecz przed oczyszczeniem, w celu przeprowadzenia wymaganego 

badania lub kontroli przed ponownym napełnieniem; oraz 

(b) jeŜeli właściwa władza nie postanowiła inaczej, w okresie nie dłuŜszym niŜ 6 miesięcy 

licząc od daty upływu terminu waŜności ostatniego badania okresowego lub kontroli dla 

umoŜliwienia zwrotu materiałów niebezpiecznych lub ich pozostałości, w celu ich 

zlikwidowania lub powtórnego wykorzystania. 

UWAGA: Zapisy w dokumencie przewozowym, patrz 5.4.1.1.11. 

4.1.2.3 DPPL typu 31HZ2 powinny być napełniane co najmniej do 80% pojemności osłony 

zewnętrznej. 

4.1.2.4 Z wyjątkiem regularnej konserwacji DPPL metalowych, ze sztywnego tworzywa sztucznego, 

złoŜonych i elastycznych, wykonywanej przez właściciela DPPL, którego państwo 

pochodzenia i nazwa, albo dopuszczony znak, są trwale naniesione na DPPL, podmiot 

przeprowadzający regularną konserwację DPPL powinien, w pobliŜu znaku zatwierdzenia 

typu UN naniesionego przez producenta, umieścić w sposób trwały znak, który wskazywałby: 

(a) nazwę państwa, w którym wykonano regularną konserwację DPPL; oraz 

(b) nazwę albo dopuszczony znak podmiotu wykonującego regularną konserwację. 

4.1.3  Przepisy ogólne dotyczące instrukcji pakowania 

4.1.3.1 W rozdziale 4.1.4 podano instrukcje pakowania, które mają zastosowanie do towarów 

niebezpiecznych klas od 1 do 9. Są one podzielone na trzy podrozdziały zaleŜnie od typu 

zastosowanego opakowania, których dotyczą: 

Podrozdział 4.1.4.1 dla opakowań innych niŜ DPPL i opakowania duŜe; instrukcje 

pakowania są oznaczone kodem literowo-cyfrowym 

rozpoczynającym się od litery „P” lub „R” w przypadku opakowań 
przewidzianych wyłącznie w RID i ADR; 

Podrozdział 4.1.4.2 dla DPPL; instrukcje pakowania są oznaczone kodem literowo-

cyfrowym rozpoczynającym się od liter „IBC”; 

Podrozdział 4.1.4.3 dla opakowań duŜych; instrukcje pakowania są oznaczone kodem 

literowo-cyfrowym rozpoczynającym się od liter „LP”. 

Instrukcje pakowania stanowią, Ŝe stosuje się odpowiednio przepisy ogólne podane w 4.1.1, 

4.1.2 lub 4.1.3. Mogą one równieŜ wymagać odpowiedniego stosowania przepisów 

szczególnych podanych w 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 lub 4.1.9. Szczególne przepisy pakowania 

mogą być takŜe podane w instrukcjach pakowania dotyczących pojedynczych materiałów lub 

przedmiotów. Przepisy te oznaczone są kodem literowo-cyfrowym zawierającym litery: 

„PP” dla opakowań innych niŜ DPPL i opakowania duŜe lub „RR” w przypadku przepisów 

charakterystycznych dla RID i ADR; 

„B” dla DPPL w przypadku przepisów charakterystycznych dla RID i ADR; 

„L” dla opakowań duŜych lub „LL” dla szczególnych przepisów ADR dotyczących 

pakowania. 

JeŜeli nie podano inaczej, to kaŜde opakowanie powinno spełniać odpowiednie wymagania 

części 6. Instrukcje pakowania nie zawierają wytycznych dotyczących zgodności materiału 

konstrukcyjnego opakowania z jego zawartością. Z tego względu uŜytkownik nie powinien 

dokonywać wyboru opakowania bez sprawdzenia, czy materiał przeznaczony do przewozu jest 

zgodny z wybranym materiałem konstrukcyjnym opakowania (np. naczynia szklane są 
nieodpowiednie dla większości fluorków). W przypadkach, gdy w instrukcjach pakowania 

dopuszczone są naczynia szklane, oznacza to równieŜ, Ŝe dopuszczone są opakowania 

porcelanowe, ceramiczne i kamionkowe. 

4.1.3.2 Instrukcje pakowania, które powinny być zastosowane dla danego materiału lub przedmiotu 

podane są dla kaŜdego z nich w kolumnie (8) tabeli A w dziale 3.2. W kolumnach (9a) i (9b) 
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podane są szczególne przepisy pakowania oraz przepisy dotyczące pakowania razem (patrz 

4.1.10), mające zastosowanie do konkretnych materiałów i przedmiotów. 

4.1.3.3 KaŜda instrukcja pakowania wskazuje dopuszczone opakowania pojedyncze lub 

kombinowane. W przypadku opakowań kombinowanych, wskazane są dopuszczone 

opakowania zewnętrzne, wewnętrzne oraz, jeŜeli ma to zastosowanie, maksymalna 

dopuszczalna ilość materiału na kaŜde opakowanie wewnętrzne lub zewnętrzne. Definicje 

maksymalnej masy netto i maksymalnej pojemności podane są w 1.2.1. 

4.1.3.4 W przypadku, gdy przewoŜone materiały mogą podczas przewozu przejść w stan ciekły, nie 

dopuszcza się stosowania następujących opakowań: 

Opakowania 

bębny: 1D i 1G; 

skrzynie: 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 i 4H2; 

worki: 5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 i 5M2; 

opakowania złoŜone: 6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6PC, 6PD1, 6PD2, 6PG1, 

6PG2 i 6PH1; 

Opakowania duŜe 

elastyczne z tworzywa sztucznego: 51H (opakowania zewnętrzne) 

DPPL 

do materiałów I grupy pakowania: wszystkie typy DPPL; 

do materiałów II i III grupy pakowania: 

drewniane: 11C, 11D i 11F; 

tekturowe: 11G; 

elastyczne: 13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 

i 13M2; 

złoŜone: 11HZ2 i 21HZ2. 

W rozumieniu niniejszego podrozdziału, materiały i mieszaniny materiałów o temperaturze 

topnienia równej 45 °C lub niŜszej uwaŜa się za materiały stałe, które podczas przewozu mogą 
przejść w stan ciekły. 

4.1.3.5 JeŜeli instrukcje pakowania podane w niniejszym dziale zezwalają na stosowanie określonego 

typu opakowania (np. 4G; 1A2), to mogą być równieŜ stosowane do tego celu opakowania 

oznakowane takim samym kodem, uzupełnionym literami „V”, „U” lub „W”, naniesionymi 

zgodnie z wymaganiami części 6 (np. 4GV, 4GU lub 4GW; 1A2V, 1A2U lub 1A2W). 

Obowiązują przy tym te same warunki i ograniczenia, jakie mają zastosowanie do danego typu 

opakowania zewnętrznego, zgodnie z odpowiednią instrukcją pakowania. Na przykład, 

opakowanie kombinowane oznaczone kodem opakowania „4GV” moŜe być stosowane 

w kaŜdym przypadku, gdy dopuszczone jest opakowanie kombinowane oznaczone kodem 

„4G”, pod warunkiem, Ŝe przestrzegane są wymagania w zakresie opakowań wewnętrznych 

oraz ograniczenia ilościowe, zawarte w odpowiedniej instrukcji pakowania. 

4.1.3.6 Naczynia ciśnieniowe do materiałów ciekłych i stałych 

4.1.3.6.1 JeŜeli nie wskazano inaczej w ADR, to naczynia ciśnieniowe zgodne z: 

(a)  odpowiednimi wymaganiami działu 6.2; lub 

(b)  normami krajowymi lub międzynarodowymi w zakresie projektowania, budowy, 

badania, wytwarzania i kontroli, stosowanymi w państwie, w którym naczynia 

ciśnieniowe są wytwarzane, pod warunkiem spełnienia wymagań podanych w 4.1.3.6 

oraz, Ŝe w przypadku butli metalowych, zbiorników rurowych, bębnów ciśnieniowych, 

wiązek butli i naczyń ciśnieniowych awaryjnych, których budowa jest taka, Ŝe 

minimalny wskaźnik zniszczenia (ciśnienie niszczące podzielone przez ciśnienie 

próbne) wynosi: 
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(i) 1,50 dla naczyń ciśnieniowych wielokrotnego napełniania, 

(ii) 2,00 dla naczyń ciśnieniowych jednorazowego napełniania, 

są dopuszczone do przewozu materiałów ciekłych i stałych innych niŜ materiały wybuchowe, 

materiały termicznie niestabilne, nadtlenki organiczne, materiały samoreaktywne oraz 

materiały, w których znaczny wzrost ciśnienia moŜe nastąpić na skutek wystąpienia reakcji 

chemicznej oraz materiały promieniotwórcze  (jeŜeli są dopuszczone w 4.1.9).  

Przepisów tego podrozdziału nie stosuje się do materiałów wymienionych w 4.1.4.1, instrukcja 

pakowania P200, tabela 3.  

4.1.3.6.2 KaŜdy typ konstrukcji naczynia ciśnieniowego powinien być zatwierdzony przez właściwą 
władzę państwa produkcji lub jak wskazano w dziale 6.2. 

4.1.3.6.3 JeŜeli nie określono inaczej, to powinny być uŜywane naczynia ciśnieniowe o minimalnym 

ciśnieniu próbnym wynoszącym 0,6 MPa. 

4.1.3.6.4 JeŜeli nie określono inaczej, to naczynia ciśnieniowe mogą być zaopatrzone w awaryjne 

urządzenia zapobiegające wzrostowi ciśnienia, których celem jest uniknięcie rozerwania 

naczynia, w przypadku przepełnienia lub poŜaru. 

Zawory naczyń ciśnieniowych powinny być zaprojektowane i zbudowane w taki sposób, 

aŜeby w przypadku ich uszkodzenia nie nastąpiło uwolnienie się zawartości lub powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, które mogłyby spowodować niezamierzone uwalnianie 

się zawartości naczynia ciśnieniowego, jedną z metod podanych w 4.1.6.8 (a) do (e). 

4.1.3.6.5 Stopień napełnienia nie powinien przekraczać 95% pojemności naczynia ciśnieniowego 

w temperaturze 50 °C. Powinna być pozostawiona wystarczająca przestrzeń w celu 

zapewnienia, Ŝe naczynie ciśnieniowe nie zostanie wypełnione cieczą w temperaturze 55 °C. 

4.1.3.6.6 Naczynia ciśnieniowe powinny być poddawane okresowej kontroli i badaniu co 5 lat. 

Okresowa kontrola powinna obejmować oględziny zewnętrzne, oględziny wewnętrzne lub 

badanie zastępcze metodą zatwierdzoną przez właściwą władzę, próbę ciśnieniową lub za 

zgodą właściwej władzy równowaŜne badanie nieniszczące włącznie z kontrolą całego 

osprzętu (np. szczelności zaworów, zaworów awaryjnych obniŜających ciśnienie lub 

elementów topliwych). Naczynia ciśnieniowe nie powinny być napełniane po upływie terminu 

okresowej kontroli i badania, ale mogą być przewoŜone po upływie tego terminu. Naprawiane 

naczynia ciśnieniowe powinny spełniać wymagania podane w 4.1.6.11. 

4.1.3.6.7 Napełniający naczynie ciśnieniowe, przed jego napełnieniem powinien dokonać oględzin 

naczynia oraz upewnić się, Ŝe naczynie ciśnieniowe jest dopuszczone do materiałów, które 

będą przewoŜone oraz, Ŝe zostały spełnione wymagania ADR. Po napełnieniu, zawory 

odcinające powinny być zamknięte i powinny pozostawać zamknięte podczas przewozu. 

Nadawca powinien sprawdzić, czy zamknięcia i wyposaŜenie są szczelne. 

4.1.3.6.8 Naczynia ciśnieniowe do wielokrotnego napełniania nie powinny być napełniane materiałami 

innymi od tych, które były poprzednio zawarte, jeŜeli nie zostały wykonane niezbędne 

czynności dotyczące zmiany przeznaczenia. 

4.1.3.6.9 Znakowanie naczyń ciśnieniowych dla materiałów ciekłych i materiałów stałych 

według 4.1.3.6 (które nie spełniają wymagań działu 6.2) powinno być zgodne z wymaganiami 

właściwej władzy państwa produkcji. 

4.1.3.7 Opakowania lub DPPL, które nie są wyraźnie dopuszczone w mających zastosowanie 

instrukcjach pakowania, nie mogą być stosowane do przewozu danego materiału lub 

przedmiotu, jeŜeli nie są one wyraźnie dopuszczone na podstawie czasowego odstępstwa 

uzgodnionego między Umawiającymi się Stronami zgodnie z przepisami podanymi w 1.5.1. 
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4.1.3.8 Przedmioty nieopakowane, inne niŜ przedmioty klasy 1 

4.1.3.8.1 W przypadku, gdy duŜe przedmioty o mocnej konstrukcji nie mogą być pakowane zgodnie 

z wymaganiami działów 6.1 lub 6.6 oraz gdy muszą być przewoŜone w stanie próŜnym 

nieopakowane i nieoczyszczone, właściwa władza państwa pochodzenia 
2
 moŜe zezwolić na 

ich przewóz. Wydając zezwolenie, właściwa władza powinna uwzględnić co następuje: 

(a) duŜe przedmioty o mocnej konstrukcji powinny wytrzymywać wstrząsy występujące 

normalnie podczas czynności ładunkowych i przewozu, z uwzględnieniem przeładunku 

pomiędzy jednostkami transportowymi cargo, pomiędzy jednostkami transportowymi 

cargo a magazynami, jak równieŜ zdejmowania z palety w celu dalszego manipulowania 

ręcznego lub mechanicznego; 

(b) wszystkie zamknięcia i otwory powinny być uszczelnione, aby zapobiec wydostaniu się 
zawartości w normalnych warunkach przewozu, na skutek drgań, zmian temperatury, 

wilgotności lub ciśnienia (na przykład w wyniku zmiany wysokości). Na zewnętrznej 

powierzchni przedmiotów nie powinny znajdować się Ŝadne niebezpieczne pozostałości; 

(c) części duŜych przedmiotów o mocnej konstrukcji pozostające w bezpośrednim 

kontakcie z materiałami niebezpiecznymi: 

(i) nie powinny być podatne na oddziaływanie tych materiałów lub ulegać 
znacznemu osłabieniu na skutek kontaktu z nimi; oraz 

(ii) nie powinny powodować niebezpiecznych zjawisk, np. działać katalizująco lub 

reagować z zawartymi w nich materiałami niebezpiecznymi; 

(d) duŜe przedmioty o mocnej konstrukcji, zawierające materiały ciekłe, powinny być tak 

załadowane i umocowane, aby nie doszło do wycieku lub trwałego uszkodzenia podczas 

ich przewozu; 

(e) wymienione przedmioty powinny być unieruchomione w klatkach, koszach lub innych 

urządzeniach do manipulowania, albo umocowane w jednostce transportowej cargo, 

w taki sposób, aby w normalnych warunkach przewozu nie nastąpiło ich obluzowanie. 

4.1.3.8.2 Nieopakowane przedmioty dopuszczone przez właściwą władzę zgodnie z przepisami 

podanymi w 4.1.3.8.1 podlegają wymaganiom dotyczącym procedur nadawczych zawartym 

w części 5. Ponadto, nadawca takiego przedmiotu powinien zapewnić, aby kopia 

odpowiedniego zezwolenia była dołączona do dokumentu przewozowego. 

UWAGA: DuŜy przedmiot o mocnej konstrukcji moŜe zawierać układy paliwowe w osłonie 

elastycznej, wyposaŜenie wojskowe oraz urządzenia lub wyposaŜenie zawierające towary 

niebezpieczne w ilościach większych od ilości ograniczonych określonych w 3.4.6. 

4.1.4 Wykaz instrukcji pakowania 

UWAGA: W poniŜszych instrukcjach pakowania uŜyto takiego samego systemu ich numeracji 

jak w Przepisach Modelowych ONZ i w Kodeksie IMDG. Jednak szczegółowe informacje 

zawarte w instrukcjach ADR mogą być odmienne. 

 

                                                           
2
 JeŜeli państwo pochodzenia nie jest Umawiającą się Stroną Umowy ADR, oznacza to właściwą władzę pierwszego 

państwa będącego Umawiającą się Stroną Umowy ADR, do którego dotrze przesyłka. 
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4.1.4.1 Instrukcje pakowania dotyczące stosowania opakowań (z wyjątkiem DPPL i opakowań 

duŜych) 

P001 INSTRUKCJA PAKOWANIA (MATERIAŁY CIEKŁE) P001 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem spełnienia przepisów ogólnych podanych  

w 4.1.1 i 4.1.3: 

Opakowania kombinowane: 
Maksymalna pojemność /masa netto (patrz 

4.1.3.3.) 

Opakowania 

wewnętrzne 
Opakowania zewnętrzne I grupa 

pakowania 

II grupa 

pakowania 

III grupa 

pakowania 

Szkło  10 l Bębny     

Tworzywo 

sztuczne 30 l 

stal (1A1, 1A2) 250 kg 400 kg 400 kg 

aluminium (1B1, 1B2) 250 kg 400 kg 400 kg 

  
metal inny niŜ stal lub aluminium (1N1, 

1N2) 
250 kg 400 kg 400 kg 

Metal 40 l tworzywo sztuczne (1H1, 1H2) 250 kg 400 kg 400 kg 

  sklejka (1D) 150 kg 400 kg 400 kg 

 tektura (1G) 75 kg 400 kg 400 kg 

 Skrzynie    

 stal (4A) 250 kg 400 kg 400 kg 

 aluminium (4B) 250 kg 400 kg 400 kg 

 metal inny (4N) 250 kg 400 kg 400 kg 

 drewno (4C1, 4C2) 150 kg 400 kg 400 kg 

 sklejka (4D) 150 kg 400 kg 400 kg 

 materiał drewnopochodny (4F) 75 kg 400 kg 400 kg 

 tektura (4G) 75 kg 400 kg 400 kg 

 tworzywo sztuczne, spienione (4H1) 60 kg 60 kg 60 kg 

 tworzywo sztuczne, sztywne (4H2) 150 kg 400 kg 400 kg 

 Kanistry    

 stal (3A1, 3A2)  120 kg 120 kg 120 kg 

 aluminium (3B1, 3B2)  120 kg 120 kg 120 kg 

 tworzywo sztuczne (3H1, 3H2)  120 kg 120 kg 120 kg 

Opakowania pojedyncze: 

Bębny    

stal, wieko niezdejmowalne (1A1) 250 l 450 l 450 l 

stal, wieko zdejmowalne (1A2) 250 l  
a
 450 l 450 l 

aluminium, wieko niezdejmowalne (1B1) 250 l 450 l 450 l 

aluminium, wieko zdejmowalne (1B2) 250 l  
a
 450 l 450 l 

metal inny niŜ stal lub aluminium, wieko niezdejmowalne 

(1N1) 
250 l 450 l 450 l 

metal inny niŜ stal lub aluminium, wieko zdejmowalne 

(1N2) 
250 l  

a
 450 l 450 l 

tworzywo sztuczne, wieko niezdejmowalne (1H1) 250 l 450 l 450 l 

tworzywo sztuczne, wieko zdejmowalne (1H2) 250 l  
a
 450 l 450 l 

Kanistry    

stal, wieko niezdejmowalne(3A1)  60 l 60 l 60 l 

stal, wieko zdejmowalne (3A2) 60 l  
a
 60 l 60 l 

aluminium, wieko niezdejmowalne (3B1)  60 l 60 l 60 l 

aluminium, wieko zdejmowalne (3B2) 60 l  
a
 60 l 60 l 

tworzywo sztuczne, wieko niezdejmowalne (3H1) 60 l 60 l 60 l 

tworzywo sztuczne, wieko zdejmowalne (3H2) 60 l  
a
 60 l 60 l 

a 
Dopuszczone są tylko materiały o lepkości większej niŜ 2 680 mm

2
/s. 
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P001 INSTRUKCJA PAKOWANIA (MATERIAŁY CIEKŁE) (c.d.) P001 

Opakowania pojedyncze (c.d.) 
Maksymalna pojemność /masa netto 

(patrz 4.1.3.3.) 

Opakowania złoŜone 
I grupa 

pakowania 

II grupa 

pakowania 

III grupa 

pakowania 

naczynie z tworzywa sztucznego z zewnętrznym bębnem stalowym, 

aluminiowym lub z tworzywa sztucznego (6HA1, 6HB1, 6HH1) 

250 l 250 l 250 l 

naczynie z tworzywa sztucznego z zewnętrznym bębnem tekturowym 

lub ze sklejki (6HG1, 6HD1) 

120 l 250 l 250 l 

naczynie z tworzywa sztucznego z zewnętrznym koszem stalowym lub 

aluminiowym lub z zewnętrzną skrzynią stalową lub aluminiową, albo 

naczynie z tworzywa sztucznego z zewnętrzną skrzynią drewnianą,  
ze sklejki, tekturową lub ze sztywnego tworzywa sztucznego (6HA2, 

6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 lub 6HH2) 

60 l 60 l 60 l 

naczynie szklane z zewnętrznym bębnem stalowym, aluminiowym, 

tekturowym, ze sklejki, ze spienionego tworzywa sztucznego lub  

ze sztywnego tworzywa sztucznego (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 

lub 6PH2) lub z zewnętrznym koszem stalowym lub aluminiowym lub  

z zewnętrzną skrzynią stalową lub aluminiową, albo z zewnętrzną 
skrzynią drewnianą lub tekturową, albo z zewnętrznym koszem 

wiklinowym (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 lub 6PD2) 

60 l 60 l 60 l 

Naczynia ciśnieniowe, mogą być stosowane pod warunkiem spełnienia przepisów ogólnych 4.1.3.6. 

Wymagania dodatkowe: 

Opakowania z materiałami klasy 3, III grupy pakowania, w których wydzielają się niewielkie ilości ditlenku węgla 

lub azotu, powinny być odpowietrzane. 

Przepisy szczególne pakowania: 

PP1 Dla UN 1133, 1210, 1263, i 1866 oraz lepiszczy, farb drukarskich, materiałów farb drukarskich, farb, 

materiałów farbiarskich, oraz roztworów Ŝywicy, które są przypisane do UN 3082, opakowania metalowe lub 

z tworzyw sztucznych do materiałów II i III grupy pakowania w ilości 5 litrów lub mniejszej na jedno 

opakowanie nie wymagają badania eksploatacyjnego określonego w dziale 6.1 podczas przewozu: 

(a) Jako ładunki spaletyzowane, umieszczone są w paletach skrzyniowych lub uformowane w paletowe 

jednostki ładunkowe, np. gdy opakowania pojedyncze ułoŜone są lub spiętrzone na palecie  

i zamocowane na niej poprzez opasanie taśmą, folią kurczliwą lub rozciągliwą, albo w inny 

odpowiedni sposób; lub 

(b) Jako opakowania wewnętrzne opakowań kombinowanych o maksymalnej masie netto 40 kg. 

PP2 Dla UN 3065 mogą być stosowane beczki drewniane o maksymalnej pojemności 250 litrów, które nie 

spełniają wymagań działu 6.1. 

PP4 Dla UN 1774, opakowania powinny spełniać wymagania na poziomie II grupy pakowania. 

PP5 Dla UN 1204, opakowania powinny być tak zbudowane, aby wykluczyć moŜliwość wybuchu na skutek 

wzrostu ciśnienia wewnętrznego. Do tych materiałów nie naleŜy stosować butli, zbiorników rurowych  

i bębnów ciśnieniowych. 

PP6 (Skreślone) 

PP10 Dla UN 1791, II grupy pakowania, opakowania powinny być odpowietrzane. 

PP31 Dla UN 1131, opakowania powinny być uszczelnione hermetycznie. 

PP33 Dla UN 1308, I i II grupy pakowania, dopuszcza się tylko opakowania kombinowane o maksymalnej masie 

brutto 75 kg. 

PP81 Dla UN 1790, zawierającego więcej niŜ 60% lecz nie więcej niŜ 85% fluorowodoru oraz UN 2031, 

zawierającego więcej niŜ 55% kwasu azotowego, dozwolony czas uŜytkowania bębnów i kanistrów  

z tworzywa sztucznego wynosi 2 lata od daty ich produkcji. 

PP93 Dla UN 3532 i 3534 opakowania powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób umoŜliwiający 

uwalnianie gazów lub pary, aby zapobiec podnoszeniu się ciśnienia, które mogłoby rozerwać opakowanie  

w przypadku utraty stabilizacji. 

Przepisy szczególne pakowania, charakterystyczne dla RID i ADR 

RR2 Dla UN 1261, nie dopuszcza się opakowań z wiekiem zdejmowalnym. 
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P002 INSTRUKCJA PAKOWANIA (MATERIAŁY STAŁE) P002 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem spełnienia przepisów ogólnych podanych w 4.1.1 i 4.1.3: 

Opakowania kombinowane: Maksymalna masa netto (patrz 4.1.3.3) 

Opakowania 

wewnętrzne 
Opakowania zewnętrzne 

I grupa 

pakowania 

II grupa 

pakowania 

III grupa 

pakowania 

Szkło 10 kg Bębny    

Tworzywo 

sztuczne 
a
 

50 kg 
stal (1A1, 1A2) 400 kg 400 kg 400 kg 

aluminium (1B1, 1B2) 400 kg 400 kg 400 kg 

Metal  50 kg metal inny (1N1, 1N2) 400 kg 400 kg 400 kg 

Papier 
a, b, c

 50 kg tworzywo sztuczne (1H1, 1H2) 400 kg 400 kg 400 kg 

Tektura 
a, b, c

 50 kg sklejka (1D) 400 kg 400 kg 400 kg 

a
 Te opakowania 

powinny być 
pyłoszczelne. 

b
 Te opakowania nie 

powinny być 
stosowane do 

materiałów, które 

podczas przewozu 

mogą przejść w stan 

ciekły (patrz 

4.1.3.4). 
c
 Te opakowania nie 

powinny być 
stosowane do 

materiałów I grupy 

pakowania. 

tektura (1G) 400 kg 400 kg 400 kg 

Skrzynie    

stal (4A) 400 kg 400 kg 400 kg 

aluminium (4B) 400 kg 400 kg 400 kg 

metal inny (4N) 400 kg 400 kg 400 kg 

drewno (4C1) 250 kg 400 kg 400 kg 

drewno, ze ścianami pyłoszczelnymi 

(4C2) 
250 kg 400 kg 400 kg 

sklejka (4D) 250 kg 400 kg 400 kg 

materiał drewnopochodny (4F) 125 kg 400 kg 400 kg 

tektura (4G) 125 kg 400 kg 400 kg 

tworzywo sztuczne, spienione (4H1) 60 kg 60 kg 60 kg 

tworzywo sztuczne, sztywne (4H2) 250 kg 400 kg 400 kg 

Kanistry    

stal (3A1, 3A2) 120 kg 120 kg 120 kg 

aluminium (3B1, 3B2) 120 kg 120 kg 120 kg 

tworzywo sztuczne (3H1, 3H2) 120 kg 120 kg 120 kg 

Opakowania pojedyncze: 

Bębny    

stal (1A1 lub 1A2
 d

) 400 kg 400 kg 400 kg 

aluminium (1B1 lub 1B2 
d
) 400 kg 400 kg 400 kg 

metal, inny niŜ stal lub aluminium (1N1 lub 1N2 
d
) 400 kg 400 kg 400 kg 

tworzywo sztuczne (1H1 lub 1H2 
d
) 400 kg 400 kg 400 kg 

tektura (1G) 
e
 400 kg 400 kg 400 kg 

sklejka (1D) 
e
 400 kg 400 kg 400 kg 

Kanistry    

stal (3A1 lub 3A2
 d

)  120 kg 120 kg 120 kg 

aluminium (3B1 or 3B2
 d

) 120 kg 120 kg 120 kg 

tworzywo sztuczne (3H1 lub 3H2
 d

) 120 kg 120 kg 120 kg 

d
 Opakowania te nie powinny być stosowane do materiałów I grupy pakowania, które podczas przewozu mogą 

przejść w stan ciekły (patrz 4.1.3.4). 
e 

Opakowania te nie powinny być stosowane do materiałów, które podczas przewozu mogą przejść w stan ciekły 

(patrz 4.1.3.4). 
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P002 INSTRUKCJA PAKOWANIA (MATERIAŁY STAŁE) (c.d.) P002 

 Maksymalna masa netto (patrz 4.1.3.3) 

Opakowania pojedyncze (c.d.) 
I grupa 

pakowania 

II grupa 

pakowania 

III grupa 

pakowania 

Skrzynie    

stal (4A) 
e
 Niedozwolone 400 kg 400 kg 

aluminium (4B) 
e
 Niedozwolone 400 kg 400 kg 

metal inny (4N) 
e Niedozwolone 400 kg 400 kg 

drewno (4C1) 
e
 Niedozwolone 400 kg 400 kg 

sklejka(4D) 
e
 Niedozwolone 400 kg 400 kg 

materiał drewnopochodny (4F) 
e
 Niedozwolone 400 kg 400 kg 

drewno, ze ścianami pyłoszczelnymi (4C2) 
e
 Niedozwolone 400 kg 400 kg 

tektura(4G) 
e
 Niedozwolone 400 kg 400 kg  

tworzywo sztuczne, sztywne (4H2) 
e
 Niedozwolone 400 kg 400 kg 

Worki    

worki (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) 
e
 Niedozwolone 50 kg 50 kg 

Opakowania złoŜone    

naczynie z tworzywa sztucznego z zewnętrznym bębnem 

stalowym, aluminiowym, ze sklejki, tekturowym lub z tworzywa 

sztucznego (6HA1, 6HB1, 6HG1 
e
, 6HD1 

e
,6HH1) 

400 kg 400 kg 400 kg 

naczynie z tworzywa sztucznego z zewnętrznym koszem 

stalowym lub aluminiowym lub z zewnętrzną skrzynią stalową 
lub aluminiową, albo naczynie z tworzywa sztucznego z 

zewnętrzną skrzynią drewnianą, ze sklejki, tekturową lub ze 

sztywnego tworzywa sztucznego (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2 
e
, 

6HG2 
e
 lub 6HH2) 

75 kg 75 kg 75 kg 

naczynie szklane z zewnętrznym bębnem stalowym, 

aluminiowym, ze sklejki lub tekturowym (6PA1, 6PB1, 6PD1 
e
 

lub 6PG1 
e
) lub z zewnętrznym koszem stalowym lub 

aluminiowym lub z zewnętrzną skrzynią stalową lub aluminiową, 
albo z zewnętrzną skrzynią drewnianą lub tekturową, albo z 

zewnętrznym koszem wiklinowym (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PD2 
e
 

lub 6PG2 
e
) lub z zewnętrznym opakowaniem ze sztywnego 

tworzywa sztucznego lub ze spienionego tworzywa sztucznego 

(6PH2 lub 6PH1 
e
). 

75 kg 75 kg 75 kg 

Naczynia ciśnieniowe mogą być stosowane pod warunkiem spełnienia przepisów ogólnych podanych w 4.1.3.6.
 

e
 Opakowania te nie powinny być stosowane do materiałów, które podczas przewozu mogą przejść w stan ciekły 

(patrz 4.1.3.4). 



Dziennik Ustaw – 722 –  Poz. 769

 

43 

P002 INSTRUKCJA PAKOWANIA (MATERIAŁY STAŁE) (c.d.) P002 

Przepisy szczególne pakowania: 

PP6 (Skreślony) 

PP7 UN 2000 celuloid moŜe być przewoŜony bez opakowania na palecie, owinięty folią z tworzywa sztucznego 

i odpowiednio zabezpieczony, np. za pomocą opasek stalowych, jako ładunek całkowity w pojazdach 

zamkniętych lub kontenerach zamkniętych. Masa kaŜdej z palet nie powinna przekraczać 1 000 kg. 

PP8 Dla UN 2002, opakowania powinny być tak zbudowane, aby wykluczyć moŜliwość wybuchu na skutek 

wzrostu ciśnienia wewnętrznego. Do tych materiałów nie naleŜy stosować butli, zbiorników rurowych 

i beczek ciśnieniowych. 

PP9 Dla UN 3175, 3243 i 3244, opakowania powinny być zgodne z zatwierdzonym typem konstrukcji, który 

przeszedł próbę szczelności według wymagań dla II grupy pakowania. Dla UN 3175 próba szczelności nie 

jest wymagana, jeŜeli ciecz jest całkowicie zaabsorbowana przez materiał stały zawarty w szczelnych 

workach. 

PP11 Dla UN 1309, III grupy pakowania oraz UN 1362, dopuszcza się worki typów 5H1, 5L1 i 5M1, jeŜeli 

materiały zapakowane są dodatkowo w worki z tworzywa sztucznego i są owinięte na paletach folią 
kurczliwą lub rozciągliwą. 

PP12 Dla UN 1361, 2213 i 3077, dopuszcza się worki typów 5H1, 5L1 i 5M1, jeŜeli są one przewoŜone 

w pojazdach zamkniętych lub kontenerach zamkniętych. 

PP13 Dla przedmiotów zaklasyfikowanych do UN 2870, dozwolone są tylko opakowania kombinowane 

spełniające wymagania na poziomie I grupy pakowania. 

PP14 Dla UN 2211, 2698 i 3314, opakowania nie muszą odpowiadać wymaganiom określonym w badaniach 

podanych w dziale 6.1. 

PP15 Dla UN 1324 i 2623, opakowania powinny spełniać wymagania na poziomie III grupy pakowania. 

PP20 Dla UN 2217, moŜna stosować kaŜde opakowanie, które jest pyłoszczelne i odporne na rozdarcie. 

PP30 Dla UN 2471, nie dopuszcza się opakowań wewnętrznych z papieru lub tektury. 

PP34 Dla UN 2969 (całe ziarna), dopuszcza się worki typów 5H1, 5L1 i 5M1. 

PP37 Dla UN 2590 i 2212, dopuszcza się worki typu 5M1. Wszystkie worki powinny być przewoŜone w pojazdach 

zamkniętych lub kontenerach zamkniętych lub być umieszczone w zamkniętych, sztywnych opakowaniach 

zbiorczych. 

PP38 Odnośnie do UN 1309, II grupy pakowania, stosowanie worków dozwolone jest jedynie w przypadku 

przewozu w pojazdach zamkniętych lub kontenerach zamkniętych. 

PP84 Odnośnie do UN 1057, stosowane sztywne opakowania zewnętrzne powinny spełniać wymagania na 

poziomie II grupy pakowania. Opakowania powinny być projektowane, wytwarzane i układane tak, by 

zapobiec przemieszczaniu się, przypadkowemu iskrzeniu urządzeń lub przypadkowemu uwolnieniu się gazu 

palnego lub materiałów zapalnych ciekłych. 

UWAGA: Dla zuŜytych zapalniczek zbieranych osobno, patrz dział 3.3 przepis szczególny 654. 

PP92 Dla UN 3531 i 3533 opakowania powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób umoŜliwiający 

uwalnianie gazów lub pary, aby zapobiec podnoszeniu się ciśnienia, które mogłoby rozerwać opakowanie 

w przypadku utraty stabilizacji. 

Przepisy szczególne pakowania charakterystyczne dla RID i ADR 

RR5 JeŜeli masa całkowita opakowania nie przekracza 10 kg, to pomimo przepisów szczególnych 

pakowania PP84, powinny być spełnione tylko przepisy ogólne podane w 4.1.1.1, 4.1.1.2 i 4.1.1.5 

do 4.1.1.7. 

UWAGA: Dla zuŜytych zapalniczek zbieranych osobno, patrz dział 3.3 przepis szczególny 654. 
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P003 INSTRUKCJA PAKOWANIA P003 

Materiały niebezpieczne powinny znajdować się w odpowiednich opakowaniach zewnętrznych. Opakowania te 

powinny odpowiadać przepisom 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.8 i 4.1.3 oraz powinny być tak zaprojektowane, aby 

spełniały wymagania konstrukcyjne podane w 6.1.4. NaleŜy stosować opakowania zewnętrzne zbudowane  

z odpowiedniego materiału i o wystarczającej wytrzymałości, zaprojektowane z uwzględnieniem pojemności 

opakowania i jego przeznaczenia. JeŜeli niniejsza instrukcja pakowania jest stosowana do przewozu przedmiotów 

lub opakowań wewnętrznych opakowań kombinowanych, to opakowanie powinno być tak zaprojektowane  

i zbudowane, aby przeciwdziałać przypadkowemu uwolnieniu zawartości przedmiotów w normalnych warunkach 

przewozu. 

Przepisy szczególne pakowania: 

PP16 Dla UN 2800, akumulatory powinny być zabezpieczone przed zwarciem i bezpiecznie zapakowane w mocne 

opakowania zewnętrzne. 

UWAGA 1: Akumulatory bezobsługowe, które są integralną i niezbędną częścią urządzeń mechanicznych 

lub elektronicznych, powinny być bezpiecznie umocowane w przeznaczonym dla nich uchwycie 

i zabezpieczone  

w taki sposób, aby zapobiec ich uszkodzeniu lub zwarciu. 

UWAGA 2: W odniesieniu do akumulatorów zuŜytych (UN 2800), patrz instrukcja P801a. 

PP17 Dla UN 2037, sztuki przesyłek dla opakowań z płyty pilśniowej nie powinny przekraczać 55 kg masy netto 

lub 125 kg masy netto dla innych opakowań. 
PP19 Dla UN 1364 i 1365, dopuszcza się przewóz w belach. 

PP20 Dla UN 1363, 1386, 1408 i 2793, moŜna stosować kaŜde opakowanie, które jest pyłoszczelne i odporne na 

rozdarcie. 

PP32 UN 2857 i 3358, mogą być przewoŜone nieopakowane, w klatkach lub w odpowiednich opakowaniach 

zbiorczych. 

PP87 (Skreślony) 

PP88 (Skreślony)  

PP90 Dla UN 3506, naleŜy stosować szczelne wewnętrzne wykładziny lub worki z mocnego, nieprzeciekającego  

i odpornego na przekłucia materiału nieprzepuszczalnego dla rtęci, który zapobiegnie wydostawaniu się 
materiału z opakowania niezaleŜnie od ustawienia lub połoŜenia tego opakowania. 

PP91  UN 1044, duŜe gaśnice mogą równieŜ być przewoŜone nieopakowane, pod warunkiem, Ŝe spełnione są 
warunki podane w 4.1.3.8.1 (a) do (e), zawory są zabezpieczone jedną z metod zgodnie z 4.1.6.8 (a) do (d),  

a inne urządzenia zamontowane na gaśnicy są zabezpieczone, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu. 

Do celów tego szczególnego przepisu pakowania „duŜe gaśnice” oznaczają gaśnice określone w (c) do (e)  

w przepisie szczególnym 225 w dziale 3.3. 

Przepisy szczególne pakowania, charakterystyczne dla RID i ADR:  

RR6 UN 2037 wyroby metalowe przewoŜone jako ładunek całkowity mogą być równieŜ pakowane następująco: 

wyroby mogą być grupowane razem w jednostki ładunkowe na tacach i utrzymywane we właściwej pozycji 

za pomocą odpowiedniej powłoki z tworzywa sztucznego. Takie jednostki ładunkowe mogą być piętrzone 

i powinny być odpowiednio zabezpieczone na paletach 

RR9 UN 3509, opakowania nie muszą spełniać wymagań określonych w 4.1.1.3.  

Powinno się stosować opakowania spełniające wymagania podane w 6.1.4, uszczelnione lub wyposaŜone  

w uszczelnione i odporne na przekłucia szczelne wykładziny lub worki.  

JeŜeli pozostałościami są wyłącznie materiały stałe, które nie przejdą w stan ciekły pod wpływem temperatur 

mogących wystąpić podczas przewozu, to moŜna zastosować opakowania duŜe elastyczne.  

W przypadku występowania pozostałości ciekłych powinno się stosować sztywne opakowania, które 

zapewniają zatrzymanie zawartości(np. materiał absorpcyjny).  

Przed wypełnieniem i przekazaniem do przewozu kaŜde opakowanie powinno się poddawać kontroli w celu 

zapewnienia, aby było ono wolne od korozji, zanieczyszczenia lub innych uszkodzeń. Nie powinno się dłuŜej 

uŜywać opakowań wykazujących oznaki zmniejszenia wytrzymałości (małych wgnieceń i zadrapań nie 

uznaje się za ograniczające wytrzymałość opakowania).  

Opakowania przeznaczone do przewozu opakowań odpadowych próŜnych nieoczyszczonych, zawierających 

pozostałości klasy 5.1, powinny być tak skonstruowane lub przystosowane, aby towary nie miały kontaktu  

z drewnem lub innym materiałem palnym. 
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P004 INSTRUKCJA PAKOWANIA P004 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 3473, 3476, 3477, 3478 I 3479. 

Dopuszczone są następujące opakowania: 

(1) Dla ogniw paliwowych, pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 

4.1.1.6 i 4.1.3: 

Bębny (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);  

Skrzynie (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 

Kanistry (3A2, 3B2, 3H2). 

Opakowania powinny spełniać wymagania na poziomie II grupy pakowania. 

(2) Dla ogniw paliwowych pakowanych wraz z urządzeniem: mocne opakowania zewnętrzne, które spełniają 
przepisy ogólne podane w 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 i 4.1.3. JeŜeli ogniwa paliwowe są pakowane wraz  

z urządzeniem, to powinny być pakowane w opakowaniach wewnętrznych lub umieszczane  

w opakowaniach zewnętrznych z materiałem amortyzującym lub przekładką(ami) w tak sposób, Ŝeby 

ogniwa paliwowe były zabezpieczone przed uszkodzeniem, które moŜe być spowodowane ruchem lub 

przemieszczeniem zawartości wewnątrz opakowania zewnętrznego. Ogniwa paliwowe, które są 
instalowane w urządzeniu powinny być zabezpieczone przed zwarciem, a cały układ powinien być 
zabezpieczony przed przypadkowym zadziałaniem. 

Urządzenie powinno być zabezpieczone przed przemieszczaniem wewnątrz opakowania zewnętrznego. 

Dla potrzeb niniejszej instrukcji pakowania termin „urządzenie” oznacza urządzenie wymagające ogniw 

paliwowych dla jego eksploatacji, z którymi jest zapakowane. 

(3) Dla ogniw paliwowych zainstalowanych w urządzeniu: mocne opakowanie zewnętrzne spełniające przepisy 

ogólne podane w 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 i 4.1.3.  

DuŜe urządzenia o mocnej konstrukcji (patrz 4.1.3.8) zawierające ogniwa paliwowe mogą być przewoŜone 

bez opakowania. Ogniwa paliwowe, które są instalowane w urządzeniu powinny być zabezpieczone przed 

zwarciem, a cały układ powinien być zabezpieczony przed przypadkowym zadziałaniem. 

 

P005 INSTRUKCJA PAKOWANIA P005 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 3528, 3529 i 3530. 

JeŜeli silnik lub maszyna są tak zbudowane i zaprojektowane, Ŝe jednostka ładunkowa zawierająca towary 

niebezpieczne zapewnia równowaŜne zabezpieczenie, to opakowanie zewnętrzne nie jest wymagane.  

W przeciwnym wypadku towary niebezpieczne zawarte w silnikach lub maszynach powinny być umieszczane  

w opakowaniach zewnętrznych wykonanych z odpowiedniego materiału i o odpowiedniej wytrzymałość  
i konstrukcji w odniesieniu do pojemności opakowania i jego przeznaczenia oraz spełniających odpowiednie 

wymagania podane w 4.1.1.1, albo powinny być mocowane w sposób uniemoŜliwiający ich obluzowanie się  
w normalnych warunkach przewozu, np. w klatkach, koszach lub innych urządzeniach do manipulowania. 

Ponadto sposób, w jaki jednostki ładunkowe są umieszczone w silniku lub maszynie, powinien być taki, aby  

w normalnych warunkach przewozu zapobiec uszkodzeniu jednostek ładunkowych zawierających towary 

niebezpieczne, a w przypadku uszkodzenia jednostki ładunkowej zawierającej towary niebezpieczne ciekłe 

nie nastąpił ich wyciek z silnika lub maszyny (w celu spełnienia tego wymogu moŜna zastosować szczelną 
wykładzinę).  
Jednostki ładunkowe zawierające towary niebezpieczne powinny być zamontowane, zabezpieczone lub wyściełane 

w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu lub wyciekowi oraz umoŜliwiający kontrolę ich przemieszczania się 
wewnątrz silnika lub maszyny w normalnych warunkach przewozu. Materiał wyściełający nie moŜe wchodzić  
w niebezpieczne reakcje z zawartością jednostki ładunkowej. Wyciek zawartości nie moŜe znacząco pogarszać 
właściwości ochronnych materiału wyściełającego. 

Wymaganie dodatkowe: 

Inne towary niebezpieczne (np. akumulatory, gaśnice, zbiorniki gazu spręŜonego lub urządzenia zabezpieczające) 

wymagane do funkcjonowania lub bezpiecznego działania silnika lub maszyny powinny być bezpiecznie 

zamocowane w silniku lub maszynie.  
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P006 INSTRUKCJA PAKOWANIA P006 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN od 3537 do 3548. 

(1) Dopuszczone są następujące opakowania, pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 

i 4.1.3: 

Bębny (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 

Skrzynie (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 

Kanistry (3A2, 3B2, 3H2). 

 Opakowania powinny spełniać wymagania na poziomie II grupy pakowania. 

(2) Ponadto, dla przedmiotów o mocnej konstrukcji dopuszczone są następujące opakowania: 

 Mocne opakowania zewnętrzne zbudowane z odpowiedniego materiału i o wystarczającej wytrzymałości, 

zaprojektowane z uwzględnieniem pojemności opakowania i jego przeznaczenia. Opakowania te powinny 

odpowiadać przepisom 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.8 i 4.1.3 w celu osiągnięcia poziomu zabezpieczenia co najmniej 

równemu poziomowi zapewnionemu w dziale 6.1. Przedmioty mogą być przewoŜone niepakowane lub na 

paletach, gdy towary niebezpieczne są objęte równorzędną ochroną przez przedmiot, w którym się znajdują. 

(3)  Dodatkowo powinny być spełnione następujące warunki: 

(a)  Naczynia w przedmiotach zawierające materiały ciekłe lub stałe powinny być wykonane z odpowiednich 

materiałów i zabezpieczone w przedmiocie w taki sposób, aby w normalnych warunkach przewozu nie 

mogły być rozbite, przedziurawione lub, aby ich zawartość nie wydostała się do samego przedmiotu albo 

do opakowania zewnętrznego; 

(b)  Naczynia z zamknięciami zawierające ciecze powinny być zapakowane z odpowiednio ustawionymi 

zamknięciami. Ponadto naczynia powinny odpowiadać przepisom dotyczącym próby ciśnieniowej 

wewnętrznej podanym w 6.1.5.5; 

(c)  Naczynia łatwo ulegające rozbiciu lub przedziurawieniu, takie jak opakowania szklane, porcelanowe, 

kamionkowe, z niektórych tworzyw sztucznych, itp., powinny być odpowiednio zabezpieczone. 

Wydostanie się zawartości nie powinno znacząco pogarszać właściwości ochronnych przedmiotu albo 

opakowania zewnętrznego; 

(d)  Naczynia w przedmiotach zawierające gazy powinny spełniać wymagania zawarte odpowiednio 

w rozdziale 4.1.6 i w dziale 6.2 lub powinny zapewniać równowaŜny stopień zabezpieczenia jak 

w instrukcjach pakowania P200 lub P208; 

(e)  W przypadku, gdy w przedmiocie nie ma naczynia, to przedmiot powinien całkowicie zamknąć materiały 

niebezpieczne i uniemoŜliwić ich uwolnienie w normalnych warunkach przewozu. 

(4)  Przedmioty powinny być zapakowane w sposób zapobiegający przemieszczaniu i niezamierzonemu działaniu 

w normalnych warunkach przewozu. 
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P010 INSTRUKCJA PAKOWANIA P010 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 

Opakowania kombinowane 

Opakowania 

wewnętrzne 
Opakowania zewnętrzne Maksymalna masa netto (patrz 4.1.3.3) 

Szkło 1 l Bębny  

Stal 40 l stal (1A1, 1A2) 400 kg 

 tworzywo sztuczne (1H1, 1H2) 400 kg 

 sklejka (1D) 400 kg 

 tektura (1G) 400 kg 

 Skrzynie  

 stal (4A) 400 kg 

 drewno (4C1, 4C2) 400 kg 

 sklejka (4D) 400 kg 

 materiał drewnopochodny (4F) 400 kg 

 tektura (4G) 400 kg 

 tworzywo sztuczne, spienione 

(4H1) 
60 kg 

 tworzywo sztuczne, sztywne 

(4H2) 
400 kg 

Opakowania pojedyncze Maksymalna pojemność (patrz 4.1.3.3) 

Bębny  

stal, wieko niezdejmowalne (1A1) 450 ml 

Kanistry  

stal, wieko niezdejmowalne (3A1) 60 l 

Opakowania złoŜone  

naczynie z tworzywa sztucznego w bębnie stalowym (6HA1) 250 l 

Stalowe naczynia ciśnieniowe, pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne w 4.1.3.6. 

 

P099 INSTRUKCJA PAKOWANIA P099 

Mogą być stosowane wyłącznie opakowania dopuszczone dla tych materiałów, przez właściwą władzę. Kopia 

dopuszczenia właściwej władzy powinna być załączona do kaŜdej wysyłki lub dokument przewozu powinien 

zawierać wskazówkę/informację, Ŝe opakowanie zostało dopuszczone przez właściwą władzę. 

 

P101 INSTRUKCJA PAKOWANIA P101 

Mogą być stosowane wyłącznie opakowania dopuszczone przez właściwą władzę państwa pochodzenia. JeŜeli 

państwo pochodzenia nie jest Umawiającą się Stroną ADR, to opakowanie powinno być dopuszczone przez 

właściwą władzę pierwszego państwa-strony ADR, do którego dotrze przesyłka. W dokumentach przewozowych 

naleŜy nanieść znak państwa stosowany dla wyróŜnienia pojazdów w międzynarodowym ruchu drogowym
a
,  

w którym dopuszczenia dokonała władza właściwa, w następujący sposób: 

„Opakowanie dopuszczone przez właściwą władzę ...” (patrz 5.4.1.2.1(e)) 
a
 Znak wyróŜniający państwa rejestracji uŜywany dla pojazdów silnikowych i przyczep w międzynarodowym ruchu drogowym, 

np. zgodnie z Konwencją Genewską o ruchu drogowym z 1949 r. lub Konwencją Wiedeńską o ruchu drogowym z 1968 r. 

 

 

P110(a) INSTRUKCJA PAKOWANIA P110(a) 

(ZAREZERWOWANA) 

: W Przepisach Modelowych ONZ niniejsza instrukcja pakowania nie jest dopuszczona dla przewozu na warunkach 

ADR. 
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P110(b) INSTRUKCJA PAKOWANIA P110(b) 

Dopuszczone są następujące opakowania, pod warunkiem spełnienia ogólnych przepisów pakowania podanych  

w 4.1.1 i 4.1.3 oraz przepisów szczególnych pakowania podanych w 4.1.5: 

Opakowania wewnętrzne Opakowania pośrednie Opakowania zewnętrzne 

Naczynia Ścianki dzielące Skrzynie 

metal metal drewno, ściana pyłoszczelna (4C2) 

drewno drewno sklejka (4D) 

guma przewodząca tworzywo sztuczne materiał drewnopochodny (4F) 

tworzywo sztuczne 

przewodzące 

tektura  

Worki   

guma przewodząca   

tworzywo sztuczne 

przewodzące 

  

Przepisy szczególne pakowania: 

PP42 Dla UN 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135 i 0224, powinny być spełnione poniŜsze warunki: 

(a) Opakowania wewnętrzne nie powinny zawierać więcej niŜ 50 g materiału wybuchowego (ilość 
dotyczy materiału w stanie suchym); 

(b) Gniazda między ściankami dzielącymi nie powinny zawierać więcej niŜ jednego opakowania 

wewnętrznego, które powinno być pewnie umocowane; oraz 

(c) Opakowanie zewnętrzne moŜe być podzielone najwyŜej na 25 gniazd. 

 

P111 INSTRUKCJA PAKOWANIA P111 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem spełnienia ogólnych przepisów pakowania podanych  

w 4.1.1 i 4.1.3 oraz przepisów szczególnych pakowania podanych w 4.1.5: 

Opakowania wewnętrzne Opakowania pośrednie Opakowania zewnętrzne 

Worki Nie wymagane Skrzynie 

papier wodoszczelny  stal (4A) 

tworzywo sztuczne  aluminium (4B) 

tkanina gumowana  metal inny (4N) 

  drewno (4C1) 

Naczynia  drewno pyłoszczelne (4C2) 

drewno  sklejka (4D) 

Arkusze  materiał drewnopochodny (4F) 

tworzywo sztuczne  tektura (4G) 

tkanina gumowana   tworzywo sztuczne spienione (4H1) 

   tworzywo sztuczne sztywne (4H2) 

  Bębny 

  stal (1A1, 1A2) 

  aluminium (1B1, 1B2) 

  metal inny (1N1, 1N2) 

  sklejka (1D) 

  tektura (1G) 

  tworzywo sztuczne (1H1, 1H2) 

Przepis szczególny pakowania: 

PP43 Dla UN 0159, opakowania wewnętrzne nie są wymagane, jeŜeli jako opakowania zewnętrzne stosowane są 
bębny metalowe (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 lub 1N2) lub z tworzywa sztucznego (1H1 lub 1H2). 
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P112(a) INSTRUKCJA PAKOWANIA 

(materiał stały zwilŜony 1.1D) 

P112(a) 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem spełnienia ogólnych przepisów pakowania podanych 

w 4.1.1 i 4.1.3 oraz przepisów szczególnych pakowania podanych w 4.1.5: 

Opakowania wewnętrzne Opakowania pośrednie Opakowania zewnętrzne 

Worki 

papier wielowarstwowy 

wodoodporny 

tworzywo sztuczne 

tkanina 

tkanina gumowana 

tkanina z tworzywa 

sztucznego 

Naczynia 

metal 

tworzywo sztuczne 

drewno 

Worki 

tworzywo sztuczne 

tkanina powlekana lub 

zwykładziną z tworzywa 

sztucznego 

Naczynia 

metal 

tworzywo sztuczne 

drewno 

Skrzynie 

stal (4A) 

aluminium (4B) 

metal inny (4N) 

drewno (4C1) 

drewno pyłoszczelne (4C2) 

sklejka (4D) 

materiał drewnopochodny (4F) 

tektura(4G) 

tworzywo sztuczne spienione (4H1) 

tworzywo sztuczne sztywne (4H2) 

Bębny 

stal (1A1, 1A2) 

aluminium (1B1,1B2) 

metal inny (1N1, 1N2) 

sklejka (1D) 

tektura (1G) 

tworzywo sztuczne (1H1, 1H2) 

Wymagania dodatkowe: 

Opakowania wewnętrzne nie są wymagane, jeŜeli jako opakowania zewnętrzne stosowane są szczelne bębny 

z wiekiem zdejmowalnym. 

Przepisy szczególne pakowania: 

PP26 Dla UN 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 i 0394, opakowania nie powinny zawierać ołowiu. 

PP45 Dla UN 0072 i 0226, opakowania pośrednie nie są wymagane. 
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P112(b) INSTRUKCJA PAKOWANIA 

(materiał stały suchy, inny niŜ sproszkowany 1.1D) 

P112(b) 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem spełnienia przepisów ogólnych podanych w 4.1.1 i 4.1.3 

oraz przepisów szczególnych pakowania podanych w 4.1.5: 

Opakowania wewnętrzne Opakowania pośrednie Opakowania zewnętrzne  

Worki 

papier, siarczanowy 

papier wielowarstwowy 

wodoodporny 

tworzywo sztuczne 

tkanina 

tkanina gumowana 

tkanina z tworzywa 

sztucznego 

Worki (tylko dla UN 0150) 

tworzywo sztuczne 

tkanina powlekana lub z 

wykładziną z tworzywa 

sztucznego 

 

Worki 

tkanina z tworzywa sztucznego 

pyłoszczelna (5H2) 

tkanina z tworzywa sztucznego 

wodoodporna (5H3) 

tworzywo sztuczne, folia (5H4) 

tkanina pyłoszczelna (5L2) 

tkanina wodoodporna (5L3) 

papier wielowarstwowy  

wodoodporny (5M2) 

Skrzynie 

stal (4A) 

aluminium (4B) 

metal inny (4N) 

drewno (4C1) 

drewno pyłoszczelne (4C2) 

sklejka (4D) 

materiał drewnopochodny (4F) 

tektura(4G) 

tworzywo sztuczne spienione (4H1) 

tworzywo sztuczne sztywne (4H2) 

Bębny 

stal (1A1, 1A2) 

aluminium (1B1, 1B2) 

metal inny (1N1, 1N2) 

sklejka (1D) 

tektura (1G) 

tworzywo sztuczne (1H1, 1H2) 

Przepisy szczególne pakowania: 

PP26 Dla UN 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 i 0386, opakowania nie powinny zawierać ołowiu. 

PP46 Dla UN 0209 i dla płatkowanego lub kruszonego TNT w stanie suchym, zalecane są worki 

pyłoszczelne (5H2), przy ograniczeniu maksymalnej masy netto do 30 kg. 

PP47 Dla UN 0222, opakowania wewnętrzne nie są wymagane, jeŜeli opakowaniem zewnętrznym jest worek. 
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P112(c) 
INSTRUKCJA PAKOWANIA 

(materiały stałe sproszkowane 1.1D) 
P112(c) 

Dopuszczone są następujące opakowania, pod warunkiem spełnienia ogólnych przepisów pakowania podanych  

w 4.1.1 i 4.1.3 oraz przepisów szczególnych pakowania, podanych w 4.1.5: 

Opakowania wewnętrzne Opakowania pośrednie Opakowania zewnętrzne 

Worki 

papier, wielowarstwowy, 

wodoodporny 

tworzywo sztuczne 

tkanina z tworzywa sztucznego 

Naczynia 

tektura 

metal 

tworzywo sztuczne 

drewno 

Worki 

papier, wielowarstwowy, 

wodoodporny z 

wykładziną wewnętrzną 
tworzywo sztuczne 

Naczynia 

metal 

tworzywo sztuczne  

drewno 

Skrzynie 

stal (4A) 

aluminium (4B) 

metal inny (4N) 

drewno (4C1) 

drewno, pyłoszczelne (4C2) 

sklejka (4D) 

materiał drewnopochodny (4F) 

tektura(4G) 

tworzywo sztuczne, sztywne (4H2) 

Bębny 

stal (1A1, 1A2) 

aluminium (1B1, 1B2) 

metal inny (1N1, 1N2) 

sklejka (1D) 

tektura (1G) 

tworzywo sztuczne (1H1, 1H2) 

Wymagania dodatkowe: 

1. Opakowania wewnętrzne nie są wymagane, jeŜeli jako opakowania zewnętrzne zostały zastosowane bębny. 

2. Opakowania powinny być pyłoszczelne. 

Przepisy szczególne pakowania: 

PP26 Dla UN 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 i 0386, opakowania nie powinny zawierać ołowiu. 

PP46 Dla UN 0209 i dla płatkowanego lub kruszonego TNT w stanie suchym, zalecane są worki 

pyłoszczelne (5H2), przy ograniczeniu maksymalnej masy netto do 30 kg. 

PP48 Dla UN 0504, nie powinny być stosowane opakowania metalowe. Opakowania wykonane z innego materiału 

zawierające niewielką ilość metalu, na przykład zamknięcia metalowe lub inne elementy metalowe, takie jak 

wspomniane w 6.1.4, nie są uznawane za opakowania metalowe. 

 

P113 INSTRUKCJA PAKOWANIA P113 

Dopuszczone są następujące opakowania, pod warunkiem spełnienia ogólnych przepisów pakowania podanych  

w 4.1.1 i 4.1.3 oraz przepisów szczególnych pakowania podanych w 4.1.5: 

Opakowania wewnętrzne Opakowania pośrednie Opakowania zewnętrzne 

Worki 

papier 

tworzywo sztuczne 

tkanina, gumowana 

Naczynia 

tektura 

metal 

tworzywo sztuczne 

drewno 

Nie wymagane  Skrzynie 

stal (4A) 

aluminium (4B) 

metal inny (4N) 

drewno (4C1) 

drewno, ściany pyłoszczelne (4C2) 

sklejka (4D) 

materiał drewnopochodny (4F) 

tektura(4G) 

tworzywo sztuczne, sztywne (4H2) 

Bębny 

stal (1A1, 1A2) 

aluminium (1B1, 1B2) 

metal inny (1N1, 1N2) 

sklejka (1D) 

tektura (1G) 

tworzywo sztuczne (1H1, 1H2) 

Wymagania dodatkowe: Opakowania powinny być pyłoszczelne. 
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P113 INSTRUKCJA PAKOWANIA (c.d.) P113 

Przepisy szczególne pakowania: 

PP49 Dla UN 0094 i 0305, opakowanie wewnętrzne nie powinno zawierać więcej niŜ 50 g materiału. 

PP50 Dla UN 0027, opakowania wewnętrzne nie są wymagane, jeŜeli jako opakowania zewnętrzne zastosowano bębny. 

PP51 Dla UN 0028, jako opakowania wewnętrzne mogą być stosowane arkusze z papieru siarczanowego lub 

woskowanego. 

 

P114(a) INSTRUKCJA PAKOWANIA 

(materiał stały zwilŜony) 

P114(a) 

Dopuszczone są następujące opakowania, pod warunkiem spełnienia ogólnych przepisów pakowania podanych  

w 4.1.1 i 4.1.3 oraz przepisów szczególnych pakowania, podanych w 4.1.5: 

Opakowania wewnętrzne Opakowania pośrednie Opakowania zewnętrzne 

Worki 

tworzywo sztuczne 

tkanina 

tkanina z tworzywa sztucznego 

Naczynia 

metal 

tworzywo sztuczne 

drewno 

Worki 

tworzywo sztuczne 

tkanina, powlekana lub 

z wykładziną z tworzywa 

sztucznego  

Naczynia 

metal 

tworzywo sztuczne  

Przegrody 

drewno 

Skrzynie 

stal (4A) 

metal inny niŜ stal lub aluminium (4N) 

drewno (4C1) 

drewno, ściany pyłoszczelne (4C2) 

sklejka (4D) 

materiał drewnopochodny (4F) 

tektura(4G) 

tworzywo sztuczne, sztywne (4H2) 

Bębny 

stal (1A1, 1A2) 

aluminium (1B1, 1B2) 

metal inny (1N1, 1N2) 

sklejka (1D) 

tektura (1G) 

tworzywo sztuczne (1H1, 1H2) 

Wymagania dodatkowe: 

Opakowania pośrednie nie są wymagane, jeŜeli jako opakowania zewnętrzne stosowane są bębny z wiekiem 

zdejmowalnym. 

Przepisy szczególne pakowania: 

PP26 Dla UN 0077, 0132, 0234, 0235 i 0236, opakowania nie powinny zawierać ołowiu. 

PP43 Dla UN 0342, opakowania wewnętrzne nie są wymagane, jeŜeli jako opakowania zewnętrzne stosowane są 
bębny metalowe (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 lub 1N2) lub z tworzywa sztucznego (1H1 lub 1H2). 

 

P114(b) INSTRUKCJA PAKOWANIA 

(materiał stały suchy) 

P114(b) 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem spełnienia ogólnych przepisów pakowania podanych  

w 4.1.1 i 4.1.3 oraz przepisów szczególnych pakowania podanych w 4.1.5: 

Opakowania wewnętrzne Opakowania pośrednie Opakowania zewnętrzne 

Worki 

papier siarczanowy 

tworzywo sztuczne 

tkanina pyłoszczelna 

tkanina z tworzywa 

sztucznego, pyłoszczelna 

Naczynia 

tektura 

metal 

papier 

tworzywo sztuczne 

tkanina z tworzywa 

sztucznego, pyłoszczelna 

drewno 

Nie wymagane Skrzynie 

drewno (4C1) 

drewno, ściany pyłoszczelne (4C2) 

sklejka (4D) 

materiał drewnopochodny (4F) 

tektura(4G) 

Bębny 

stal (1A1, 1A2) 

aluminium (1B1, 1B2) 

metal inny (1N1, 1N2) 

sklejka (1D) 

tektura (1G) 

tworzywo sztuczne (1H1, 1H2) 
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P114(b) INSTRUKCJA PAKOWANIA (c.d.) 

(materiał stały suchy) 

P114(b) 

Przepisy szczególne pakowania: 

PP26 Dla UN 0077, 0132, 0234, 0235 i 0236, opakowania nie powinny zawierać ołowiu. 

PP48  Dla UN 0508 i 0509 opakowania metalowe nie powinny być stosowane. Opakowania wykonane z innego 

materiału zawierające niewielką ilość metalu, na przykład zamknięcia metalowe lub inne elementy 

metalowe, takie jak wspomniane w 6.1.4, nie są uznawane za opakowania metalowe. 

PP50 Dla UN 0160, 0161 i 0508, opakowania wewnętrzne nie są niezbędne, jeŜeli jako opakowania zewnętrzne 

stosowane są bębny. 

PP52 Dla UN 0160 i 0161, jeŜeli jako opakowania zewnętrzne stosowane są bębny metalowe (1A1, 1A2, 1B1, 

1B2, 1N1 lub 1N2), to opakowania metalowe powinny być tak zbudowane, aby wykluczyć zagroŜenie 

wybuchem na skutek wzrostu ciśnienia wewnętrznego z przyczyn wewnętrznych lub zewnętrznych. 

 

P115 INSTRUKCJA PAKOWANIA P115 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem spełnienia ogólnych przepisów pakowania podanych  

w 4.1.1 i 4.1.3 oraz przepisów szczególnych pakowania, podanych w 4.1.5: 

Opakowania wewnętrzne Opakowania pośrednie Opakowania zewnętrzne 

Naczynia 

tworzywo sztuczne 

drewno 

Worki 

tworzywo sztuczne, 

w naczyniach metalowych 

Bębny 

metal 

Naczynia 

drewno 

Skrzynie 

drewno (4C1) 

drewno, ściany pyłoszczelne (4C2) 

sklejka (4D) 

materiał drewnopochodny (4F) 

Bębny 

stal (1A1, 1A2) 

aluminium (1B1, 1B2) 

metal inny (1N1, 1N2) 

sklejka (1D) 

tektura (1G) 

tworzywo sztuczne (1H1, 1H2) 

Przepisy szczególne pakowania: 

PP45 Dla UN 0144, opakowania pośrednie nie są wymagane. 

PP53 Dla UN 0075, 0143, 0495 i 0497, opakowania wewnętrzne powinny mieć zamknięcia na gwint stoŜkowy,  

a ich pojemność nie powinna być większa niŜ 5 litrów. Opakowania wewnętrzne powinny być otoczone 

niepalnym, absorbującym materiałem wyściełającym. Ilość tego materiału powinna być wystarczająca dla 

pochłonięcia ciekłej zawartości. Naczynia metalowe powinny być oddzielone od siebie materiałem 

wyściełającym. JeŜeli jako opakowania zewnętrzne stosowane są skrzynie, to masa netto materiału 

miotającego jest ograniczona do 30 kg na kaŜdą sztukę przesyłki. 

PP54 Dla UN 0075, 0143, 0495 i 0497, jeŜeli jako opakowania zewnętrzne stosowane są bębny, a jako 

opakowania pośrednie równieŜ bębny, to te ostatnie powinny być otoczone niepalnym materiałem 

wyściełającym. Ilość tego materiału powinna być wystarczająca dla pochłonięcia ciekłej zawartości. 

Opakowanie złoŜone, składające się z naczynia z tworzywa sztucznego umieszczonego w bębnie metalowym 

moŜe być stosowane zamiast opakowania pośredniego i zewnętrznego. Objętość całkowita materiału 

miotającego w kaŜdej sztuce przesyłki nie powinna być większa niŜ 120 litrów. 

PP55 Dla UN 0144, naleŜy stosować absorbujący materiał wyściełający. 

PP56 Dla UN 0144, jako opakowania wewnętrzne mogą być stosowane naczynia metalowe. 

PP57 Dla UN 0075, 0143, 0495 i 0497, jeŜeli jako opakowania zewnętrzne stosowane są skrzynie, to jako 

opakowania pośrednie powinny być stosowane worki. 

PP58 Dla UN 0075, 0143, 0495 i 0497, jeŜeli jako opakowania zewnętrzne stosowane są bębny, to jako 

opakowania pośrednie powinny być równieŜ stosowane bębny. 

PP59 Dla UN 0144, jako opakowania zewnętrzne mogą być stosowane skrzynie tekturowe (4G). 

PP60 Dla UN 0144, nie powinny być stosowane bębny aluminiowe (1B1 lub 1B2) oraz bębny z metalu innego niŜ 
stal lub aluminium (1N1 lub 1N2). 
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P116 INSTRUKCJA PAKOWANIA P116 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem spełnienia ogólnych przepisów pakowania podanych  

w 4.1.1 i 4.1.3 oraz przepisów szczególnych pakowania, podanych w 4.1.5: 

Opakowania wewnętrzne Opakowania pośrednie Opakowania zewnętrzne 

Worki 

papier, wodo- i olejoodporny 

tworzywo sztuczne 

tkanina, z powłoką lub 

wykładziną z tworzywa 

sztucznego 

tkanina z tworzywa 

sztucznego, pyłoszczelna 

Naczynia 

tektura, wodoodporna 

metal 

tworzywo sztuczne 

drewno, pyłoszczelne 

Arkusze 

papier, wodoodporny 

papier, woskowany 

tworzywo sztuczne 

Nie wymagane Worki 

tkanina z tworzywa sztucznego (5H1, 5H2, 

5H3) 

papier, wielowarstwowy, wodoodporny 

(5M2) 

folia z tworzywa sztucznego (5H4) 

tkanina, pyłoszczelna (5L2) 

tkanina, wodoodporna (5L3) 

Skrzynie 

stal (4A) 

aluminium (4B) 

metal inny (4N) 

drewno (4C1) 

drewno, ściany pyłoszczelne (4C2) 

sklejka (4D) 

materiał drewnopochodny (4F) 

tektura (4G) 

tworzywo sztuczne, sztywne (4H2) 

Bębny 

stal (1A1, 1A2) 

aluminium (1B1, 1B2) 

metal inny (1N1, 1N2) 

sklejka (1D) 

tektura (1G) 

tworzywo sztuczne (1H1, 1H2) 

Kanistry 

stal (3A1, 3A2) 

tworzywo sztuczne (3H1, 3H2) 

Przepisy szczególne pakowania: 

PP61 Dla UN 0082, 0241, 0331 i 0332, opakowania wewnętrzne nie są wymagane, jeŜeli jako opakowania 

zewnętrzne stosowane są szczelne bębny z wiekiem zdejmowanym. 

PP62 Dla UN 0082, 0241, 0331 i 0332, opakowania wewnętrzne nie są wymagane, jeŜeli materiał wybuchowy 

zawarty jest w materiale nieprzepuszczalnym dla cieczy. 

PP63 Dla UN 0081, opakowania wewnętrzne nie są wymagane, jeŜeli materiał ten zawarty jest w sztywnym 

tworzywie sztucznym, nieprzepuszczalnym dla estrów azotanowych. 

PP64 Dla UN 0331, opakowania wewnętrzne nie są wymagane, jeŜeli jako opakowania zewnętrzne stosowane są 
worki (5H2), (5H3) lub (5H4). 

PP65 (Skreślony). 

PP66 Dla UN 0081, jako opakowania zewnętrzne nie powinny być stosowane worki. 
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P130 INSTRUKCJA PAKOWANIA P130 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem spełnienia ogólnych przepisów pakowania podanych  

w 4.1.1 i 4.1.3 oraz przepisów szczególnych pakowania podanych w 4.1.5: 

Opakowania wewnętrzne Opakowania pośrednie Opakowania zewnętrzne 

Nie wymagane Nie wymagane Skrzynie 

stal (4A) 

aluminium (4B) 

metal inny (4N) 

drewno (4C1) 

drewno, ściany pyłoszczelne (4C2) 

sklejka (4D) 

materiał drewnopochodny (4F) 

tektura (4G) 

tworzywo sztuczne, spienione (4H1) 

tworzywo sztuczne, sztywne (4H2) 

Bębny 

stal (1A1, 1A2) 

aluminium (1B1, 1B2) 

metal inny (1N1, 1N2) 

sklejka (1D) 

tektura (1G) 

tworzywo sztuczne (1H1, 1H2) 

Przepisy szczególne pakowania: 

PP67 Niniejszy przepis dotyczy: UN 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 

0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 

0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 

0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488, 0502 i 0510. 

DuŜe i masywne przedmioty wybuchowe, przeznaczone zwykle do celów wojskowych, bez ich środków 

inicjujących lub z ich środkami inicjującymi wyposaŜonymi w co najmniej dwa skuteczne urządzenia 

ochronne, mogą być przewoŜone nieopakowane. Gdy przedmioty takie mają ładunki miotające lub  

są samonapędzające, to ich układy zapalające powinny być zabezpieczone przed bodźcami występującymi  

w normalnych warunkach przewozu. Negatywne wyniki badań Serii 4 przedmiotów nie opakowanych 

wskazują, Ŝe mogą być one kierowane do przewozu w postaci nieopakowanej. Takie nieopakowane 

przedmioty mogą być mocowane w podstawach lub umieszczane w klatkach albo w innych urządzeniach do 

manipulowania. 
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P131 INSTRUKCJA PAKOWANIA P131 

Dopuszczone są następujące opakowania, pod warunkiem spełnienia ogólnych przepisów pakowania podanych  

w 4.1.1 i 4.1.3 oraz szczególnych przepisów pakowania, podanych w 4.1.5: 

Opakowania wewnętrzne Opakowania pośrednie Opakowania zewnętrzne 

Worki 

papier 

tworzywo sztuczne 

Naczynia 

tektura 

metal 

tworzywo sztuczne 

drewno 

Szpule 

Nie wymagane Skrzynie 

stal (4A) 

aluminium (4B) 

metal inny (4N) 

drewno (4C1) 

drewno, ściany pyłoszczelne (4C2) 

sklejka (4D) 

materiał drewnopochodny (4F) 

tektura (4G) 

tworzywo sztuczne, sztywne (4H2) 

Bębny 

stal (1A1, 1A2) 

aluminium (1B1, 1B2) 

metal inny (1N1, 1N2) 

sklejka (1D) 

tektura (1G) 

tworzywo sztuczne (1H1, 1H2) 

Przepis szczególny pakowania: 

PP68 Dla UN 0029, 0267 i 0455, jako opakowania wewnętrzne nie powinny być stosowane worki i szpule. 

 

P132(a) INSTRUKCJA PAKOWANIA 

(przedmioty w obudowie zamkniętej metalowej, z tworzywa sztucznego lub tektury, które 

zawierają materiał wybuchowy detonujący lub materiały wybuchowe detonujące 

połączone spoiwem z tworzywa sztucznego) 

P132(a) 

Dopuszczone są następujące opakowania, pod warunkiem spełnienia ogólnych przepisów pakowania podanych  

w 4.1.1 i 4.1.3 oraz przepisów szczególnych pakowania podanych w 4.1.5: 

Opakowania wewnętrzne Opakowania pośrednie Opakowania zewnętrzne 

Nie wymagane Nie wymagane Skrzynie 

stal (4A) 

aluminium (4B) 

metal inny (4N) 

drewno (4C1) 

drewno, ściany pyłoszczelne (4C2) 

sklejka (4D) 

materiał drewnopochodny (4F) 

tektura (4G) 

tworzywo sztuczne, sztywne (4H2) 
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P132(b) INSTRUKCJA PAKOWANIA 
(przedmioty bez obudowy zamkniętej) 

P132(b) 

Dopuszczone są następujące opakowania, pod warunkiem spełnienia ogólnych przepisów pakowania podanych  

w 4.1.1 i 4.1.3 oraz przepisów szczególnych pakowania podanych w 4.1.5: 

Opakowania wewnętrzne Opakowania pośrednie Opakowania zewnętrzne 

Naczynia 

tektura 

metal 

tworzywo sztuczne 

drewno 

Arkusze 

papier 

tworzywo sztuczne 

Nie wymagane Skrzynie 

stal (4A) 

aluminium (4B) 

metal inny (4N) 

drewno (4C1) 

drewno, ściany pyłoszczelne (4C2) 

sklejka (4D) 

materiał drewnopochodny (4F) 

tektura (4G) 

tworzywo sztuczne, sztywne (4H2) 

 

P133 INSTRUKCJA PAKOWANIA P133 

Dopuszczone są następujące opakowania, pod warunkiem spełnienia ogólnych przepisów pakowania podanych  

w 4.1.1 i 4.1.3 oraz przepisów szczególnych pakowania podanych w 4.1.5: 

Opakowania wewnętrzne Opakowania pośrednie Opakowania zewnętrzne 

Naczynia 

tektura 

metal 

tworzywo sztuczne 

drewno 

Tace z przegrodami 

tektura 

tworzywo sztuczne 

drewno 

Naczynia 

tektura 

metal 

tworzywo sztuczne 

drewno 

Skrzynie 

stal (4A) 

aluminium (4B) 

metal inny (4N) 

drewno (4C1) 

drewno, ściany pyłoszczelne (4C2) 

sklejka (4D) 

materiał drewnopochodny (4F) 

tektura (4G) 

tworzywo sztuczne, sztywne (4H2) 

Wymagania dodatkowe: 

Naczynia wymagane są jako opakowania pośrednie tylko, gdy jako opakowania wewnętrzne stosowane są tace. 

Przepis szczególny pakowania: 

PP69 Dla UN 0043, 0212, 0225, 0268 i 0306, tace nie powinny być stosowane jako opakowania wewnętrzne. 

 

P134 INSTRUKCJA PAKOWANIA P134 

Dopuszczone są następujące opakowania, pod warunkiem spełnienia ogólnych przepisów pakowania podanych  

w 4.1.1 i 4.1.3 oraz przepisów szczególnych pakowania podanych w 4.1.5: 

Opakowania wewnętrzne Opakowania pośrednie Opakowania zewnętrzne 

Worki 

wodoodporne 

Naczynia 

tektura 

metal 

tworzywo sztuczne 

drewno 

Arkusze 

tektura falista 

Tuby 

tektura 

Nie wymagane Skrzynie 

stal (4A) 

aluminium (4B) 

metal inny (4N) 

drewno (4C1) 

drewno, ściany pyłoszczelne (4C2) 

sklejka (4D) 

materiał drewnopochodny (4F) 

tektura (4G) 

tworzywo sztuczne, spienione (4H1) 

tworzywo sztuczne, sztywne (4H2) 

Bębny 

stal (1A1, 1A2) 

aluminium (1B1, 1B2) 

metal inny (1N1, 1N2) 

sklejka (1D) 

tektura (1G) 

tworzywo sztuczne (1H1, 1H2) 



Dziennik Ustaw – 737 –  Poz. 769

 

58 

P135 INSTRUKCJA PAKOWANIA P135 

Dopuszczone są następujące opakowania, pod warunkiem spełnienia ogólnych przepisów pakowania podanych  

w 4.1.1 i 4.1.3 oraz przepisów szczególnych pakowania podanych w 4.1.5: 

Opakowania wewnętrzne Opakowania pośrednie Opakowania zewnętrzne 

Worki 

papier 

tworzywo sztuczne 

Naczynia 

tektura 

metal 

tworzywo sztuczne 

drewno 

Arkusze 

papier 

tworzywo sztuczne 

Nie wymagane Skrzynie 

stal (4A) 

aluminium (4B) 

metal inny (4N) 

drewno (4C1) 

drewno, ściany pyłoszczelne (4C2) 

sklejka (4D) 

materiał drewnopochodny (4F) 

tektura (4G) 

tworzywo sztuczne, spienione (4H1) 

tworzywo sztuczne, sztywne (4H2) 

Bębny 

stal (1A1, 1A2) 

aluminium (1B1, 1B2) 

metal inny (1N1, 1N2) 

sklejka (1D) 

tektura (1G) 

tworzywo sztuczne (1H1, 1H2) 

 

P136 INSTRUKCJA PAKOWANIA P136 

Dopuszczone są następujące opakowania, pod warunkiem spełnienia ogólnych przepisów pakowania podanych  

w 4.1.1 i 4.1.3 oraz przepisów szczególnych pakowania podanych w 4.1.5: 

Opakowania wewnętrzne Opakowania pośrednie Opakowania zewnętrzne 

Worki 

tworzywo sztuczne 

tkanina 

Skrzynie 

tektura 

tworzywo sztuczne 

drewno 

Arkusze 

papier 

tworzywo sztuczne 

Przegrody w opakowaniach 

zewnętrznych 

Nie wymagane Skrzynie 

stal (4A) 

aluminium (4B) 

metal inny (4N) 

drewno (4C1) 

drewno, ściany pyłoszczelne (4C2) 

sklejka (4D) 

materiał drewnopochodny (4F) 

tektura (4G) 

tworzywo sztuczne, sztywne (4H2) 

Bębny 

stal (1A1, 1A2) 

aluminium (1B1, 1B2) 

metal inny (1N1, 1N2) 

sklejka (1D) 

tektura (1G) 

tworzywo sztuczne (1H1, 1H2) 



Dziennik Ustaw – 738 –  Poz. 769

 

59 

 

P137 INSTRUKCJA PAKOWANIA P137 

Dopuszczone są następujące opakowania, pod warunkiem spełnienia ogólnych przepisów pakowania podanych  

w 4.1.1 i 4.1.3 oraz przepisów szczególnych pakowania podanych w 4.1.5: 

Opakowania wewnętrzne Opakowania pośrednie Opakowania zewnętrzne 

Worki 

tworzywo sztuczne 

Skrzynie 

tektura 

drewno 

Tuby 

tektura 

metal 

tworzywo sztuczne 

Przegrody w opakowaniach 

zewnętrznych 

Nie wymagane Skrzynie 

stal (4A) 

aluminium (4B) 

metal inny (4N) 

drewno (4C1) 

drewno, ściany pyłoszczelne (4C2) 

sklejka (4D) 

materiał drewnopochodny (4F) 

tektura (4G) 

tworzywo sztuczne, sztywne (4H2) 

Bębny 

stal (1A1, 1A2) 

aluminium (1B1, 1B2) 

metal inny (1N1, 1N2) 

sklejka (1D) 

tektura (1G) 

tworzywo sztuczne (1H1, 1H2) 

Przepis szczególny pakowania: 

PP70 Dla UN 0059, 0439, 0440 i 0441, jeŜeli ładunki kumulacyjne pakowane są pojedynczo, to wgłębienie 

stoŜkowe powinno być skierowane czołowo w dół, a sztuka przesyłki powinna mieć oznakowanie zgodnie  

z 5.2.1.10.1. Gdy ładunki kumulacyjne pakowane są parami, wówczas wgłębienia stoŜkowe powinny być 
skierowane czołem do wnętrza w celu zminimalizowania efektu strumieniowego w razie przypadkowej 

inicjacji. 

 

P138 INSTRUKCJA PAKOWANIA P138 

Dopuszczone są następujące opakowania, pod warunkiem spełnienia ogólnych przepisów pakowania podanych  

w 4.1.1 i 4.1.3 oraz przepisów szczególnych pakowania podanych w 4.1.5: 

Opakowania wewnętrzne Opakowania pośrednie Opakowania zewnętrzne 

Worki 

tworzywo sztuczne 

Nie wymagane Skrzynie 

stal (4A) 

aluminium (4B) 

metal inny (4N) 

drewno (4C1) 

drewno, ściany pyłoszczelne (4C2) 

sklejka (4D) 

materiał drewnopochodny (4F) 

tektura (4G) 

tworzywo sztuczne, sztywne (4H2) 

Bębny 

stal (1A1, 1A2) 

aluminium (1B1, 1B2) 

metal inny (1N1, 1N2) 

sklejka (1D) 

tektura (1G) 

tworzywo sztuczne (1H1, 1H2) 

Wymagania dodatkowe: 

JeŜeli końce przedmiotów są uszczelnione, to opakowania wewnętrzne nie są wymagane. 
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P139 INSTRUKCJA PAKOWANIA P139 

Dopuszczone są następujące opakowania, pod warunkiem spełnienia ogólnych przepisów pakowania podanych  

w 4.1.1 i 4.1.3 oraz przepisów szczególnych pakowania podanych w 4.1.5: 

Opakowania wewnętrzne Opakowania pośrednie Opakowania zewnętrzne 

Worki 

tworzywo sztuczne 

Naczynia 

tektura 

metal 

tworzywo sztuczne 

drewno  

Szpule 

Arkusze 

papier 

tworzywo sztuczne 

Nie wymagane Skrzynie 

stal (4A) 

aluminium (4B) 

metal inny (4N) 

drewno (4C1) 

drewno, ściany pyłoszczelne (4C2) 

sklejka (4D) 

materiał drewnopochodny (4F) 

tektura (4G) 

tworzywo sztuczne, sztywne (4H2) 

Bębny 

stal (1A1, 1A2) 

aluminium (1B1, 1B2) 

metal inny (1N1, 1N2) 

sklejka (1D) 

tektura (1G) 

tworzywo sztuczne (1H1, 1H2) 

Przepisy szczególne pakowania: 

PP71 Dla UN 0065, 0102, 0104, 0289 i 0290, końce lontu detonującego powinny być uszczelnione, np. zatyczką 
trwale zamocowaną, uniemoŜliwiającą wydostanie się materiału wybuchowego. Końce lontu detonującego, 

elastycznego powinny być mocno zawiązane. 

PP72 Dla UN 0065 i 0289 w postaci zwojów, opakowania wewnętrzne nie są wymagane. 

 

140 INSTRUKCJA PAKOWANIA P140 

Dopuszczone są następujące opakowania, pod warunkiem spełnienia ogólnych przepisów pakowania podanych  

w 4.1.1 i 4.1.3 oraz przepisów szczególnych pakowania podanych w 4.1.5: 

Opakowania wewnętrzne Opakowania pośrednie Opakowania zewnętrzne 

Worki 

tworzywo sztuczne 

Naczynia 

drewno 

Szpule 

Arkusze 

papier siarczanowy 

tworzywo sztuczne 

Nie wymagane Skrzynie 

stal (4A) 

aluminium (4B) 

metal inny (4N) 

drewno (4C1) 

drewno, ściany pyłoszczelne (4C2) 

sklejka (4D) 

materiał drewnopochodny (4F) 

tektura (4G) 

tworzywo sztuczne, sztywne (4H2) 

Bębny 

stal (1A1, 1A2) 

aluminium (1B1, 1B2) 

metal inny (1N1, 1N2) 

sklejka (1D) 

tektura (1G) 

tworzywo sztuczne (1H1, 1H2) 

Przepisy szczególne pakowania: 

PP73 Dla UN 0105, opakowania wewnętrzne nie są wymagane, jeŜeli końce (lontu) są uszczelnione. 

PP74 Dla UN 0101, opakowania powinny być pyłoszczelne, z wyjątkiem przypadku, gdy lont chroniony jest 

papierową tubą, której końce zabezpieczone są zdejmowalnymi pokrywkami. 

PP75 Dla UN 0101, nie powinny być stosowane skrzynie lub bębny stalowe, aluminiowe lub z innych metali. 
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P141 INSTRUKCJA PAKOWANIA P141 

Dopuszczone są następujące opakowania, pod warunkiem spełnienia ogólnych przepisów pakowania podanych  

w 4.1.1 i 4.1.3 oraz przepisów szczególnych pakowania podanych w 4.1.5: 

Opakowania wewnętrzne Opakowania pośrednie Opakowania zewnętrzne 

Naczynia 

tektura 

metal 

tworzywo sztuczne 

drewno 

Tace z przegrodami 

tworzywo sztuczne 

drewno 

Przegrody w opakowaniach 

zewnętrznych 

Nie wymagane Skrzynie 

stal (4A) 

aluminium (4B) 

metal inny (4N) 

drewno (4C1) 

drewno, ściany pyłoszczelne (4C2) 

sklejka (4D) 

materiał drewnopochodny (4F) 

tektura (4G) 

tworzywo sztuczne, sztywne (4H2) 

Bębny 

stal (1A1, 1A2) 

aluminium (1B1, 1B2) 

metal inny (1N1, 1N2) 

sklejka (1D) 

tektura (1G) 

tworzywo sztuczne (1H1, 1H2) 

 

P142 INSTRUKCJA PAKOWANIA P142 

Dopuszczone są następujące opakowania, pod warunkiem spełnienia ogólnych przepisów pakowania podanych  

w 4.1.1 i 4.1.3 oraz przepisów szczególnych pakowania podanych w 4.1.5: 

Opakowania wewnętrzne Opakowania pośrednie Opakowania zewnętrzne 

Worki 

papier 

tworzywo sztuczne 

Naczynia 

tektura 

metal 

tworzywo sztuczne 

drewno 

Arkusze  

papier 

Tace z przegrodami 

tworzywo sztuczne 

Nie wymagane Skrzynie 

stal (4A) 

aluminium (4B) 

metal inny (4N) 

drewno (4C1) 

drewno, ściany pyłoszczelne (4C2) 

sklejka (4D) 

materiał drewnopochodny (4F) 

tektura (4G) 

tworzywo sztuczne, sztywne (4H2) 

Bębny 

stal (1A1, 1A2) 

aluminium (1B1, 1B2) 

metal inny (1N1, 1N2) 

sklejka (1D) 

tektura (1G) 

tworzywo sztuczne (1H1, 1H2) 
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P143 INSTRUKCJA PAKOWANIA P143 

Dopuszczone są następujące opakowania, pod warunkiem spełnienia ogólnych przepisów pakowania podanych  

w 4.1.1 i 4.1.3 oraz przepisów szczególnych pakowania podanych w 4.1.5: 

Opakowania wewnętrzne Opakowania pośrednie Opakowania zewnętrzne 

Worki 

papier siarczanowy 

tworzywo sztuczne 

tkanina 

tkanina gumowana 

Naczynia 

tektura 

metal 

tworzywo sztuczne 

drewno 

Tace z przegrodami 

tworzywo sztuczne 

drewno 

Nie wymagane Skrzynie 

stal (4A) 

aluminium (4B) 

metal inny (4N) 

drewno (4C1) 

drewno, ściany pyłoszczelne (4C2) 

sklejka (4D) 

materiał drewnopochodny (4F) 

tektura (4G) 

tworzywo sztuczne, sztywne (4H2) 

Bębny 

stal (1A1, 1A2) 

aluminium (1B1, 1B2) 

metal inny (1N1, 1N2) 

sklejka (1D) 

tektura (1G) 

tworzywo sztuczne (1H1, 1H2) 

Wymagania dodatkowe: 

Zamiast powyŜszych opakowań wewnętrznych i zewnętrznych moŜna stosować opakowania złoŜone (6HH2) 

(naczynie z tworzywa sztucznego ze skrzynią zewnętrzną z tworzywa sztucznego). 

Przepis szczególny pakowania: 

PP76 Dla UN 0271, 0272, 0415 i 0491, opakowania metalowe powinny być tak zbudowane, aby wykluczone było 

zagroŜenie wybuchem wskutek wzrostu ciśnienia wewnętrznego z przyczyn wewnętrznych lub zewnętrznych. 

 

P144 INSTRUKCJA PAKOWANIA P144 

Dopuszczone są następujące opakowania, pod warunkiem spełnienia ogólnych przepisów pakowania podanych  

w 4.1.1 i 4.1.3 oraz przepisów szczególnych pakowania podanych w 4.1.5: 

Opakowania wewnętrzne Opakowania pośrednie Opakowania zewnętrzne 

Naczynia 

tektura 

metal 

tworzywo sztuczne 

drewno 

Przegrody w opakowaniach 

zewnętrznych 

Nie wymagane Skrzynie 

stal (4A) 

aluminium (4B) 

metal inny (4N) 

drewno (4C1), z wykładziną metalową 
sklejka (4D), z wykładziną metalową 
materiał drewnopochodny (4F),  

z wykładziną metalową 
tworzywo sztuczne, spienione (4H1) 

tworzywo sztuczne, sztywne (4H2) 

Bębny 

stal (1A1, 1A2) 

aluminium (1B1, 1B2) 

metal inny (1N1, 1N2) 

tworzywo sztuczne (1H1, 1H2) 

Przepis szczególny pakowania: 

PP77 Dla UN 0248 i 0249, opakowania powinny być zabezpieczone przed wniknięciem wody. JeŜeli urządzenia 

aktywowane wodą przewoŜone są bez opakowania, to powinny być one wyposaŜone w co najmniej dwa 

niezaleŜne urządzenia ochronne zapobiegające wniknięciu wody. 
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Typy opakowań: butle, zbiorniki rurowe, bębny ciśnieniowe i wiązki butli. 

Dopuszcza się butle, zbiorniki rurowe, bębny ciśnieniowe i wiązki butli, pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy 

szczególne pakowania podane w 4.1.6 oraz przepisy podane poniŜej pod (1) do (9), a takŜe Ŝe w odniesieniu do 

kolumny „Przepisy szczególne pakowania” w tabelach 1,2, lub 3 spełnione są przepisy szczególne pakowania 

podane pod (10). 

Przepisy ogólne 

(1) Naczynia powinny być tak zamknięte i szczelne, aby zapobiec uwalnianiu się gazów; 

(2) Naczynia ciśnieniowe zawierające materiały trujące charakteryzujące się, zgodnie z wartościami podanymi 

w tabeli, LC50 niŜszym lub równym 200 ml/m
3
 (ppm), nie powinny być wyposaŜone w jakiejkolwiek 

urządzenia obniŜające ciśnienie. Urządzenia obniŜające ciśnienie powinny być zainstalowane na UN 

naczyniach ciśnieniowych stosowanych do przewozu UN 1013 ditlenku węgla i UN 1070 podtlenku azotu; 

(3) Trzy tabele zamieszczone poniŜej obejmują gazy spręŜone (Tabela 1), gazy skroplone i rozpuszczone 

(Tabela 2) oraz materiały nienaleŜące do klasy 2 (Tabela 3). Tabele te zawierają następujące dane: 

(a) Numer UN materiału, jego nazwę, opis i kod klasyfikacyjny; 

(b) Wartość LC50 dla materiałów trujących; 

(c) Typy naczyń dopuszczonych do określonego gazu; są one wskazane literą „X”; 

(d) Maksymalny przedział pomiędzy kolejnymi badaniami okresowymi naczyń ciśnieniowych; 

 UWAGA: W przypadku naczyń ciśnieniowych, w których wykorzystane są materiały kompozytowe, 

maksymalny przedział pomiędzy badaniami powinien wynosić 5 lat. Okres badania moŜe być wydłuŜony do 

okresu wskazanego w tabeli 1 i 2 (tj. do 10 lat), jeŜeli zostanie to zatwierdzone przez właściwą władzę lub 

jednostkę wyznaczoną przez tę władzę, która wydała zatwierdzenie typu. 

(e) Minimalne ciśnienie próbne naczyń ciśnieniowych; 

(f) Maksymalne ciśnienie robocze naczyń ciśnieniowych dla gazów spręŜonych (jeŜeli wartość nie jest podana, 

to ciśnienie robocze nie powinno być większe od 2/3 ciśnienia próbnego) lub maksymalny stopień(-nie) 

napełniania zaleŜny od ciśnienia próbnego/ciśnień próbnych dla gazów skroplonych  

i rozpuszczonych; 

(g) Szczególne przepisy pakowania właściwe dla danego materiału. 

Próba ciśnieniowa, stopnie napełnienia i wymagania dotyczące napełniania 

(4) Wymagane minimalne ciśnienie próbne wynosi 1 MPa (10 barów); 

(5) W Ŝadnym przypadku naczynia ciśnieniowe nie mogą być napełniane w stopniu przewyŜszającym granicę 
dopuszczoną na podstawie wymagań podanych poniŜej: 

(a) W przypadku gazów spręŜonych, ciśnienie robocze nie powinno być większe od 2/3 ciśnienia próbnego 

wymaganego dla danych naczyń ciśnieniowych. Ograniczenia dotyczące wymienionej wartości 

maksymalnej ciśnienia roboczego wprowadzone są szczególnym przepisem pakowania oznaczonym 

literą „o”. W Ŝadnym przypadku ciśnienie wewnętrzne w temperaturze 65 °C nie moŜe przewyŜszać 
ciśnienia próbnego. 

(b) W przypadku gazów skroplonych pod wysokim ciśnieniem, stopień napełnienia powinien być taki, aby 

ciśnienie ustalone w temperaturze 65 °C nie przewyŜszało ciśnienia próbnego wymaganego dla danych 

naczyń ciśnieniowych. 

Dopuszcza się stosowanie ciśnień próbnych i stopni napełnienia innych niŜ podane w tabeli,  

z wyjątkiem przypadków, gdy ma zastosowanie szczególny przepis pakowania „o”, pod warunkiem, Ŝe: 

(i) spełnione jest kryterium szczególnego przepisu pakowania „r”, jeŜeli ma zastosowanie; lub 

(ii) spełnione jest powyŜsze kryterium we wszystkich innych przypadkach. 

W przypadku gazów skroplonych pod wysokim ciśnieniem i mieszanin gazów, dla których 

odpowiednie dane nie są dostępne, maksymalny stopień napełnienia (FR) powinien być określony 

w sposób następujący: 

FR = 8,5 × 10
-4 

× dg  × Ph 

gdzie: FR =  maksymalny stopień napełnienia 

dg  =  gęstość gazu (w temperaturze 15 °C, pod ciśnieniem 1 bara) (w kg/m³) 

Ph  = wartość najniŜszego ciśnienia próbnego (w barach). 
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JeŜeli gęstość gazu jest nieznana, to maksymalny stopień napełnienia powinien być określony w sposób 

następujący: 

338R

310MM
h

P
FR

×

−
××

=  

gdzie: FR = maksymalny stopień napełnienia 

Ph  = wartość najniŜszego ciśnienia próbnego (w barach) 

MM = masa cząsteczkowa (w g/mol) 

R (stała gazowa) = 8,31451 × 10
-2

 bar × litr / mol × K. 

Dla mieszanin gazów do obliczeń przyjmuje się średnią masę molową, otrzymaną na podstawie stęŜeń 
objętościowych poszczególnych składników. 

(c) Dla gazów skroplonych pod niskim ciśnieniem, maksymalna masa zawartości na litr pojemności 

wodnej równa się 0,95 wartości gęstości fazy ciekłej w temperaturze 50 °C; ponadto, faza ciekła 

nie powinna całkowicie wypełniać naczynia ciśnieniowego w temperaturze niŜszej lub równej 60 °C. 

Ciśnienie próbne powinno być co najmniej równe pręŜności pary (bezwzględnej) fazy ciekłej 

w temperaturze 65 °C pomniejszonej o 100 kPa (1 bar). 

W przypadku gazów skroplonych pod niskim ciśnieniem i mieszanin gazów, dla których odpowiednie 

dane nie są dostępne, maksymalny stopień napełnienia (FR) powinien być określony w sposób 

następujący: 

FR  =  (0,0032 × BP – 0,24) × d1 

gdzie: FR = maksymalny stopień napełnienia 

BP = temperatura wrzenia (w kelwinach) 

d1 = gęstość skroplonego gazu w temperaturze wrzenia (w kg/litr). 

(d) Dla UN 1001 acetylenu rozpuszczonego oraz UN 3374 acetylenu bez rozpuszczalnika, patrz 

punkt (10), szczególny przepis pakowania „p”. 

(e) W przypadku gazów skroplonych załadowanych razem z gazami spręŜonymi oba składniki, tj. gaz 

skroplony i gaz spręŜony, powinny być uwzględnione w obliczeniach ciśnienia wewnętrznego  

w naczyniu ciśnieniowym. 

Maksymalna masa zawartości na litr pojemności wodnej nie powinna przekroczyć 0,95 wartości 

gęstości fazy ciekłej w temperaturze 50 °C; ponadto faza ciekła nie powinna całkowicie wypełniać 
naczynia ciśnieniowego w temperaturach do 60 °C. 

W stanie napełnionym ciśnienie wewnętrzne w temperaturze 65 °C nie powinno przekraczać ciśnienia 

próbnego naczyń ciśnieniowych. NaleŜy uwzględnić ciśnienie pary i objętościowe rozszerzanie się 
wszystkich materiałów w naczyniach ciśnieniowych. JeŜeli dane doświadczalne nie są dostępne, 

naleŜy wykonać następujące czynności: 

(i) obliczenie pręŜności pary gazu skroplonego i ciśnienia cząstkowego gazu spręŜonego  

w temperaturze 15 °C (temperatura napełniania); 

(ii) obliczenie rozszerzalności objętościowej fazy ciekłej na skutek podgrzania od 15 °C do 65 °C  

i obliczenie pozostałej objętości dla fazy gazowej; 

(iii) obliczenie ciśnienia cząstkowego gazu spręŜonego w temperaturze 65 °C z uwzględnieniem 

rozszerzalności objętościowej fazy ciekłej; 

UWAGA: NaleŜy wziąć pod uwagę współczynnik ściśliwości gazu spręŜonego 

w temperaturze 15 °C i 65 °C . 

(iv) obliczenie pręŜności pary gazu skroplonego w temperaturze 65 °C; 

(v) całkowite ciśnienie stanowi sumę pręŜności pary gazu skroplonego i ciśnienia cząstkowego 

gazu spręŜonego w temperaturze 65 °C; 

(vi) uwzględnienie rozpuszczalności gazu spręŜonego w temperaturze 65 °C w fazie ciekłej; 

Ciśnienie próbne naczynia ciśnieniowego nie powinno być mniejsze niŜ obliczone ciśnienie całkowite 

pomniejszone o 100 kPa (1 bar).  

JeŜeli do obliczeń nie jest znana rozpuszczalność gazu spręŜonego w fazie ciekłej, to ciśnienie próbne 

moŜna obliczyć bez uwzględniania rozpuszczalności gazu (podpunkt (vi)). 

(6) Dopuszcza się stosowanie innego ciśnienia próbnego i stopnia napełnienia, pod warunkiem spełnienia 

wymagań ogólnych podanych w punktach (4) i (5) powyŜej; 

(7) (a) Napełnianie naczyń ciśnieniowych moŜe być dokonywane jedynie w odpowiednio wyposaŜonych 

ośrodkach, przez wykwalifikowany personel stosujący odpowiednie procedury. 

Procedury powinny określać sprawdzanie: 

- zgodności naczyń i ich wyposaŜenia z ADR; 

- ich zgodność z produktem, który ma być przewoŜony; 

- braku uszkodzeń, które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo; 
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- właściwego stopnia napełniania lub ciśnienia napełnienia; 

- znaków i cech identyfikacyjnych; 

(b) LPG, którym ma być napełniona butla, powinien być wysokiej jakości; co uznaje się za spełnione jeŜeli 

LPG, stosowany do napełniania, spełnia wymagania w zakresie ograniczonej korozyjności, określone w  

ISO 9162:1989; 

Badania okresowe 

(8) Naczynia ciśnieniowe przewidziane do wielokrotnego napełniania powinny podlegać badaniom okresowym 

zgodnie z przepisami podanymi odpowiednio w 6.2.1.6 i 6.2.3.5. 

(9) W przypadku, gdy dla pewnych materiałów nie zamieszczono w poniŜszych tabelach przepisów szczególnych, 

badania okresowe powinny być przeprowadzane w następujących odstępach czasu: 

(a) Co 5 lat w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych przeznaczonych do przewozu gazów o kodach 

klasyfikacyjnych: 1T, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F i 4TC; 

(b) Co 5 lat w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych przeznaczonych do przewozu materiałów innych klas; 

(c) Co 10 lat w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych przeznaczonych do przewozu gazów o kodach 

klasyfikacyjnych:1A, 1O, 1F, 2A, 2O i 2F. 

W przypadku naczyń ciśnieniowych, w których wykorzystane są materiały kompozytowe, maksymalny 

przedział pomiędzy badaniami powinien wynosić 5 lat. Okres badania moŜe być wydłuŜony do okresu 

wskazanego w tabeli 1 i 2 (tj. do 10 lat), jeŜeli zostanie to zatwierdzone przez właściwą władzę lub jednostkę 
wyznaczoną przez tę władzę, która wydała zatwierdzenie typu. 

Przepisy szczególne pakowania 

(10) Zgodność materiałowa 

a: Nie naleŜy uŜywać naczyń ciśnieniowych wykonanych ze stopów aluminium; 

b: Zawory wykonane z miedzi nie są dopuszczone; 

c: Części metalowe kontaktujące się z zawartością nie powinny zawierać więcej niŜ 65% miedzi; 

d: W przypadku naczyń ciśnieniowych wykonanych ze stali, dopuszcza się do stosowania jedynie te, które 

noszą znak „H”, zgodnie z 6.2.2.7.4 (p). 

Wymagania dotyczące materiałów trujących, charakteryzujących się LC50 mniejszym lub równym 

200 ml/m
3
 (ppm) 

k:  Otwory wylotowe zaworów powinny być wyposaŜone w gazoszczelne, wytrzymałe na ciśnienie 

zaślepki lub kołpaki z gwintami odpowiadającymi gwintom otworów wylotowych zaworów, które 

powinny być wykonane z materiału niepodatnego na działanie zawartości naczynia ciśnieniowego. 

KaŜda butla w wiązce butli powinna być wyposaŜona w indywidualny zawór, który podczas przewozu 

powinien być zamknięty. Po napełnieniu, kolektor powinien zostać opróŜniony, przedmuchany  

i zaślepiony.  

Wiązki butli zawierające UN 1045 FLUOR SPRĘśONY, mogą być zbudowane z zaworami 

odcinającymi na zespołach (grupach) butli, których łączna pojemność wodna nie przekracza 150 litrów, 

zamiast zaworów odcinających na kaŜdej butli. 

Butle i pojedyncze butle w wiązce butli powinny mieć ciśnienie próbne równe lub wyŜsze od 200 bar  

i minimalną grubość ścianki dla stopów aluminium 3,5 mm lub 2 mm dla stali. Pojedyncze butle 

niespełniające tego wymagania, powinny być przewoŜone w sztywnym zewnętrznym opakowaniu, 

które odpowiednio zabezpieczy butlę i jej osprzęt oraz spełnia wymagania na poziomie I grupy 

pakowania. Bębny ciśnieniowe powinny mieć minimalną grubość określoną przez właściwą władzę. 
Naczynia ciśnieniowe nie powinny być wyposaŜane w urządzenia obniŜające ciśnienie. 

Maksymalna pojemność wodna pojedynczych butli i kaŜdej butli w wiązce butli nie powinna być 
większa niŜ 85 litrów. 

KaŜdy zawór powinien wytrzymywać ciśnienie próbne wymagane dla tego naczynia ciśnieniowego  

i powinien być połączony bezpośrednio z naczyniem ciśnieniowym za pomocą albo gwintowanego 

złącza stoŜkowego, albo w inny sposób spełniający wymagania ISO 10692-2:2001. 

KaŜdy zawór powinien być albo typu bez uszczelnień z membraną nieperforowaną, albo typu, który 

uniemoŜliwia wyciek przez lub poza uszczelnieniem. 

Przewóz w kapsułkach jest niedozwolony. 

KaŜde naczynie ciśnieniowe powinno być sprawdzone na wycieki po napełnieniu. 

Przepisy szczególne dotyczące gazów 

l: UN 1040 TLENEK ETYLENU moŜe być równieŜ pakowany do uszczelnionych hermetycznie 

szklanych lub metalowych opakowań wewnętrznych, odpowiednio zabezpieczonych materiałem 

wyściełającym, włoŜonych do skrzyń tekturowych, drewnianych lub metalowych, spełniających 

wymagania na poziomie I grupy pakowania. Maksymalna dopuszczalna ilość materiału w kaŜdym 

opakowaniu wewnętrznym szklanym wynosi 30 g, a w kaŜdym opakowaniu wewnętrznym 

metalowym 200 g. Po napełnieniu, naleŜy sprawdzić szczelność kaŜdego opakowania wewnętrznego 
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poprzez umieszczenie go w gorącej łaźni wodnej o takiej temperaturze i na taki czas, aby zapewnić 
osiągnięcie ciśnienia wewnętrznego równego pręŜności pary tlenku etylenu w temperaturze 55 °C. 

Maksymalna masa netto materiału w kaŜdym opakowaniu zewnętrznym nie powinna być większa 

niŜ 2,5 kg  

m: Naczynia ciśnieniowe powinny być napełnione najwyŜej do 5 barów ciśnienia roboczego. 

n:  Butle i pojedyncze butle w wiązce butli powinny zawierać nie więcej niŜ 5 kg gazu. JeŜeli wiązki butli 

zawierające UN 1045 FLUOR SPRĘśONY są podzielone na grupy butli zgodnie ze szczególnym 

przepisem pakowania „k”, kaŜda grupa powinna zawierać nie więcej niŜ 5 kg tego gazu.”. 

o:  W Ŝadnym przypadku nie dopuszcza się przekroczenia wartości ciśnienia roboczego lub stopnia 

napełnienia podanych w niniejszych tabelach. 

p: Dla UN 1001 ACETYLEN ROZPUSZCZONY i UN 3374 ACETYLEN BEZ ROZPUSZCZALNIKA: 

butle powinny być wypełnione jednorodną monolityczną masą porowatą; ciśnienie robocze i ilość 
acetylenu nie mogą przewyŜszać wartości określonych w zatwierdzeniu lub odpowiednio w ISO 3807-

1:2000, ISO 3807-2:2000 lub ISO 3807:2013. 

Dla UN 1001 ACETYLEN ROZPUSZCZONY: butle powinny zawierać aceton lub inny odpowiedni 

rozpuszczalnik w ilości określonej w zatwierdzeniu (patrz odpowiednio ISO 3807-1:2000, ISO 3807-

2:2000 lub ISO 3807:2013); butle wyposaŜone w urządzenia obniŜające ciśnienie lub połączone ze 

sobą kolektorem powinny być przewoŜone w pozycji pionowej. 

Alternatywnie, dla UN 1001 ACETYLEN ROZPUSZCZONY: butle, które nie są naczyniami 

ciśnieniowymi UN, mogą być wypełnione niemonolityczną masą porowatą; ciśnienie robocze, ilość 
acetylenu i ilość rozpuszczalnika nie mogą przewyŜszać wartości określonych w zatwierdzeniu. 

Maksymalny przedział pomiędzy badaniami okresowymi nie moŜe przekraczać 5 lat. 

Ciśnienie próbne wynoszące 52 bary ma zastosowanie tylko w przypadku butli wyposaŜonych  

w zaślepkę topliwą. 
q: Wyloty zaworów naczyń ciśnieniowych do gazów piroforycznych lub mieszanin gazów palnych, 

zawierających więcej niŜ 1% związków piroforycznych, powinny być wyposaŜone w gazoszczelne 

zaślepki lub kołpaki, które powinny być wykonane z materiału niepodatnego na działanie zawartości 

naczynia ciśnieniowego. JeŜeli naczynia ciśnieniowe połączone są kolektorem w wiązce, to kaŜde 

z nich powinno być wyposaŜone w indywidualny zawór, który podczas przewozu powinien być 
zamknięty, a wylot zaworu kolektora powinien być wyposaŜony w wytrzymałą na ciśnienie, 

gazoszczelną zaślepkę lub kołpak. Gazoszczelne zaślepki lub kołpaki powinny posiadać gwinty 

odpowiadające gwintom wylotów zaworów. Przewóz w kapsułkach jest niedozwolony; 

r: Stopień napełnienia tym gazem powinien być ograniczony w taki sposób, Ŝe jeŜeli występuje całkowity 

rozkład, to ciśnienie nie przekroczy 2/3 wartości ciśnienia próbnego naczynia ciśnieniowego. 

ra:  Gaz ten moŜe być takŜe pakowany w kapsułkach, pod następującymi warunkami: 

(a) masa gazu w kapsułce nie powinna być większa niŜ 150 g; 

(b) kapsułki powinny być wolne od wad mogących obniŜać ich wytrzymałość; 
(c) szczelność zamknięcia powinna być zapewniona za pomocą dodatkowych urządzeń (kołpaka, 

zaślepki, uszczelki, kapturka, itp.), uniemoŜliwiających jakikolwiek wyciek przez to zamknięcie 

podczas przewozu; 

(d) kapsułki powinny być umieszczane w opakowaniu zewnętrznym o dostatecznej wytrzymałości; 

masa sztuki przesyłki nie powinna być większa niŜ 75 kg. 

s: Naczynia ciśnieniowe wykonane ze stopów aluminium powinny być: 
- wyposaŜone wyłącznie w zawory z brązu lub ze stali nierdzewnej; oraz 

- wolne od węglowodorów i zanieczyszczeń olejem. Naczynia ciśnieniowe UN powinny być 
oczyszczone zgodnie z ISO 11621:1997; 

ta: Mogą być stosowane inne kryteria dotyczące napełniania butli stalowych spawanych przeznaczonych 

do przewozu materiałów o numerze UN 1965: 

(a) za zgodą właściwych władz państw, na terytoriach których odbywa się przewóz; oraz 

(b) zgodnie z przepisami krajowymi, normami uznanymi przez właściwe władze. 

JeŜeli kryteria dotyczące napełniania są inne niŜ podane w P200 (5), to dokument przewozowy 

powinien zawierać zapis „Przewóz zgodny z przepisem szczególnym pakowania „ta” zawartym 

w instrukcji pakowania P200” oraz wartość temperatury odniesienia uŜytej do obliczenia stopnia 

napełnienia. 

Badanie okresowe 
u: przedział pomiędzy badaniami okresowymi naczyń ciśnieniowych wykonanych ze stopów aluminium 

moŜe być wydłuŜony do 10 lat. Odstępstwo to ma zastosowanie jedynie do naczyń ciśnieniowych, pod 

warunkiem, Ŝe stop, z którego wykonano naczynie był poddany badaniu odporności na korozję 
napręŜeniową zgodnie z ISO 7866:2012 + Cor 1: 2014. 

ua: przedział pomiędzy badaniami okresowymi butli i zespołów butli wykonanych ze stopów aluminium 
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moŜe zostać wydłuŜony do 15 lat, jeŜeli zastosowano przepisy punktu (13) niniejszej instrukcji 

pakowania. Odstępstwo to nie ma zastosowania do butli wykonanych ze stopu aluminium AA 6351.  

W przypadku mieszanin moŜna zastosować niniejszą literę „ua”, pod warunkiem, Ŝe wszystkim 

poszczególnym gazom w mieszaninie przypisano „ua” w tabeli 1 lub 2. 

v:  (1) przedział pomiędzy badaniami okresowymi butli stalowych, innych niŜ butle stalowe spawane 

wielokrotnego napełniania dla numerów UN 1011, 1075, 1965, 1969 lub 1978, moŜe być 
wydłuŜony do 15 lat: 

(a) za zgodą właściwej władzy (władz) państwa (państw), gdzie odbywa się badanie 

okresowe i przewóz; oraz 

(b) zgodnie z przepisami technicznymi lub normami uznanymi przez właściwą władzę. 
(2) w przypadku butli stalowych spawanych wielokrotnego napełniania dla UN 1011, 1075, 1965, 

1969 lub 1978 przedział pomiędzy badaniami okresowymi moŜe być wydłuŜony do 15 lat, 

jeŜeli są spełnione wymagania określone w punkcie (12) niniejszej instrukcji. 

va:  W przypadku butli stalowych bezszwowych wyposaŜonych w zawory ciśnienia resztkowego (patrz 

uwaga poniŜej), które zostały zaprojektowane i poddane badaniom zgodnie z EN ISO 15996:2005 

+A1:2007 lub EN ISO 15996:2017 oraz w przypadku wiązek butli stalowych bezszwowych 

wyposaŜonych w zawór główny (zawory główne) posiadający(-e) urządzenie ciśnienia resztkowego 

poddane badaniom zgodnie z EN ISO 15996:2005 + A1:2007 lub EN ISO 15996:2017 przedział 

między badaniami okresowymi moŜe zostać wydłuŜony do 15 lat, jeŜeli stosuje się przepisy 

punktu (13) niniejszej instrukcji pakowania. W przypadku mieszanin moŜna zastosować niniejszą 
literę „va”, pod warunkiem, Ŝe wszystkim poszczególnym gazom w mieszaninie przypisano „va” 

w tabeli 1 lub 2.  

UWAGA: „Zawór ciśnienia resztkowego” oznacza zamknięcie składające się z urządzenia ciśnienia 

resztkowego, które zapobiega wlotowi zanieczyszczeń poprzez utrzymywanie dodatniej róŜnicy między 

ciśnieniem wewnątrz butli a ciśnieniem na wylocie zaworu. Aby zapobiec cofaniu się cieszy do butli ze 

źródła o wyŜszym ciśnieniu, funkcję „zaworu jednokierunkowego” naleŜy zawrzeć w urządzeniu 

ciśnienia resztkowego albo funkcję tę będzie pełniło urządzenie dodatkowe w zaworze butli, 

np. regulator. 

Wymagania dotyczące pozycji I.N.O. i mieszanin 

z: Materiały konstrukcyjne naczyń ciśnieniowych i ich wyposaŜenie powinny być zgodne z zawartością 
i nie powinny reagować z nią tworząc szkodliwe lub niebezpieczne związki; 

Ciśnienie próbne i stopień napełnienia powinny być obliczone zgodnie z odpowiednimi wymaganiami 

podanymi w punkcie (5); 

Materiały trujące charakteryzujące się LC50 mniejszym lub równym 200 ml/m
3
 nie powinny być 

przewoŜone w zbiornikach rurowych, bębnach ciśnieniowych lub MEGC oraz powinny spełniać 
wymagania określone w przepisie szczególnym pakowania „k”. JednakŜe UN 1975 TLENEK AZOTU  

i TETRATLENEK DIAZOTU, MIESZANINA mogą być przewoŜone w bębnach ciśnieniowych. 

Naczynia ciśnieniowe, zawierające gazy piroforyczne lub mieszaniny gazów palnych, o zawartości 

związków piroforycznych większej niŜ 1%, powinny spełniać wymagania określone w przepisie 

szczególnym pakowania „q”; 

NaleŜy podjąć niezbędne działania w celu zapobieŜenia wystąpieniu niebezpiecznych reakcji podczas 

przewozu (tj. polimeryzacji lub rozkładowi). JeŜeli jest to konieczne, to naleŜy dodać w tym celu 

stabilizator lub inhibitor. 

Mieszaniny zawierające UN 1911 DIBORAN powinny być wprowadzane do naczynia pod takim 

ciśnieniem, aby w przypadku wystąpienia całkowitego rozkładu diboranu, wartość tego ciśnienia nie 

przekraczała 2/3 ciśnienia próbnego ustalonego dla tego naczynia. 

Mieszaniny zawierające UN 2192 GERMANOWODÓR (german) inne niŜ mieszaniny o zawartości do 

35% germanowodoru (germanu) w wodorze lub azocie lub mieszaniny o zawartości do 

28% germanowodoru (germanu) w helu lub argonie, powinny być wprowadzone do naczynia pod 

takim ciśnieniem, aby w przypadku wystąpienia całkowitego rozkładu germanowodoru (germanu), 

wartość tego ciśnienia nie przekroczyła 2/3 ciśnienia próbnego ustalonego dla tego naczynia 

ciśnieniowego. 

Wymagania dotyczące materiałów nienaleŜących do klasy 2 

ab: Naczynia ciśnieniowe powinny odpowiadać następującym warunkom: 

(i) próba ciśnieniowa powinna obejmować kontrolę wnętrza naczyń ciśnieniowych i sprawdzenie 

osprzętu; 

(ii) dodatkowo, raz na 2 lata, przy uŜyciu odpowiednich urządzeń (np. metodą ultradźwiękową) 
powinna być sprawdzona odporność naczyń na korozję oraz stan ich wyposaŜenia; 

(iii) grubość ścianek nie powinna być mniejsza niŜ 3 mm. 

ac: Badania i próby powinny być przeprowadzane pod nadzorem eksperta upowaŜnionego przez właściwą 
władzę. 
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ad: Naczynia ciśnieniowe powinny odpowiadać następującym warunkom: 

(i) naczynia ciśnieniowe powinny być projektowane na ciśnienie obliczeniowe nie niŜsze niŜ 
2,1 MPa (21 barów) (ciśnienie manometryczne); 

(ii) dodatkowo, poza oznakowaniem wymaganym dla naczyń do wielokrotnego napełniania, na 

naczyniach ciśnieniowych powinny być naniesione w sposób czytelny i trwały następujące dane: 

- numer UN oraz prawidłowa nazwa przewozowa materiału zgodnie z 3.1.2; 

- maksymalna dozwolona masa w stanie napełnionym oraz tara naczynia ciśnieniowego 

łącznie z osprzętem występującym podczas napełniania, albo masa brutto. 

(11) Mające zastosowanie wymagania niniejszej instrukcji pakowania uwaŜa się za spełnione, jeŜeli zastosowano 

odpowiednio następujące normy: 

Wymagania Numer normy Tytuł normy 

(7) EN 13365:2002 

+ A1:2005 

Transportowe butle do gazów – Wiązki butli do gazów nieskraplających się  
i gazów skroplonych (z wyłączeniem acetylenu). Sprawdzanie podczas 

napełniania. 

(7) EN ISO 24431:2016 Butle do gazów – Bezszwowe, spawane i kompozytowe butle do gazów 

spręŜonych i skroplonych (z wyłączeniem acetylenu) – Kontrola w czasie 

napełniania 

(7) (a) ISO 10691:2004 Butle do gazu – Butle stalowe spawane do wielokrotnego napełniania do 
gazu skroplonego ropopochodnego (LPG) – Procedury sprawdzania przed, 
podczas i po napełnieniu. 

(7) (a) ISO 11755:2005 Butle do gazu – Wiązki butli do gazów spręŜonych i skroplonych  
(z wyłączeniem acetylenu) – Kontrola podczas napełniania 

(7) (a) ISO 24431:2006 Butle do gazu – Butle do gazów spręŜonych i skroplonych (z wyłączeniem 
acetylenu) – Kontrola podczas napełniania 

(7) (a)  
i  

(10) p 

ISO 11372:2011 Butle do gazów – Butle do acetylenu – Warunki i kontrola napełniania 

UWAGA: Wersja EN tej normy ISO spełnia wymagania i moŜe równieŜ być 
stosowana. 

(7) (a)  
i  

(10) p 

ISO 13088:2011 Butle do gazów – Wiązki butli do acetylenu – Warunki i kontrola 

napełniania 

UWAGA: Wersja EN tej normy ISO spełnia wymagania i moŜe równieŜ być 
stosowana. 

(7)  

i  

(10) ta (b) 

EN 1439:2017 WyposaŜenie i osprzęt LPG – Procedura sprawdzania butli do gazów LPG 

przed, podczas i po napełnianiu. 

(7)  

i  

(10) ta (b) 

EN 13952:2017 WyposaŜenie i osprzęt do LPG – Procedury napełniania butli do LPG 

(7)  

i  

(10) ta (b) 

EN 14794:2005 WyposaŜenie i osprzęt LPG – Butle aluminiowe do wielokrotnego 

napełniania gazem ciekłym ropopochodnym (LPG) – Procedura kontrolna 

przed, podczas i po napełnieniu. 

(12) Przedział czasowy 15 lat pomiędzy badaniami okresowymi butli stalowych spawanych wielokrotnego 

napełniania moŜe być ustalony zgodnie z przepisem szczególnym pakowania v (2) punktu (10), jeŜeli 

spełnione są następujące przepisy: 

1. Przepisy ogólne 

1.1 Dla potrzeb stosowania niniejszego rozdziału, właściwa władza nie powinna przekazywać swoich 

zadań i obowiązków jednostkom Xb (jednostki inspekcyjne typu B) lub jednostkom IS (słuŜby kontroli 

wewnętrznej) (Odnośnie do definicji jednostek Xb i IS, patrz 6.2.3.6.1). 

1.2 Właściciel butli powinien złoŜyć wniosek do właściwej władzy o przyznanie 15 letniego 

przedziału czasowego pomiędzy badaniami oraz powinien wykazać spełnienie wymagań podpunktów 2, 

3 i 4. 

1.3 Butle wyprodukowane od 1 stycznia 1999 roku powinny być zgodne z następującymi normami: 

- EN 1442, lub 
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- EN 13322-1, lub 

- Załącznikiem I, części od 1 do 3, Dyrektywy 84/527/WE 
a
 

mających zastosowanie, zgodnie z tabelą w 6.2.4. 

Dla innych butli, wyprodukowanych przed 1 stycznia 2009 roku według ADR, zgodnie z przepisami 

technicznymi uznanymi przez krajową właściwą władzę, 15 letni przedział czasowy pomiędzy 

badaniami okresowymi moŜe być zaakceptowany, jeŜeli przepisy te określają równowaŜny poziom 

bezpieczeństwa w stosunku do przepisów ADR obowiązujących w czasie składania wniosku. 

1.4 Właściciel butli powinien przedłoŜyć właściwej władzy dokument potwierdzający, Ŝe butle są 
zgodne z przepisami podpunktu 1.3. Właściwa władza powinna sprawdzić, czy te wymagania są 
spełnione. 

1.5 Właściwa władza powinna sprawdzić, czy przepisy podpunktów 2 i 3 są spełnione i właściwie 

zastosowane. JeŜeli wszystkie przepisy są spełnione, to 15 letni przedział czasowy pomiędzy badaniami 

okresowymi dla tych butli powinien być dopuszczony. W dopuszczeniu tym, powinien być wyraźnie 

określony typ butli (wymieniony w zatwierdzeniu typu) lub grupa butli (patrz Uwaga), objęte tym 

dopuszczeniem. Dopuszczenie powinno być przekazane właścicielowi; właściwa władza powinna 

przechowywać kopię tego dopuszczenia. Właściciel powinien przechowywać dokumentację tak długo, 

jak butle są dopuszczone do 15 letniego przedziału czasowego pomiędzy badaniami okresowymi. 

UWAGA: Grupa butli jest określana datą produkcji identycznych butli w okresie, w którym odpowiednie 

przepisy ADR oraz przepisy techniczne uznane przez właściwą władzę nie zmieniły się w zakresie 

wymagań technicznych. Przykład: Butle o identycznej konstrukcji i pojemności, wyprodukowane zgodnie 

z przepisami ADR, obowiązującymi między 1 stycznia 1985 roku i 31 grudnia 1988 roku, przy 

uwzględnieniu przepisów technicznych uznanych przez właściwą władzę, obowiązujących w tym samym 

okresie, tworzą jedną grupę w myśl postanowień niniejszego przepisu. 

1.6 Właściwa władza powinna w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niŜ raz na 3 lata lub w przypadku 

zmiany procedur, monitorować właściciela butli pod względem zgodności z przepisami ADR oraz 

przyznanym dopuszczeniem. 

2. Przepisy eksploatacyjne 

2.1 Butle z przyznanym 15 letnim przedziałem czasu pomiędzy badaniami okresowymi, w celu 

zapewnienia spełnienia i właściwego stosowania wszystkich przepisów punktu (7) niniejszej instrukcji 

pakowania oraz wymagań i obowiązków określonych w EN 1439:2017 i EN 13952:2017, powinny być 
napełniane w ośrodkach stosujących udokumentowany system jakości. 

2.2 Właściwa władza powinna weryfikować i kontrolować spełnienie tych wymagań nie rzadziej niŜ 
raz na trzy lata lub w przypadku zmiany procedur. 

2.3 Właściciel butli powinien przedłoŜyć właściwej władzy dokument potwierdzający, Ŝe ośrodki 

napełniające spełniają przepisy podpunktu 2.1. 

2.4 JeŜeli ośrodek napełniający znajduje się na terenie innej Umawiającej się Strony ADR, to 

właściciel powinien dostarczyć dodatkowy dokument potwierdzający, Ŝe ośrodek ten jest odpowiednio 

monitorowany przez właściwą władzę tej Umawiającej się Strony ADR. 

2.5 W celu zapobieŜenia powstawania wewnętrznej korozji, butle powinny być napełniane wyłącznie 

gazami wysokiej jakości o bardzo niskim stopniu zanieczyszczeń. Przyjmuje się, Ŝe warunek ten jest 

spełniony, jeŜeli gazy odpowiadają ograniczeniom w zakresie korozyjności określonym 

w ISO 9162:1989. 

3. Przepisy dotyczące kwalifikowania i badań okresowych 

3.1 Typy lub grupy butli będących juŜ w uŜyciu, którym przyznano 15 letni przedział czasu pomiędzy 

badaniami okresowymi, i dla których ten 15 letni przedział czasowy został zastosowany, powinny być 
poddawane badaniom okresowym, zgodnie z 6.2.3.5. 

UWAGA: Definicja grupy butli, patrz Uwaga w podpunkcie 1.5. 

3.2 JeŜeli próba ciśnieniowa, podczas badania okresowego butli z przyznanym 15 letnim przedziałem 

czasu pomiędzy badaniami okresowymi, zakończy się wynikiem negatywnym, np. z powodu rozerwania 

lub stwierdzenia nieszczelności, to właściciel powinien przeprowadzić dochodzenie i sporządzić 
sprawozdanie wskazujące przyczyny tego uszkodzenia oraz zbadać czy dotyczą one innych butli (np. 

tego samego typu lub grupy). Jeśli przyczyny te dotyczą innych butli, to właściciel powinien 

poinformować  
o tym właściwą władzę. Właściwa władza powinna podjąć decyzję o zastosowaniu odpowiednich 

środków i poinformować właściwe władze wszystkich pozostałych Umawiających się Stron ADR. 

3.3 JeŜeli została wykryta korozja wewnętrzna, określona w zastosowanej normie (patrz 

podpunkt 1.3), to butla powinna być wycofana z uŜytku bez moŜliwości wyznaczenia dalszego okresu 

napełniania  

                                                           
a  Dyrektywa Rady w sprawie zbliŜenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do butli do gazu, spawanych ze 

stali niestopowej, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich Nr  L 300 z 19 listopada 1984 r. 
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i przewozu. 

3.4 Butle z przyznanym 15 letnim przedziałem czasu pomiędzy badaniami okresowymi mogą być 
wyposaŜone tylko w zawory zaprojektowane i wyprodukowane na co najmniej 15 letni okres 

uŜytkowania, zgodnie z EN 13152:2001+A1:2003,  EN 13153:2001 + A1:2003, EN ISO 14245:2010 lub 

EN ISO 15995:2010. Nowy zawór, z wyjątkiem zaworów obsługiwanych ręcznie, które zostały 

odnowione lub zbadane zgodnie z EN 14912:2005, mogą być ponownie zainstalowane po badaniu 

okresowym, jeśli nadają się do eksploatacji przez kolejny 15 letni okres. Przygotowanie do ponownego 

uŜycia lub badanie mogą być przeprowadzone tylko przez producenta zaworów lub na podstawie jego 

instrukcji technicznej przez zakład wyspecjalizowany w takich pracach i działający zgodnie 

z udokumentowanym systemem jakości. 

4 Znakowanie 

Butle z przyznanym 15 letnim przedziałem czasu pomiędzy badaniami okresowymi zgodnie 

z niniejszym punktem powinny być dodatkowo, wyraźnie i czytelnie oznakowane ”P15Y”. Znak 

powinien być usunięty jeŜeli butla nie jest dopuszczona do 15 letniego przedziału czasu pomiędzy 

badaniami okresowymi. 

UWAGA: Znak ten nie powinien być stosowany do butli podlegających przepisom przejściowym  

w 1.6.2.9, 1.6.2.10 lub przepisom przepisu szczególnego pakowania v (1) w punkcie (10) niniejszej 

instrukcji pakowania. 

(13) Przedział czasowy 15 lat pomiędzy badaniami okresowymi butli stalowych bezszwowych i butli wykonanych 

ze stopów aluminium oraz wiązek tych butli moŜe być ustalony zgodnie z przepisami szczególnymi 

pakowania „ua” lub „va” punktu (10), jeŜeli spełnione są następujące przepisy: 

1. Przepisy ogólne 

1.1 Do celów stosowania niniejszego punktu właściwe władze nie powinny przekazywać swoich 

zadań i obowiązków jednostkom Xb (jednostki inspekcyjne typu B) i jednostkom IS (słuŜby kontroli 

wewnętrznej). (Odnośnie do definicji jednostek Xb i IS, patrz 6.2.3.6.1). 

1.2 Właściciel butli lub wiązek butli powinien złoŜyć wniosek do właściwej władzy o przyznanie 

15-letniego przedziału czasowego między badaniami oraz musi wykazać spełnienie wymagań 
określonych w pkt 2, 3 i 4. 

1.3 Butle produkowane od 1 stycznia 1999 r. musiały być produkowane zgodnie z jedną 
z poniŜszych norm: 

- EN 1964–1 lub EN 1964–2; lub 

- EN 1975; lub 

- EN ISO 9809-1 lub EN ISO 9809-2; lub 

- EN ISO 7866; lub 

- części 1–3 w załączniku I do dyrektyw Rady 84/525/EWG
b
 oraz 84/526/EWG

c 
  

mających zastosowanie w momencie produkcji (patrz równieŜ tabela w 6.2.4.1). 

Dla innych butli, wyprodukowanych przed 1 stycznia 2009 r. według ADR, zgodnie z przepisami 

technicznymi uznanymi przez krajową właściwą władzę, 15-letni przedział czasowy pomiędzy 

badaniami okresowymi moŜe zostać zaakceptowany, jeŜeli przepisy te określają równowaŜny poziom 

bezpieczeństwa w stosunku do przepisów ADR obowiązujących w czasie składania wniosku. 

UWAGA:  Niniejszy przepis uznaje się za spełniony, jeŜeli butla została poddana ponownemu badaniu 

zgodnie z procedurą dotyczącą ponownego badania zgodności opisaną w załączniku III dyrektywy 

2010/35/UE z 16 czerwca 2010 r. lub w części II w załączniku IV do dyrektywy 1999/36/WE 

z 29 kwietnia 1999 r. 

W odniesieniu do butli i wiązek butli oznakowanych symbolem Organizacji Narodów Zjednoczonych 

dla opakowań określonym w 6.2.2.7.2 (a) nie powinno się przyznawać 15-letniego przedziału czasowego 

między badaniami okresowymi. 

1.4 Wiązki butli powinny być tak skonstruowane, aby kontakt między butlami wzdłuŜ osi wzdłuŜnej 

butli nie powodował korozji na zewnątrz. Podpory i taśmy mocujące powinny być tak skonstruowane, 

aby ograniczały ryzyko korozji butli do minimum. Materiały amortyzujące wstrząsy uŜywane 

w podporach powinny być dozwolone, wyłącznie jeŜeli zostały poddane zabiegom w celu 

wyeliminowania pochłaniania wody. Przykładami odpowiednich materiałów są pasy wodoodporne 

i guma. 

1.5 Właściciel butli powinien przedłoŜyć właściwej władzy dokument potwierdzający, Ŝe butle są 
zgodne z przepisami podanymi w 1.3. Właściwa władza powinna sprawdzić, czy te wymagania są 

                                                           
b
  Dyrektywa Rady w sprawie zbliŜenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących stalowych butli do gazu bez szwów, 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich nr L 300 z 19.11.1984 r. 
c
  Dyrektywa Rady w sprawie zbliŜenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do butli do gazu bez szwów, 

wykonanych z niestopowego aluminium oraz stopu aluminiowego, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot 
Europejskich nr L 300 z 19.11.1984 r. 
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spełnione. 

1.6 Właściwa władza powinna sprawdzić, czy przepisy punktów 2 i 3 są spełnione i właściwie 

zastosowane. JeŜeli wszystkie przepisy są spełnione, to 15-letni przedział czasowy pomiędzy badaniami 

okresowymi dla tych butli powinien być dopuszczony. W takim dopuszczeniu powinno się wyraźnie 

określić grupę butli (patrz UWAGA poniŜej). Dopuszczenie powinno być przekazane właścicielowi, 

a kopia tego dopuszczenia powinna być przechowywana przez właściwą władzę. Właściciel powinien 

przechowywać dokumentację tak długo, jak butle są dopuszczone do 15-letniego przedziału czasowego 

pomiędzy badaniami okresowymi. 

UWAGA: Grupa butli jest określana datą produkcji identycznych butli w okresie, w którym odpowiednie 

przepisy ADR oraz przepisy techniczne uznane przez właściwą władzę nie zmieniły się w zakresie 

wymagań technicznych. Przykład: butle o identycznej konstrukcji i pojemności, wyprodukowane zgodnie 

z przepisami ADR, obowiązującymi między 1 stycznia 1985 r. a 31 grudnia 1988 r., przy uwzględnieniu 

przepisów technicznych uznanych przez właściwą władzę, obowiązujących w tym samym okresie, tworzą 
jedną grupę w myśl postanowień niniejszego przepisu. 

1.7 Właściciel powinien zapewnić zgodność z przepisami ADR oraz w stosownych przypadkach 

z wydanym dopuszczeniem i powinien to wykazywać właściwym władzom na ich wniosek, lecz 

przynajmniej co trzy lata lub w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w procedurach. 

2. Przepisy eksploatacyjne 

2.1 Butle z przyznanym 15-letnim przedziałem czasu pomiędzy badaniami okresowymi, w celu 

zapewnienia spełnienia i właściwego stosowania wszystkich przepisów punktu (7) niniejszej instrukcji 

pakowania oraz wymagań i obowiązków określonych odpowiednio w EN ISO 24431:2016 lub 

EN 13365:2002, powinny być napełniane wyłącznie w ośrodkach stosujących udokumentowany system 

jakości. System jakości, zgodnie z ISO 9000 (seria) lub równowaŜną, powinien być zatwierdzony przez 

upowaŜniony organ niezaleŜny uznany przez właściwą władzę. Obejmuje to procedury dotyczące 

kontroli przed napełnieniem i po napełnieniu oraz proces napełniania w odniesieniu do butli, wiązek 

butli oraz zaworów. 

2.2 Butle wykonane ze stopów aluminium i wiązki takich butli nieposiadające zaworów ciśnienia 

resztkowego, które uzyskały 15-letni przedział czasu pomiędzy badaniami okresowymi, powinny być 
sprawdzane przed kaŜdym napełnieniem zgodnie z udokumentowaną procedurą, która powinna 

obejmować co najmniej następujące czynności: 

• otwarcie zaworu butli lub głównego zaworu wiązki butli w celu kontroli ciśnienia resztkowego; 

• jeŜeli następuje emisja gazu, to moŜna napełnić butlę lub wiązkę butli; 

• jeŜeli nie następuje emisja gazu, to naleŜy sprawdzić stan wewnętrzny butli lub wiązki butli pod 
kątem zanieczyszczenia; 

• jeŜeli nie wykryto zanieczyszczenia, to moŜna napełnić butlę lub wiązkę butli; 

• jeŜeli wykryto zanieczyszczenie, to naleŜy podjąć działania naprawcze. 

2.3 Butle stalowe bezszwowe wyposaŜone w zawory ciśnienia resztkowego, wiązki stalowych butli 

bezszwowych wyposaŜone w zawór główny (zawory główne) posiadające urządzenie ciśnienia 

resztkowego, które uzyskały 15-letni przedział czasu pomiędzy badaniami okresowymi, powinny być 
sprawdzane przed kaŜdym napełnieniem zgodnie z udokumentowaną procedurą, która powinna 

obejmować co najmniej następujące czynności: 

• otwarcie zaworu butli lub głównego zaworu wiązki butli w celu kontroli ciśnienia resztkowego; 

• jeŜeli następuje emisja gazu, to moŜna napełnić butlę lub wiązkę butli; 

• jeŜeli nie następuje emisja gazu, to naleŜy sprawdzić działanie urządzenia ciśnienia 

resztkowego; 

• jeŜeli po sprawdzeniu okaŜe się, Ŝe urządzenie ciśnienia resztkowego zatrzymało ciśnienie, to 
moŜna napełnić butlę lub wiązkę butli; 

• jeŜeli po sprawdzeniu okaŜe się, Ŝe urządzenie ciśnienia resztkowego nie zatrzymało ciśnienia, 

to naleŜy skontrolować stan wewnętrzny butli lub wiązki butli pod kątem zanieczyszczenia: 

- jeŜeli nie wykryto zanieczyszczenia, to moŜna napełnić butlę lub wiązkę butli po 

naprawieniu lub wymianie urządzenia ciśnienia resztkowego; 

- jeŜeli wykryto zanieczyszczenie, to naleŜy przeprowadzić działania naprawcze. 

2.4 W celu zapobieŜenia powstawaniu wewnętrznej korozji, butle powinny być napełniane wyłącznie 

gazami wysokiej jakości o bardzo niskim stopniu zanieczyszczeń. Przyjmuje się, Ŝe warunek ten jest 

spełniony, jeŜeli kompatybilność gazów/materiału jest moŜliwa do zaakceptowania zgodnie z EN ISO 

11114-1:2012 i EN 11114-2:2013, a jakość gazów odpowiada specyfikacjom EN ISO 14175:2008 lub, 

w przypadku gazów nieobjętych normą, jeŜeli gazy te charakteryzuje czystość na poziomie co najmniej 

99,5% objętości oraz maksymalna zawartość wilgoci wynosząca 40 ml/m
3
(ppm). W przypadku 

podtlenku azotu wartości te są następujące: czystość na poziomie co najmniej 98% objętości oraz 
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maksymalna zawartość wilgoci wynosząca 70 ml/m
3
 (ppm). 

2.5 Właściciel powinien zapewnić, Ŝe wymagania określone w punktach 2.1 do 2.4 są spełnione oraz 

udowodnić to, przekazując dokument potwierdzający właściwym władzom na ich wniosek, lecz 

przynajmniej co 3 lata lub w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w procedurach. 

2.6 JeŜeli zakład napełniający znajduje się na terenie innej Umawiającej się Strony ADR, to właściciel 

powinien dostarczyć właściwej władzy na jej wniosek dodatkowy dokument potwierdzający, Ŝe zakład 

ten jest odpowiednio monitorowany przez właściwą władzę tej Umawiającej się Strony ADR. Patrz 

równieŜ 1.2. 

3. Przepisy dotyczące kwalifikowania i badań okresowych 

3.1 Butle lub wiązki butli będące juŜ w uŜyciu, w odniesieniu do których od daty ostatniego badania 

okresowego w sposób satysfakcjonujący właściwą władzę zostały spełnione warunki określone w pkt 2, 

mogą uzyskać wydłuŜenie przedziału czasu pomiędzy badaniami okresowymi do 15 lat od daty 

ostatniego badania okresowego. W przeciwnych przypadkach zmiany przedziału czasu pomiędzy 

badaniami okresowymi z 10 na 15 lat powinno się dokonać w momencie przeprowadzania badania 

okresowego. W sprawozdaniu z badania okresowego powinno się wykazać, Ŝe dana butla lub wiązka 

butli powinna w stosownych przypadkach zostać wyposaŜona w urządzenie ciśnienia resztkowego. 

Właściwa władza moŜe zaakceptować inny dokument potwierdzający. 

3.2 JeŜeli podczas badania okresowego próba ciśnieniowa butli z przyznanym 15-letnim przedziałem 

czasu pomiędzy badaniami okresowymi zakończy się wynikiem negatywnym, np. z powodu rozerwania 

lub stwierdzenia nieszczelności, to właściciel powinien przeprowadzić dochodzenie i sporządzić 
sprawozdanie wskazujące przyczyny tego uszkodzenia oraz zbadać, czy dotyczą one innych butli 

(np. tego samego typu lub grupy). Jeśli przyczyny te dotyczą innych butli, to właściciel powinien 

poinformować o tym właściwą władzę. Właściwa władza powinna podjąć decyzję o zastosowaniu 

odpowiednich środków i poinformować właściwe władze wszystkich pozostałych Umawiających się 
Stron ADR. 

3.3 JeŜeli wykryto korozję wewnętrzną i inne wady określone w normach dotyczących badań 
okresowych, o których mowa w 6.2.4, to butla powinna zostać wycofana z uŜytku bez moŜliwości 

wyznaczenia dalszego okresu napełniania i przewozu. 

3.4 Butle lub wiązki butli z przyznanym 15-letnim przedziałem czasu pomiędzy badaniami 

okresowymi mogą być wyposaŜone tylko w zawory zaprojektowane zgodnie z EN 849 lub 

EN ISO 10297 mającą zastosowanie w momencie ich wytwarzania (patrz równieŜ tabela w 6.2.4.1). 

Nowy zawór moŜe zostać ponownie zainstalowany po badaniu okresowym, z wyjątkiem zaworów, które 

zostały odnowione lub zbadane zgodnie z EN ISO 22434:2011. 

4. Znakowanie 

Butle i wiązki butli z 15-letnim przedziałem czasu pomiędzy badaniami okresowymi zgodnie 

z niniejszym punktem powinny zawierać datę (rok) następnego badania okresowego, według wymagań 
określonych w sekcji 5.2.1.6 (c), oraz jednocześnie powinny dodatkowo zawierać wyraźne i czytelne 

oznakowanie „P15Y”. Znak ten naleŜy usunąć, jeŜeli butla lub wiązka butli nie jest juŜ dłuŜej 

dopuszczona do 15- letniego przedziału czasu pomiędzy badaniami  okresowymi. 

Tabela 1: GAZY SPRĘśONE 
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1002 POWIETRZE SPRĘśONE 1A  X X X X 10   ua, va 

1006 ARGON SPRĘśONY 1A  X X X X 10   ua, va 

1016 TLENEK WĘGLA SPRĘśONY 1TF 3760 X X X X 5   u 

1023 GAZ WĘGLOWY SPRĘśONY 1TF  X X X X 5    

1045 FLUOR SPRĘśONY 1TOC 185 X   X 5 200 30 a, k, n, 

o 

1046 HEL SPRĘśONY 1A  X X X X 10   ua, va 

1049 WODÓR SPRĘśONY 1F  X X X X 10   d, ua, 

va 
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1056 KRYPTON SPRĘśONY 1A  X X X X 10   ua, va 

1065 NEON SPRĘśONY 1A  X X X X 10   ua, va 

1066 AZOT SPRĘśONY 1A  X X X X 10   ua, va 

1071 GAZ OLEJOWY SPRĘśONY 1TF  X X X X 5    

1072 TLEN SPRĘśONY 1O  X X X X 10   s, ua, 

va 

1612 TETRAFOSFORAN HEKSAETYLU I GAZ 

SPRĘśONY, MIESZANINA 

1T  X X X X 5   z 

1660 TLENEK AZOTU SPRĘśONY 1TOC 115 X   X 5 225 33 k, o 

1953 GAZ SPRĘśONY TRUJĄCY PALNY I.N.O. 1TF ≤5000 X X X X 5   z 

1954 GAZ SPRĘśONY PALNY I.N.O. 1F  X X X X 10   z, ua, 

va 

1955 GAZ SPRĘśONY TRUJĄCY I.N.O. 1T ≤5000 X X X X 5   z 

1956 GAZ SPRĘśONY I.N.O. 1A  X X X X 10   z, ua, 

va 

1957 DEUTER SPRĘśONY 1F  X X X X 10   d, ua, 

va 

1964 WĘGLOWODORY GAZOWE, 

MIESZANINA SPRĘśONA I.N.O. 

1F  X X X X 10   z, ua, 

va 

1971 METAN SPRĘśONY lub GAZ ZIEMNY 

SPRĘśONY o wysokiej zawartości metanu 

1F  X X X X 10   ua, va 

2034 WODÓR I METAN, MIESZANINA 

SPRĘśONA 

1F  X X X X 10   d, ua, 

va 

2190 DIFLUOREK TLENU SPRĘśONY 1TOC 2,6 X   X 5 200 30 a, k, 

n, o 

3156 GAZ SPRĘśONY UTLENIAJĄCY I.N.O. 1O  X X X X 10   z, ua, 

va  

3303 GAZ SPRĘśONY TRUJĄCY 

UTLENIAJĄCY I.N.O. 

1TO ≤5000 X X X X 5   z 

3304 GAZ SPRĘśONY TRUJĄCY śRĄCY I.N.O. 1TC ≤5000 X X X X 5   z 

3305 GAZ SPRĘśONY TRUJĄCY PALNY 

śRĄCY I.N.O. 

1TFC ≤5000 X X X X 5   z 

3306 GAZ SPRĘśONY TRUJĄCY 

UTLENIAJĄCY śRĄCY I.N.O. 

1TOC ≤5000 X X X X 5   z 

a
 Nie stosuje się do naczyń ciśnieniowych wykonanych z materiałów kompozytowych. 

b 
W przypadkach, gdy nie podano wartości ciśnienia, ciśnienie robocze nie powinno przekraczać 2/3 ciśnienia 

próbnego. 
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Tabela 2: GAZY SKROPLONE I ROZPUSZCZONE 
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1001 ACETYLEN ROZPUSZCZONY 4F  X  X  10 60  c, p 

1005 AMONIAK BEZWODNY 2TC 4000 X X X X 5 29 0,54 b, ra 

1008 TRIFLUOREK BORU 2TC 387 X X X X 5 225 

300 

0,715 

0,86 

a 

1009 BROMOTRIFLUORO-METAN (GAZ 

CHŁODNICZY R13B1) 

2A  X X X X 10 42 

120 

250 

1,13 

1,44 

1,60 

ra 

ra 

ra 

1010 BUTADIENY STABILIZOWANE (1,2 

butadien) lub 

2F  X X X X 10 10 0,59 ra 

1010 BUTADIENY STABILIZOWANE (1,3 

butadien) lub 

2F  X X X X 10 10 0,55 ra 

1010 BUTADIENY I WĘGLOWODORY, 

MIESZANINA STABILIZOWANA 

2F  X X X X 10 10 0,50 ra, v, z 

1011 BUTAN 2F  X X X X 10 10 0,52 ra, v 

1012 BUTYLENY MIESZANINA lub 2F  X X X X 10 10 0,50 ra, z 

1012 1-BUTYLENlub 2F  X X X X 10 10 0,53  

1012 cis-2-BUTYLEN lub 2F  X X X X 10 10 0,55  

1012 trans-2-BUTYLEN 2F  X X X X 10 10 0,54  

1013 DITLENEK WĘGLA 2A  X X X X 10 190 

250 

0,68 

0,76 

ra, ua, 

va 

ra, ua, 

va 

1017 CHLOR 2TOC 293 X X X X 5 22 1,25 a, ra 

1018 CHLORODIFLUORO-METAN  

(GAZ CHŁODNICZY R22) 

2A  X X X X 10 27 1,03 ra 

1020 CHLOROPENTAFLUORO-ETAN  

(GAZ CHŁODNICZY R115) 

2A  X X X X 10 25 1,05 ra 

1021 1-CHLORO-1,2,2,2-TERAFLUOROETAN 

(GAZ CHŁODNICZY R124) 

2A  X X X X 10 11 1,20 ra 

1022 CHLOROTRIFLUORO-METAN  

(GAZ CHŁODNICZY R13) 

2A  X X X X 10 100 

120 

190 

250 

0,83 

0,90 

1,04 

1,10 

ra 

ra 

ra 

ra 

1026 DICYJAN 2TF 350 X X X X 5 100 0,70 ra, u 

1027 CYKLOPROPAN 2F  X X X X 10 18 0,55 ra 

1028 DICHLORODI-FLUOROMETAN  

(GAZ CHŁODNICZY R12) 

2A  X X X X 10 16 1,15 ra 

1029 DICHLOROFLUORO-METAN  

(GAZ CHŁODNICZY R21) 

2A  X X X X 10 10 1,23 ra 

1030 1,1-DIFLUOROETAN  

(GAZ CHŁODNICZY R152a) 

2A  X X X X 10 16 0,79 ra 

1032 DIMETYLOAMINA BEZWODNA 2F  X X X X 10 10 0,59 b, ra 

1033 ETER DIMETYLOWY 2F  X X X X 10 18 0,58 ra 
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1035 ETAN 2F  X X X X 10 95 

120 

300 

0,25 

0,30 

0,40 

ra 

ra 

ra 

1036 ETYLOAMINA 2F  X X X X 10 10 0,61 b, ra 

1037 CHLOREK ETYLU 2F  X X X X 10 10 0,80 a, ra 

1039 ETER ETYLOWOMETYLOWY 

 

2F  X X X X 10 10 0,64 ra 

1040 TLENEK ETYLENU lub 

TLENEK ETYLENU Z AZOTEM o 

ciśnieniu całkowitym do 1 MPa (10 barów) 

w 50°C 

2TF 2900 X X X X 5 15 0,78 l, ra 

1041 TLENEK ETYLENU I DITLENEK 

WĘGLA, MIESZANINA zawierająca 

więcej niŜ 9%, ale nie więcej niŜ 87% 

tlenku etylenu 

2F  X X X X 10 190 

250 

0,66 

0,75 

ra 

ra 

1043 NAWÓZ AMONIAKALNY, ROZTWÓR  

z wolnym amoniakiem 

4A  X X X  5   b, z 

1048 BROMOWODÓR BEZWODNY 2TC 2860 X X 

 

X X 5 60 1,51 a, d, ra 

1050 CHLOROWODÓR BEZWODNY 2TC 2810 X X X X 5 100 

120 

150 

200 

0,30 

0,56 

0,67 

0,74 

a, d, ra 

a, d, ra 

a, d, ra 

a, d, ra 

1053 SIARKOWODÓR 2TF 712 X X X X 5 48 0,67 d, ra, u 

1055 IZOBUTYLEN  2F  X X X X 10 10 0,52 ra 

1058 GAZY SKROPLONE  

niepalne, ładowane z azotem, ditlenkiem 

węgla lub powietrzem 

2A  X X X X 10  ra, z 

1060 METYLOACETYLEN I PROPADIEN, 

MIESZA-NINA STABILIZOWANA 

2F  X X X X 10   c, ra, z 

 Mieszanina propadienu z 1% do 4% 

metyloacetylenu 

  X X X X 10 22 0,2 c, ra 

 Mieszanina P1   X X X X 10 30 0,49 c, ra 

 Mieszanina P2   X X X X 10 24 0,47 c, ra 

1061 METYLOAMINA BEZWODNA 2F  X X X X 10 13 0,58 b, ra 

1062 BROMEK METYLU zawierający nie 

więcej niŜ 2% chloropikryny 

2T 850 X X X X 5 10 1,51 a 

1063 CHLOREK METYLU  

(GAZ CHŁODNICZY R40) 

2F  X X X X 10 17 0,81 a, ra 

1064 MERKAPTAN METYLU 2TF 1350 X X X X 5 10 0,78 d, ra, u 

1067 TETRATLENEK DIAZOTU (DITLENEK 

AZOTU) 

2TOC 115 X X X  5 10 1,30 k 

1069 CHLOREK NITROZYLU 2TC 35 X  X  5 13 1,10 k, ra 

1070 PODTLENEK AZOTU 2O  X X X X 10 180 

225 

250 

0,68 

0,74 

0,75 

ua, va 

ua, va 

ua, va 

1075 GAZY RAFINERYJNE SKROPLONE 2F  X X X X 10   v, z 

1076 FOSGEN 2TC 5 X X X  5 20 1,23 a, k, ra 

1077 PROPYLEN 2F  X X X X 10 27 0,43 ra 
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1078 GAZ CHŁODNICZY I.N.O. 2A  X X X X 10   ra, z 

 Mieszanina F1   X X X X 10 12 1,23  

 Mieszanina F2   X X X X 10 18 1,15  

 Mieszanina F3   X X X X 10 29 1,03  

1079 DITLENEK SIARKI 2TC 2520 X X X X 5 12 1,23 ra 

1080 HEKSAFLUOREK SIARKI 2A  X X X X 10 70 

140 

160 

1,06 

1,34 

1,38 

ra, ua, 

va 

ra, ua, 

va 

ra, ua, 

va 

1081 TETRAFLUOROETYLEN 

STABILIZOWANY 

2F  X X X X 10 200  m, o, ra 

1082 CHLOROTRIFLUORO-ETYLEN 

STABILIZOWANY 

(GAZ CHŁODNICZY R1113) 

2TF 2000 X X X X 5 19 1,13 ra, u 

1083 TRIMETYLOAMINA BEZWODNA 2F  X X X X 10 10 0,56 b, ra 

1085 BROMEK WINYLU STABILIZOWANY 2F  X X X X 10 10 1,37 a, ra 

1086 CHLOREK WINYLU STABILIZOWANY 2F  X X X X 10 12 0,81 a, ra 

1087 ETER METYLOWOWINYLOWY 

STABILIZOWANY 

2F  X X X X 10 10 0,67 ra 

1581 CHLOROPIKRYNA I BROMEK 

METYLU, MIESZANINA zawierająca 

więcej niŜ 2% chloropikryny 

2T 850 X X X X 5 10 1,51 a 

1582 CHLOROPIKRYNA I CHLOREK 

METYLU, MIESZANINA 

2T d X X X X 5 17 0,81 a 

1589 CHLOROCYJAN STABILIZOWANY 2TC 80 X  X  5 20 1,03 k 

1741 TRICHLOREK BORU 2TC 2541 X X X X 5 10 1,19 a, ra 

1749 TRIFLUOREK CHLORU 2TOC 299 X X X X 5 30 1,40 a 

1858 HEKSAFLUOROPROPYLEN (GAZ 

CHŁODNICZY R1216) 

2A  X X X X 10 22 1,11 ra 

1859 TETRAFLUOREK KRZEMU 2TC 450 X X X X 5 200 

300 

0,74 

1,10 

a 

1860 FLUOREK WINYLU STABILIZOWANY 2F  X X X X 10 250 0,64 a, ra 

1911 DIBORAN 2TF 80 X  X  5 250 0,07 d, k, o 

1912 CHLOREK METYLU I 

DICHLOROMETAN, MIESZANINA 

2F  X X X X 10 17 0,81 a, ra 

1952 TLENEK ETYLENU I DITLENEK 

WĘGLA, MIESZANINA zawierająca nie 

więcej niŜ 9% tlenku etylenu 

2A  X X X X 10 190 

250 

0,66 

0,75 

ra 

ra 

1958 1,2-DICHLO-1,1,2,2-

TERAFLUOROETAN 

(GAZ CHŁODNICZY R 114) 

2A  X X X X 10 10 1,30 ra 

1959 1,1-DIFLUOROETYLEN  

(GAZ CHŁODNICZY R1132a) 

2F  X X X X 10 250 0,77 ra 

1962 ETYLEN 2F  X X X X 10 225 

300 

0,34 

0,38 
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1965 WĘGLOWODORY GAZOWE, 

MIESZANINA SKROPLONA I.N.O. 

2F  X X X X 10  b r, ta, v, 

z 

 Mieszanina A 2F      10 10 0,50  

 Mieszanina A01 2F      10 15 0,49  

 Mieszanina A02 2F      10 15 0,48  

Mieszanina A0 2F      10 15 0,47  

Mieszanina A1 2F      10 20 0,46  

 Mieszanina B1 2F      10 25 0,45  

Mieszanina B2 2F      10 25 0,44  

 Mieszanina B 2F      10 25 0,43  

 Mieszanina C 2F     10 30 0,42  

1967 GAZ INSEKTOBÓJCZY TRUJĄCY 

I.N.O. 

2T  X X X X 5   z 

1968 GAZ INSEKTOBÓJCZY I.N.O. 2A  X X X X 10   ra, z 

1969 IZOBUTAN 2F  X X X X 10 10 0,49 ra, v 

1973 CHLORODIFLUOROMETAN 

I CHLOROPENTAFLUORO-ETAN, 

MIESZANINA o stałej temperaturze 

wrzenia, zawierająca około 49% 

chlorodifluorometanu  

(GAZ CHŁODNICZY R502) 

2A  X X X X 10 31 1,01 ra 

1974 BROMOCHLORODIFLUOROMETAN 

(GAZ CHŁODNICZY R12B1) 

2A  X X X X 10 10 1,61 ra 

1975 TLENEK AZOTU I TETRATLENEK 

DIAZOTU, MIESZANINA (TLENEK 

AZOTU I DITLENEK AZOTU, 

MIESZANINA) 

2TOC 115 X X X  5   k, z 

1976 OKTAFLUOROCYKLO-BUTAN  

(GAZ CHŁODNICZY RC318) 

2A  X X X X 10 11 1,32 ra 

1978 PROPAN 2F  X X X X 10 23 0,43 ra, v 

1982 TETRAFLUOROMETAN 

(GAZ CHŁODNICZY R14) 

2A  X X X X 10 200 

300 

0,71 

0,90 

 

1983 1-CHLORO-2,2,2-TRIFLUOROETAN 

(GAZ CHŁODNICZY R133a) 

2A  X X X X 10 10 1,18 ra 

1984 TRIFLUOROMETAN  

(GAZ CHŁODNICZY R23) 

2A  X X X X 10 190 

250 

0,88 

0,96 

ra 

ra 

2035 1,1,1-TRIFLUOROETAN (GAZ 

CHŁODNICZY R143a) 

2F  X X X X 10 35 0,73 ra 

2036 KSENON 2A  X X X X 10 130 1,28  

2044 2,2-DIMETYLOPROPAN 2F  X X X X 10 10 0,53 ra 

2073 AMONIAK, ROZTWÓR wodny, o 

gęstości względnej w 15 °C mniejszej niŜ 
0,880 

4A          

 zawierający więcej niŜ 35%, lecz nie więcej 

niŜ 40% amoniaku lub 

4A  X X X X 5 10 0,80 b 

 zawierający więcej niŜ 40%, lecz nie więcej 

niŜ 50% amoniaku 

4A  X X X X 5 12 0,77 b 

2188 ARSYNA  

(ARSENOWODÓR) 

2TF 20 X  X  5 42 1,10 d, k 

2189 DICHLOROSILAN 2TFC 314 X X X X 5 10 

200 

0,90 

1,08 

a 

2191 FLUOREK SULFURYLU 2T 3020 X X X X 5 50 1,10 u 
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2192 GERMAN  

(GERMANOWODÓR)
c
 

2TF 620 X X X X 5 250 0.06

4  

d, ra, r, 

q 

2193 HEKSAFLUOROETAN  

(GAZ CHŁODNICZY R 116) 

2A  X X X X 10 200 1,13  

2194 HEKSAFLUOREK SELENU 2TC 50 X  X  5 36 1,46 k, ra 

2195 HEKSAFLUOREK TELLURU 2TC 25 X  X  5 20 1,00 k, ra 

2196 HEKSAFLUOREK WOLFRAMU 2TC 160 X  X  5 10 3,08 a, k, ra 

2197 JODOWODÓR BEZWODNY 2TC 2860 X X X X 5 23 2,25 a, d, ra 

2198 PENTAFLUOREK FOSFORU 2TC 190 X  X  5 200 

300 

0,90 

1,25 

k 

k 

2199 FOSFINA  

(FOSFOROWODÓR)
c 

2TF 20 X  X  5 225 

 

 

250 

0,30 

 

 

0,45 

d, k, q, 

ra 

 

d, k, q, 

ra 

2200 PROPADIEN STABILIZOWANY 2F  X X X X 10 22 0,50 ra 

2202 SELENOWODÓR BEZWODNY 2TF 2 X  X  5 31 1,60 k 

2203 SILAN
c
 2F  X X X X 10 225 

250 

0,32 

0,36 

 q 

 q 

2204 SIARCZEK KARBONYLU 2TF 1700 X X X X 5 30 0,87 ra, u 

2417 FLUOREK KARBONYLU 2TC 360 X X X X 5 200 

300 

0,47 

0,70 

 

 

2418 TETRAFLUOREK SIARKI 2TC 40 X  X  5 30 0,91 a, k, ra 

2419 BROMOTRIFLUORO-ETYLEN 2F  X X X X 10 10 1,19 ra 

2420 HEKSAFLUOROACETON 2TC 470 X X X X 5 22 1,08 ra 

2421 TRITLENEK DIAZOTU 2 

TOC 
PRZEWÓZ ZABRONIONY 

2422 OKTAFLUOROBUTEN-2 

(GAZ CHŁODNICZY R1318) 

2A  X X X X 10 12 1,34 ra 

2424 OKTAFLUOROPROPAN 

(GAZ CHŁODNICZY R218) 

2A  X X X X 10 25 1,04 ra 

2451 TRIFLUOREK AZOTU 2O  X X X X 10 200 0,50  

2452 ETYLOACETYLEN STABILIZOWANY 2F  X X X X 10 10 0,57 c, ra 

2453 FLUOREK ETYLU 

(GAZ CHŁODNICZY R161) 

2F  X X X X 10 30 0,57 ra 

2454 FLUOREK METYLU 

(GAZ CHŁODNICZY R41) 

2F  X X X X 10 300 0,63 ra 

2455 AZOTYN METYLU 2A PRZEWÓZ ZABRONIONY 

2517 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETAN 

(GAZ CHŁODNICZY R142b) 

2F  X X X X 10 10 0,99 ra 

2534 METYLOCHLOROSILAN 2 

TFC 

600 X X X X 5   ra, z 

2548 PENTAFLUOREK CHLORU 2 

TOC 
122 X  X  5 13 1,49 a, k 

2599 CHLOROTRIFLUORO-METAN  

I TRIFLUOROMETAN, MIESZANINA 

AZEOTROPOWA  

zawierająca około 60% 

chlorotrifluorometanu 

(GAZ CHŁODNICZY R 503) 

2A  X X X X 10 31 

 

42 

 

100 

0,12 

 

0,17 

 

0,64 

ra 

 

ra 

 

ra 

2601 CYKLOBUTAN 2F  X X X X 10 10 0,63 ra 
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2602 DICHLORODIFLUORO-METAN  

I 1,1-DIFLUOROETAN, MIESZANINA 

AZEOTROPOWA  

zawierająca około 74% 

dichlorodifluorometanu 

 (GAZ CHŁODNICZY R 500) 

2A  X X X X 10 22 1,01 ra 

2676 STYBINA 2TF 20 X  X  5 200 0,49 k, r, ra 

2901 CHLOREK BROMU 2TOC 290 X X X X 5 10 1,50 a 

3057 CHLOREK TRIFLUOROACETYLU 2TC 10 X X X  5 17 1,17 k, ra 

3070 TLENEK ETYLENU  

I DICHLORODIFLUORO-METAN, 

MIESZANINA zawierająca nie więcej niŜ 
12,5% tlenku etylenu 

2A  X X X X 10 18 1,09 ra 

3083 FLUOREK PERCHLORYLU 2TO 770 X X X X 5 33 1,21 u 

3153 ETER PERFLUORO-

METYLOWOWINYLOWY 

2F  X X X X 10 20 0,75 ra 

3154 ETER PERFLUORO-

ETYLOWOWINYLOWY 

2F  X X X X 10 10 0,98 ra 

3157 GAZ SKROPLONY UTLENIAJĄCY 

I.N.O. 

2O  X X X X 10   z 

3159 1,1,1,2-TETRAFLUOROETAN  

(GAZ CHŁODNICZY R134a) 

2A  X X X X 10 18 1,05 ra 

3160 GAZ SKROPLONY TRUJĄCY PALNY 

I.N.O. 

2TF ≤5000 X X X X 5   ra, z 

3161 GAZ SKROPLONY PALNY I.N.O. 2F  X X X X 10   ra, z 

3162 GAZ SKROPLONY TRUJĄCY I.N.O. 2T ≤5000 X X X X 5   z 

3163 GAZ SKROPLONY I.N.O. 2A  X X X X 10   ra, z 

3220 PENTAFLUOROETAN  

(GAZ CHŁODNICZY R 125) 

2A  X X X X 10 49 

35 

0,95 

0,87 

ra  

ra 

3252 DIFLUOROMETAN   

(GAZ CHŁODNICZY R32) 

2F  X X X X 10 48 0,78 ra 

3296 HEPTAFLUOROPROPAN (GAZ 

CHŁODNICZY R227) 

2A  X X X X 10 13 1,21 ra 

3297 TLENEK ETYLENU  

I CHLOROTETRAFLUORO-ETAN, 

MIESZANINA zawierająca nie więcej niŜ 
8,8% tlenku etylenu 

2A  X X X X 10 10 1,16 ra 

3298 TLENEK ETYLENU  

I PENTAFLUOROETAN, MIESZANINA 

zawierająca nie więcej niŜ 7,9% tlenku 

etylenu 

2A  X X X X 10 26 1,02 ra 

3299 TLENEK ETYLENU 

I TETRAFLUOROETAN, MIESZANINA 

zawierająca nie więcej niŜ 5,6% tlenku 

etylenu 

2A  X X X X 10 17 1,03 ra 

3300 TLENEK ETYLENU I DITLENEK 

WĘGLA, MIESZANINA zawierająca 

ponad 87% LENKU etylenu 

2TF >2900 X X X X 5 28 0,73 ra 

3307 GAZ SKROPLONY TRUJĄCY 

UTLENIAJĄCY I.N.O. 

2TO ≤5000 X X X X 5   z 

3308 GAZ SKROPLONY TRUJĄCY śRĄCY 

I.N.O. 

2TC ≤5000 X X X X 5   ra, z 

3309 GAZ SKROPLONY TRUJĄCY PALNY 

śRĄCY I.N.O. 

2TFC ≤5000 X X X X 5   ra, z 
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3310 GAZ SKROPLONY TRUJĄCY 

UTLENIAJĄCY śRĄCY I.N.O. 

2 

TOC 
≤5000 X X X X 5   z 

3318 AMONIAK, ROZTWÓR wodny, o gęstości 

względnej mniejszej niŜ 0,880 w 15 °C 

zawierający więcej niŜ 50% amoniaku 

4TC  X X X X 5   b 

3337 GAZ CHŁODNICZY R 404A  

pentafluoroetan, 1,1,1-trifluoroetan i 

1,1,1,2-tetrafluoroetan, mieszanina 

zeotropowa, zawierająca około 44% 

pentafluoroetanu i 52% 1,1,1-trifluoroetanu 

2A  X X X X 10 36 0,82 ra 

3338 GAZ CHŁODNICZY R 407A  

difluorometan, pentafluoroetan i 1,1,1,2-

tetrafluoroetan, mieszanina zeotropowa, 

zawierająca około 20% difluorometanu i 

40% pentafluoroetanu 

2A  X X X X 10 32 0,94 ra 

3339 GAZ CHŁODNICZY R 407B  

difluorometan, pentafluoroetan i 1,1,1,2-

tetrafluoroetan, mieszanina zeotropowa, 

zawierająca około 10% difluorometanu i 

70% pentafluoroetanu 

2A  X X X X 10 33 0,93 ra 

3340 GAZ CHŁODNICZY R 407C  

difluorometan, pentafluoroetan i 1,1,1,2-

tetrafluoroetan, mieszanina zeotropowa, 

zawierająca około 23% difluorometanu i 

25% pentafluoroetanu 

2A  X X X X 10 30 0,95 ra 

3354 GAZ INSEKTOBÓJCZY PALNY I.N.O. 2F  X X X X 10   ra, z 

3355 GAZ INSEKTOBÓJCZY TRUJĄCY 

PALNY I.N.O. 

2TF  X X X X 5   ra, z 

3374 ACETYLEN BEZ ROZPUSZCZALNIKA 2F  X  X  5 60  c, p 
a
 Nie stosuje się do naczyń ciśnieniowych wykonanych z materiałów kompozytowych. 

b 
W przypadku mieszanin gazów o numerze identyfikacyjnym UN 1965, największa dopuszczalna masa napełnienia 

na litr pojemności jest następująca: 

c
 UwaŜany jest za piroforyczny. 

d
 UwaŜany jest za trujący. Wartość LC50 nie została dotychczas ustalona. 

0,50

NajwyŜsza masa
zawartości na litr

 pojemności

Propan handlowy Butan handlowy

0,49

0,48

0,47

0,46

0,45

0,44

0,43

0,42 C

B

B2

B1

A1

A0

A02

A01

0,440 0,450 0,463 0,474 0,485 0,495 0,505 0,516 0,525

Gęstość w kg/l
w temp. 50°C

A
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Tabela 3:  MATERIAŁY NIENALEśĄCE DO KLASY 2 

UN Nazwa i opis 
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n
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1051 CYJANOWODÓR 

STABILIZOWANY zawierający 

mniej niŜ 3% wody 

6.1 TF1 40 X  X  5 100 0,55 k 

1052 FLUOROWODÓR 

BEZWODNY 

8 CT1 966 X X X  5 10 0,84 a, ab, 

ac 

1745 PENTAFLUOREK BROMU 5.1 OTC 25 X X X  5 10 b k, ab, 

ad 

1746 TRIFLUOREK BROMU 5.1 OTC 50 X X X  5 10 b k, ab, 

ad 

2495 PENTAFLUOREK JODU 5.1 OTC 120 X X X  5 10 b k, ab, 

ad 
a
 Nie dotyczy naczyń ciśnieniowych wykonanych z materiałów kompozytowych. 

b
 Wymagane jest pozostawienie co najmniej 8% wolnej objętości naczynia. 
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Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 3167, 3168 i 3169. 

Dopuszcza się następujące opakowania:  

(1) Butle i naczynia na gaz, odpowiadające wymaganiom w zakresie konstrukcji, badania i napełniania 

ustalonym przez właściwą władzę;  
(2) Ponadto dopuszcza się stosowanie następujących opakowań kombinowanych, pod warunkiem, Ŝe spełnione 

są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 

Opakowania zewnętrzne: 

Bębny (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); 

Skrzynie (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2) 

Kanistry (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

Opakowania wewnętrzne: 

(a) Do gazów nietrujących, opakowania kombinowane z hermetycznie zamkniętymi opakowaniami 

wewnętrznymi ze szkła lub metalu, o maksymalnej pojemności 5 litrów na sztukę przesyłki; 

(b) Do gazów trujących, opakowania kombinowane z hermetycznie zamkniętymi opakowaniami 

wewnętrznymi ze szkła lub metalu, o maksymalnej pojemności 1 litr na sztukę przesyłki. 

Opakowania powinny spełniać wymagania na poziomie III grupy pakowania. 

 

P202 INSTRUKCJA PAKOWANIA P202 

(Zarezerwowane) 

 

P203 INSTRUKCJA PAKOWANIA P203 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do gazów schłodzonych skroplonych klasy 2. 

Wymagania dla naczyń kriogenicznych zamkniętych: 

(1)  Powinny być spełnione przepisy szczególne pakowania, podane w 4.1.6. 

(2)  Powinny być spełnione wymagania działu 6.2. 

(3)  Naczynia kriogeniczne zamknięte powinny być tak zaizolowane, aby nie pokrywały się szronem. 

(4) Próba ciśnieniowa 

Gazami schłodzonymi skroplonymi mogą być napełniane naczynia kriogeniczne zamknięte, dla których 

minimalne ciśnienie próbne wynosi: 

(a) dla naczyń kriogenicznych zamkniętych z izolacją próŜniową ciśnienie próbne powinno być nie mniejsze 

niŜ 1,3 sumy maksymalnego ciśnienia wewnętrznego naczynia napełnionego, z uwzględnieniem ciśnienia 

występującego podczas napełniania i opróŜniania, zwiększonego o 100 kPa (1 bar); 

(b) dla innych naczyń kriogenicznych zamkniętych, ciśnienie próbne powinno być nie mniejsze niŜ 
1,3 maksymalnego ciśnienia wewnętrznego naczynia napełnionego z uwzględnieniem ciśnienia podczas 

napełniania i opróŜniania. 

(5) Stopień napełnienia 

Dla gazów schłodzonych skroplonych niepalnych nietrujących (kody klasyfikacyjne 3A i 3O), objętość fazy 

ciekłej w temperaturze napełniania pod ciśnieniem 100 kPa (1 bar) nie powinna przekraczać 98% pojemności 

wodnej naczynia ciśnieniowego. 

Dla gazów schłodzonych skroplonych palnych (kod klasyfikacyjny 3F), stopień napełnienia powinien 

utrzymywać się poniŜej poziomu, przy którym, jeŜeli zawartość osiągnie temperaturę, w której pręŜność pary 

równa jest ciśnieniu otwarcia zaworu obniŜającego ciśnienie, objętość fazy ciekłej mogłaby osiągnąć 
98% pojemności wodnej naczynia ciśnieniowego dla tej temperatury. 

(6) Urządzenia obniŜające ciśnienie 

Naczynia kriogeniczne zamknięte powinny być wyposaŜone w co najmniej jedno urządzenie obniŜające 

ciśnienie. 

(7) Zgodność 
Materiały uŜyte dla zapewnienia szczelności złączy lub do konserwacji zamknięć, powinny być zgodne  

z zawartością. W przypadku naczyń przeznaczonych do przewozu gazów utleniających (kod klasyfikacyjny 

3O), materiały te nie powinny wchodzić w niebezpieczne reakcje z tymi gazami. 

(8) Badania okresowe 

(a) Częstotliwość badań okresowych i prób zaworów obniŜających ciśnienie zgodnie z. 6.2.1.6.3 nie powinna 

przekraczać 5 lat. 

(b) Częstotliwość badań okresowych i prób naczyń kriogenicznych zamkniętych nieoznaczonych symbolem 

opakowań UN zgodnie z 6.2.3.5.2 nie powinna przekraczać 10 lat. 
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P203 INSTRUKCJA PAKOWANIA (c.d.) P203 

Wymagania dla naczyń kriogenicznych otwartych: 

W naczyniach kriogenicznych otwartych mogą być przewoŜone wyłącznie następujące gazy schłodzone skroplone 

nieutleniające o kodzie klasyfikacyjnym 3A, UN 1913, 1951, 1963, 1970, 1977, 2591, 3136 i 3158. 

Naczynia kriogeniczne otwarte powinny spełniać następujące wymagania: 

(1) Naczynia powinny być zaprojektowane, wyprodukowane, zbadane i wyposaŜone w taki sposób, aby 

wytrzymały wszystkie warunki, włącznie ze zmęczeniem, którym będą poddane podczas normalnego ich 

uŜytkowania i normalnych warunków przewozu. 

(2) Pojemność nie powinna przekraczać 450 litrów. 

(3) Naczynia powinny posiadać podwójną ściankę z opróŜnioną przestrzenią pomiędzy ścianką wewnętrzną  
i zewnętrzną (izolacja próŜniowa). Izolacja powinna zapobiegać tworzeniu się szronu na zewnątrz naczynia. 

(4) Materiały uŜyte do budowy powinny posiadać odpowiednie własności mechaniczne w temperaturze 

eksploatacji. 

(5) Materiały, które są w bezpośrednim kontakcie z towarem niebezpiecznym nie powinny być podatne na jego 

działanie, a ich własności nie powinny się pogarszać pod wpływem towarów niebezpiecznych przeznaczonych 

do przewozu oraz nie powinny powodować niebezpiecznego zjawiska, np. katalizować reakcję lub reagować  
z towarem niebezpiecznym. 

(6) Naczynia o podwójnej szklanej ściance powinny posiadać zewnętrzne opakowanie z odpowiednimi 

wyściełającymi lub absorbcyjnymi materiałami, odpornymi na naciski i uderzenia, które mogą wystąpić 
podczas normalnych warunków przewozu. 

(7) Naczynie powinno być zaprojektowane, tak aby pozostawało w pionowej pozycji podczas przewozu, 

np. powinno posiadać podstawę, której mniejszy wymiar poziomy jest większy od wysokości połoŜenia 

środka cięŜkości naczynia całkowicie napełnionego lub powinny być zamontowane na zawieszeniach 

przegubowych pierścieniowych. 

(8) Otwory naczyń powinny być wyposaŜone w urządzenia umoŜliwiające ulatnianie się gazów i zapobiegające 

rozpryskiwaniu cieczy na zewnątrz; urządzenia te powinny być tak zamocowane, aby pozostawały na swoim 

miejscu podczas przewozu. 

(9) Naczynia kriogeniczne otwarte powinny posiadać trwale naniesione, np. za pomocą wytłaczania, 

grawerowania lub wytrawiania, następujące oznakowanie: 

- nazwa i adres producenta; 

- numer lub nazwa modelu; 

- numer seryjny lub numer partii; 

- numer UN oraz prawidłową nazwę przewozową gazów, dla których naczynie jest przeznaczone; 

- pojemność naczynia w litrach. 

 

P204 INSTRUKCJA PAKOWANIA P204 

(Skreślona) 

 

P205 INSTRUKCJA PAKOWANIA P205 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 3468. 

(1) Dla układów magazynowania w wodorkach metali powinny być spełnione przepisy szczególne pakowania 

podane w 4.1.6. 

(2) Niniejszą instrukcją są objęte wyłącznie naczynia ciśnieniowe o pojemności wodnej nie przekraczającej                 

150 litrów i o maksymalnym ciśnieniu nie przekraczającym 25 MPa. 

(3) Układy magazynowania w wodorkach metali spełniające wymagania dotyczące budowy i prób naczyń 
ciśnieniowych zawierających gaz, określone w dziale 6.2, są dopuszczone wyłącznie do przewozu wodoru. 

(4) JeŜeli stosowane są naczynia ciśnieniowe stalowe lub naczynia ciśnieniowe kompozytowe z wkładką stalową, 
to powinny być stosowane wyłącznie te, które posiadają znak ”H”, zgodnie z 6.2.2.9.2 (j). 

(5) Układy magazynowania w wodorkach metali powinny spełniać wymagania odnoszące się do warunków 

eksploatacyjnych, kryteriów projektowych, pojemności znamionowej, prób typu, prób partii, prób 

okresowych, ciśnienia próbnego, znamionowego ciśnienia ładowania oraz wymagań dla urządzeń 
obniŜających ciśnienie dla przenośnych układów magazynowania w wodorkach metali, określonych 

w ISO 16111:2008 (Przenośne układy magazynujące gaz – Wodór zaabsorbowany w odwracalnym wodorku 

metalu) oraz ich zgodność i zatwierdzenie powinny być ocenione zgodnie z 6.2.2.5. 

(6) Układy magazynowania w wodorkach metali powinny być napełnione wodorem przy ciśnieniu nie 

przekraczającym znamionowego ciśnienia ładowania, podanym w trwałym znaku tego układu, określonym  

w ISO 16111:2008. 

(7) Wymagania dotyczące badań okresowych układów magazynowania w wodorkach metali powinny być 
zgodne z ISO 16111:2008 i przeprowadzane zgodnie z 6.2.2.6, a przedział czasowy pomiędzy badaniami 

okresowymi nie powinien przekraczać 5 lat. 
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P206 INSTRUKCJA PAKOWANIA P206 

Niniejsza instrukcja pakowania ma zastosowanie do UN 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 i 3505. 

Dopuszczone są butle i bębny ciśnieniowe spełniające wymagania działu 6.2, chyba Ŝe ADR wskazuje inaczej.  

(1) Powinny być spełnione przepisy szczególne pakowania, podane w 4.1.6.  

(2) Maksymalny przedział pomiędzy kolejnymi badaniami okresowymi powinien wynosić 5 lat.  

(3) Butle i bębny ciśnieniowe powinny być tak napełnione, aby przy temperaturze 50 °C faza ciekła nie 

przekroczyła 95% ich pojemności wodnej oraz, aby nie były całkowicie wypełnione przy temperaturze 60 °C. 

Po napełnieniu ciśnienie wewnętrzne przy temperaturze 65 °C nie powinno przekraczać ciśnienia próbnego 

butli lub bębnów ciśnieniowych. NaleŜy uwzględnić pręŜność pary i rozszerzalność objętościową wszystkich 

materiałów w butlach i bębnach ciśnieniowych.  

W przypadku cieczy załadowanych z gazem spręŜonym obydwa składniki, tj. gaz skroplony i gaz spręŜony, 

powinny być uwzględnione w obliczaniach ciśnienia wewnętrznego w naczyniu ciśnieniowym. JeŜeli dane 

doświadczalne nie są dostępne, naleŜy wykonać następujące czynności: 

(a) Obliczenie pręŜności pary gazu skroplonego i ciśnienia cząstkowego gazu spręŜonego 

w temperaturze 15 °C (temperatura napełniania);  

(b) Obliczenie rozszerzalności objętościowej fazy ciekłej na skutek podgrzania od 15 °C do 65 °C  

i obliczenie pozostałej objętości dla fazy gazowej; 

(c) Obliczenie ciśnienia cząstkowego gazu spręŜonego w temperaturze 65 °C z uwzględnieniem 

rozszerzalności objętościowej fazy ciekłej; 

UWAGA: NaleŜy wziąć pod uwagę współczynnik ściśliwości gazu spręŜonego w temperaturze 15 °C  

i 65 °C . 

(d) Obliczenie pręŜności pary gazu skroplonego w temperaturze 65 °C; 

(e) Całkowite ciśnienie stanowi sumę pręŜności pary gazu skroplonego i ciśnienia cząstkowego gazu 

spręŜonego w temperaturze 65 °C; 

(f) Uwzględnienie rozpuszczalności gazu spręŜonego w temperaturze 65 °C w fazie ciekłej. 

Ciśnienie próbne butli lub bębnów ciśnieniowych nie powinno być mniejsze niŜ obliczone ciśnienie całkowite 

pomniejszone o 100 kPa (1 bar). 

JeŜeli do obliczeń nie jest znana rozpuszczalność gazu spręŜonego w fazie ciekłej, to ciśnienie próbne moŜna 

obliczyć bez uwzględniania rozpuszczalności gazu (lit. f)). 

(4) Minimalne ciśnienie próbne powinno być zgodne z instrukcją pakowania P200 dla propelenta, ale nie powinno 

być mniejsze niŜ 20 bar. 

Wymagania dodatkowe:  

Butle i bębny ciśnieniowe nie powinny być nadawane do przewozu, gdy są połączone z urządzeniem rozpylającym 

takim jak przewód i zespół rur rozpylających. 

Przepis szczególny pakowania:  

PP89 Dla UN 3501, 3502, 3503, 3504 i 3505 niezaleŜnie od wymagań podanych w 4.1.6.9 (b), uŜywane butle 

jednorazowego napełniania mogą mieć pojemność wodną w litrach nieprzekraczającą wartości 1 000 litrów 

podzielonej przez ciśnienie próbne wyraŜone w barach, pod warunkiem, Ŝe ograniczenia pojemności 

i ciśnienia zawarte w normach dotyczących budowy tych butli są zgodne z ISO 11118:1999, ograniczającą 
maksymalną pojemność do 50 litrów. 
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P207 INSTRUKCJA PAKOWANIA P207 

Niniejsza instrukcja pakowania ma zastosowanie do UN 1950. 

Dopuszczone są następujące opakowania, pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3:  

(a) Bębny (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); 

Skrzynie (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2). 

Opakowania powinny spełniać wymagania na poziomie II grupy pakowania. 

(b) Sztywne opakowania zewnętrzne o maksymalnej masie netto jak poniŜej: 

Tektura  55 kg 

Inne niŜ tektura  125 kg 

Nie muszą być spełnione przepisy podane w 4.1.1.3. 

Opakowania powinny być tak zaprojektowane i skonstruowane, aby zapobiec nadmiernemu przemieszczanie się 
aerozoli i przypadkowym uwolnieniu w normalnych warunkach przewozu. 

Przepis szczególny pakowania:  

PP87 Dla UN 1950 AEROZOLE odpadowe, przewoŜone zgodnie z przepisem szczególnym 327, opakowania 

powinny być wyposaŜone w środki do zatrzymania wolnych cieczy, jakie mogą wyciec podczas przewozu, 

np. materiał absorpcyjny. Opakowania powinny być odpowiednio wietrzone, aby zapobiec tworzeniu się 
warunków łatwopalnych i narastaniu ciśnienia. 

Przepis szczególny pakowania dla RID i ADR:  

RR6 UN 1950, w przypadku  przewozu jako ładunek całkowity, przedmioty metalowe, mogą być równieŜ 
pakowane w następujący sposób: przedmioty powinny być pogrupowane razem w jednostki ładunkowe na 

tacach i utrzymywane we właściwej pozycji za pomocą odpowiedniej powłoki z tworzywa sztucznego; takie 

jednostki ładunkowe mogą być piętrzone i odpowiednio zabezpieczone na paletach. 

 

P208 INSTRUKCJA PAKOWANIA P208 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do gazów zaadsorbowanych klasy 2. 

(1) Dopuszczone są następujące opakowania, pod warunkiem, Ŝe spełnione są ogólne warunki pakowania 

podane w 4.1.6.1:  

Butle określone w dziale 6.2 i spełniające wymagania ISO 11513:2011 lub ISO 9809-1:2010. 

(2) Ciśnienie napełnionej butli nie moŜe przekraczać 101,3 kPa w temperaturze 20 °C i 300 kPa 
w temperaturze 50 °C. 

(3) Ciśnienie próbne butli powinno wynosić co najmniej 21 barów. 

(4) Ciśnienie rozrywające butli powinno wynosić co najmniej 94,5 barów. 

(5) Ciśnienie wewnętrzne wypełnionej butli w 65 °C nie moŜe przekraczać ciśnienia próbnego butli. 

(6) Materiał adsorbujący jest zgodny z butlą i nie moŜe tworzyć szkodliwych lub niebezpiecznych związków 

z adsorbowanym gazem. Gaz w połączeniu z materiałem adsorbującym nie moŜe wpływać na butlę lub 

osłabiać jej wytrzymałości lub powodować niebezpiecznej reakcji (np. katalizowania reakcji). 

(7) Jakość materiału adsorbującego powinna być sprawdzana przy kaŜdym wypełnianiu butli w celu 

zapewniania, aby zawsze w chwili nadawania do przewozu sztuki przesyłki zawierającej adsorbowany gaz 

spełnione były wymagania dotyczące ciśnienia i stabilności chemicznej określone w niniejszej instrukcji 

pakowania. 

(8) Materiałem adsorbującym nie moŜe być Ŝaden z materiałów spełniających kryteria jakiejkolwiek z klas 

określonych w ADR. 

(9) Wymagania dotyczące butli i zamknięć zawierających gazy trujące o wartości LC50  mniejszej lub 

równej 200 ml/m
3
 (ppm) (patrz tabela 1) są następujące: 

(a) otwory wylotowe zaworów powinny być wyposaŜone w gazoszczelne, wytrzymałe na ciśnienie 

zaślepki lub kołpaki z gwintami odpowiadającymi gwintom otworów wylotowych zaworów; 

(b) kaŜdy zawór powinien być albo typu bez uszczelnień z membraną nieperforowaną, albo typu, który 

uniemoŜliwia wyciek przez lub poza uszczelnieniem; 

(c) kaŜda butla i kaŜde zamknięcie powinno być sprawdzone na wycieki po napełnieniu; 

(d) kaŜdy zawór powinien wytrzymywać ciśnienie próbne wymagane dla tej butli i powinien być 
bezpośrednio połączony z butlą za pomocą albo gwintowanego złącza stoŜkowego, albo w inny sposób 

spełniający wymagania ISO 10692-2:2001; 

(e) butle i zawory nie powinny być wyposaŜane w urządzenia obniŜające ciśnienie. 

(10) Otwory wylotowe zaworów butli zawierających gazy piroforyczne powinny być wyposaŜone 

w gazoszczelne zaślepki lub kołpaki z gwintami odpowiadającymi gwintom otworów wylotowych zaworów. 

(11) Procedura napełniania jest zgodna z załącznikiem A do ISO 11513:2011. 
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(12) Maksymalny odstęp między badaniami okresowymi powinien wynosić 5 lat. 

(13) Przepisy szczególne pakowania właściwe dla danego materiału (patrz tabela 1). 

Zgodność materiałowa 

a: nie naleŜy uŜywać butli wykonanych ze stopów aluminium; 

d: w przypadku butli wykonanych ze stali, dopuszcza się do stosowania jedynie te, które noszą znak „H”, 

zgodnie z 6.2.2.7.4 (p). 

Przepisy szczególne dotyczące gazów 

r: Stopień napełnienia tym gazem powinien być ograniczony w taki sposób, Ŝe jeŜeli występuje całkowity 

rozkład, ciśnienie nie przekroczy dwóch trzecich wartości ciśnienia próbnego butli. 

Zgodność materiałowa pozycji gazów adsorbowanych I.N.O. 

z: Materiały konstrukcyjne butli i ich wyposaŜenie powinny być zgodne z zawartością i nie powinny 

reagować z nią, tworząc szkodliwe lub niebezpieczne związki. 

Tabela 1: GAZY ZAADSORBOWANE 

UN Nazwa i opis 
Kod 

klasyfikacyjny 

LC50 

ml/m
3
 

Przepisy 

szczególne 

pakowania 

3510 GAZ ZAADSORBOWANY PALNY I.N.O. 9F   z 

3511 GAZ ZAADSORBOWANY I.N.O. 9A   z 

3512 GAZ ZAADSORBOWANY TRUJĄCY I.N.O. 9T ≤ 5000 z 

3513 GAZ ZAADSORBOWANY UTLENIAJĄCY I.N.O. 9O   z 

3514 GAZ ZAADSORBOWANY TRUJĄCY PALNY I.N.O. 9TF ≤ 5000 z 

3515 
GAZ ZAADSORBOWANY TRUJĄCY UTLENIAJĄCY 

I.N.O. 
9TO ≤ 5000 z 

3516 GAZ ZAADSORBOWANY TRUJĄCY śRĄCY I.N.O. 9TC ≤ 5000 z 

3517 
GAZ ZAADSORBOWANY TRUJĄCY PALNY śRĄCY 

I.N.O. 
9TFC ≤ 5000 z 

3518 
GAZ ZAADSORBOWANY TRUJĄCY UTLENIAJĄCY 

śRĄCY I.N.O. 
9TOC ≤ 5000 z 

3519 TRIFLUOREK BORU ZAADSORBOWANY 9TC 387 a 

3520 CHLOR ZAADSORBOWANY 9TOC 293 a 

3521 TETRAFLUOREK KRZEMU ZAADSORBOWANY 9TC 450 a 

3522 ARSENOWODÓR (ARSYNA) ZAADSORBOWANY 9TF 20 d 

3523 GERMANOWODÓR (GERMAN) ZAADSORBOWANY 9TF 620 d, r 

3524 PENTAFLUOREK FOSFORU ZAADSORBOWANY 9TC 190   

3525 FOSFOROWODÓR (FOSFINA) ZAADSORBOWANY 9TF 20 d 

3526 SELENOWODÓR ZAADSORBOWANY 9TF 2   

 

P209 INSTRUKCJA PAKOWANIA P209 

Niniejsza instrukcja pakowania ma zastosowanie do UN 3150 urządzeń, małych, zasilanych węglowodorami 

gazowymi lub wkładów do nich. 

(1) Powinny być spełnione odpowiednie przepisy szczególne pakowania, podane w 4.1.6. 

(2) Przedmioty powinny spełniać przepisy państw, w których zostały napełnione. 

(3) Urządzenia i wkłady powinny być pakowane w opakowania zewnętrzne zgodne z 6.1.4 zbadane i 

dopuszczone zgodnie z przepisami działu 6.1 dla II grupy pakowania. 
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P300 INSTRUKCJA PAKOWANIA P300 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 3064. 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 

Opakowania kombinowane składające się z opakowań wewnętrznych w postaci puszek metalowych o pojemności 

jednostkowej nie większej niŜ 1 litr i opakowań zewnętrznych w postaci skrzyń drewnianych (4C1, 4C2, 4D 

lub 4F), zawierające łącznie nie więcej niŜ 5 litrów roztworu. 

Wymagania dodatkowe: 

1. Puszki metalowe powinny być w całości otoczone absorbującym materiałem wyściełającym. 

2. Skrzynie drewniane powinny być całkowicie wyłoŜone odpowiednim materiałem nieprzepuszczalnym dla 

wody i nitrogliceryny. 

 

P301 INSTRUKCJA PAKOWANIA P301 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 3165. 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 

(1) Naczynie ciśnieniowe aluminiowe wykonane z rury z przyspawanymi dennicami. 

Główny pojemnik na paliwo wewnątrz tego naczynia powinien stanowić spawany zbiornik aluminiowy  

o maksymalnej pojemności 46 litrów. 

Naczynie zewnętrzne powinno być zaprojektowane na minimalne ciśnienie manometryczne 1275 kPa  

i minimalne nadciśnienie rozrywające 2755 kPa. 

KaŜde naczynie powinno być szczelne; jego szczelność naleŜy sprawdzić w czasie produkcji i przed 

załadunkiem. 

Cały zespół wewnętrzny powinien być chroniony niepalnym materiałem wyściełającym, takim jak wermikulit, 

i umieszczony w mocnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu metalowym, zabezpieczającym odpowiednio 

całą armaturę. 
Maksymalna ilość paliwa na zespół i na sztukę przesyłki wynosi 42 litry; 

(2) Naczynie ciśnieniowe aluminiowe. 

Główny pojemnik na paliwo wewnątrz tego naczynia powinien stanowić spawaną, hermetycznie uszczelnioną 
komorę z pęcherzem elastomerowym, o maksymalnej pojemności 46 litrów. 

Naczynie ciśnieniowe powinno być zaprojektowane na minimalne ciśnienie manometryczne 2860 kPa  

i minimalne nadciśnienie rozrywające 5170 kPa. 

KaŜde naczynie powinno być szczelne; jego szczelność naleŜy sprawdzić w czasie produkcji i przed 

załadunkiem. Powinno ono być chronione niepalnym materiałem wyściełającym, takim jak wermikulit,  

i umieszczone w mocnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu metalowym, zabezpieczającym odpowiednio 

całą armaturę.  
Maksymalna ilość paliwa na zespół i na sztukę przesyłki wynosi 42 litry. 

 

P302 INSTRUKCJA PAKOWANIA P302 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 3269. 

Dopuszczone są następujące opakowania kombinowane pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane  

w 4.1.1 i 4.1.3: 

Opakowania zewnętrzne: 

Bębny (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); 

Skrzynie (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 

Kanistry (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2); 

Opakowania wewnętrzne:  

Utwardzacz ciekły (nadtlenek organiczny) powinien być pakowany w ilości nie większej niŜ 125 ml na 

opakowanie wewnętrzne, a utwardzacz stały w ilości nie większej niŜ 500 g na opakowanie wewnętrzne. 

Materiał bazowy i utwardzacz powinny być zapakowane w oddzielne opakowania wewnętrzne. 
Składniki mogą być umieszczone w tym samym opakowaniu zewnętrznym pod warunkiem, Ŝe w razie wycieku nie 

będą reagowały ze sobą niebezpiecznie; 

Opakowania powinny spełniać wymagania na poziomie II lub III grupy pakowania zgodnie z kryteriami klasy 3 

zastosowanymi do materiału bazowego. 
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P400 INSTRUKCJA PAKOWANIA P400 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 

(1) Naczynia ciśnieniowe mogą być stosowane pod warunkiem spełnienia przepisów ogólnych określonych  

w 4.1.3.6. Naczynia ciśnieniowe powinny być wykonane ze stali i powinny być poddane badaniu 

odbiorczemu i badaniom okresowym co 10 lat, przy ciśnieniu nie mniejszym niŜ 1 MPa (10 bar) (ciśnienie 

manometryczne). Podczas przewozu materiał ciekły powinien się znajdować pod poduszką gazu obojętnego, 

którego ciśnienie nie powinno być mniejsze niŜ 20 kPa (0,2 bara). 

(2)  Skrzynie (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F lub 4G), bębny (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1D lub 1G) lub 

kanistry (3A1, 3A2, 3B1 lub 3B2) zawierające bańki metalowe zamykane hermetycznie zamknięciami 

gwintowanymi z uszczelkami, z opakowaniami wewnętrznymi ze szkła lub metalu, o pojemności 

jednostkowej nie większej niŜ 1 litr. Opakowania wewnętrzne powinny być obłoŜone ze wszystkich stron 

suchym niepalnym materiałem absorpcyjnym, w ilości dostatecznej do wchłonięcia całej zawartości. 

Opakowania wewnętrzne powinny być napełniane najwyŜej do 90% ich pojemności. Maksymalna masa netto 

zawartości opakowania zewnętrznego nie powinna przekraczać 125 kg; 

(3)  Bębny stalowe, aluminiowe lub z innego metalu (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 lub 1N2), kanistry (3A1, 3A2, 

3B1 lub 3B2) lub skrzynie (4A, 4B lub 4N) o maksymalnej jednostkowej masie netto 150 kg, zawierające 

zamykane hermetycznie bańki metalowe o pojemności jednostkowej nie większej niŜ 4 litry, z zamknięciami 

gwintowanymi zaopatrzonymi w uszczelki. Opakowania wewnętrzne powinny być obłoŜone ze wszystkich 

stron suchym niepalnym materiałem absorpcyjnym, w ilości dostatecznej do wchłonięcia całej zawartości. 

Ponadto, kaŜda warstwa opakowań wewnętrznych, powinna być oddzielona za pomocą przegród. Opakowania 

wewnętrzne powinny być napełniane najwyŜej do 90% ich pojemności. 

Przepis szczególny pakowania 

PP86 Dla UN 3392 i 3394, powietrze powinno być usunięte z przestrzeni gazowej za pomocą azotu lub w inny 

sposób. 

 

P401 INSTRUKCJA PAKOWANIA P401 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 

(1) Naczynia ciśnieniowe mogą być stosowane pod warunkiem spełnienia przepisów ogólnych określonych  

w 4.1.3.6. Naczynia ciśnieniowe powinny być wykonane ze stali i powinny być poddane badaniu 

odbiorczemu i badaniom okresowym co 10 lat, przy ciśnieniu nie mniejszym niŜ 0,6 MPa (6 barów) (ciśnienie 

manometryczne). Podczas przewozu materiał ciekły powinien się znajdować pod poduszką gazu obojętnego, 

którego ciśnienie nie powinno być mniejsze niŜ 20 kPa (0,2 bara). 

(2) Opakowania kombinowane 

Opakowania zewnętrzne 

Bębny (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); 

Skrzynie (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 

Kanistry (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

Opakowania wewnętrzne 

Szkło, metal lub tworzywo sztuczne z zamknięciami gwintowanymi o maksymalnej pojemności 1 litr. 

KaŜde opakowanie wewnętrzne powinno być obłoŜone ze wszystkich stron obojętnym materiałem 

wyściełającym i absorpcyjnym w ilości dostatecznej do wchłonięcia całej zawartości. 

Maksymalna masa netto na opakowanie zewnętrzne nie powinna przekraczać 30 kg. 

Przepis szczególny pakowania dla RID i ADR: 

RR7  Dla UN 1183, 1242, 1295 i 2988, naczynia ciśnieniowe powinny jednak podlegać badaniom co pięć lat. 
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P402 INSTRUKCJA PAKOWANIA P402 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 

(1) Naczynia ciśnieniowe mogą być stosowane pod warunkiem spełnienia przepisów ogólnych określonych  

w 4.1.3.6. Naczynia powinny być wykonane ze stali i powinny być poddane badaniu odbiorczemu i badaniom 

okresowym co 10 lat, przy ciśnieniu nie mniejszym niŜ 0,6 MPa (6 barów) (ciśnienie manometryczne). 

Podczas przewozu materiał ciekły powinien się znajdować pod poduszką gazu obojętnego, którego ciśnienie 

nie powinno być mniejsze niŜ 20 kPa (0,2 bara); 

(2) Opakowania kombinowane 

Opakowania zewnętrzne: 

Bębny (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); 

Skrzynie (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 

Kanistry (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2 

Opakowania wewnętrzne o maksymalnej masie jak poniŜej: 

Szkło  10 kg 

Metal lub tworzywo sztuczne 15 kg 

KaŜde opakowanie wewnętrzne zamykane zamknięciami gwintowanymi. 

KaŜde opakowanie wewnętrzne obłoŜone ze wszystkich stron obojętnym materiałem wyściełającym  

i absorpcyjnym, w ilości dostatecznej do wchłonięcia całej zawartości. 

Maksymalna masa netto na opakowanie zewnętrzne nie moŜe przekraczać 125 kg. 

 (3) Bębny stalowe (1A1) o maksymalnej pojemności 250 litrów 

 (4) Opakowania złoŜone składające się z naczynia z tworzywa sztucznego z zewnętrznym stalowym lub 

aluminiowym bębnem (6HA1 lub 6HB1) o  maksymalnej pojemności 250 litrów. 

Przepisy szczególne pakowania dla RID i ADR: 

RR4 Dla UN 3130, otwory naczyń powinny być szczelnie zamknięte za pomocą dwóch kolejnych urządzeń, przy 

czym przynajmniej jedno powinno być gwintowane lub być wykonane w równie skuteczny sposób. 

RR7  Dla UN 3129, naczynia ciśnieniowe powinny jednak podlegać próbom co 5 lat. 

RR8 Dla UN 1389, 1391, 1411, 1421, 1928, 3129, 3130, 3148 i 3482, naczynia ciśnieniowe powinny jednak 

podlegać badaniu odbiorczemu i badaniom okresowym przy ciśnieniu nie mniejszym niŜ 1 MPa (10 barów). 
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P403 INSTRUKCJA PAKOWANIA P403 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 

Opakowania kombinowane: Maksymalna 

masa netto Opakowanie wewnętrzne Opakowanie zewnętrzne 

Szkło   2 kg 

Tworzywo sztuczne 15 kg 

Metal   20 kg 

 

Opakowania wewnętrzne powinny 

być zamknięte hermetycznie (np. 

przez zaklejenie taśmą lub 

zamknięcie gwintowane) 

Bębny  

stal (1A1, 1A2) 400 kg 

aluminium (1B1, 1B2) 400 kg 

metal inny (1N1, 1N2) 400 kg 

tworzywo sztuczne (1H1, 1H2) 400 kg 

sklejka (1D) 400 kg 

tektura (1G) 400 kg 

Skrzynie  

stal (4A) 400 kg 

aluminium (4B) 400 kg 

metal inny (4N) 400 kg 

drewno (4C1) 250 kg 

drewno ze ścianami pyłoszczelnymi (4C2) 250 kg 

sklejka(4D) 250 kg 

materiał drewnopochodny (4F) 125 kg 

tektura(4G) 125 kg 

tworzywo sztuczne, spienione (4H1) 60 kg 

tworzywo sztuczne, sztywne (4H2) 250 kg 

Kanistry  

stal (3A1, 3A2) 120 kg 

aluminium (3B1, 3B2) 120 kg 

tworzywo sztuczne (3H1, 3H2) 120 kg 

Opakowania pojedyncze: 

Bębny  

stal (1A1, 1A2) 250 kg 

aluminium (1B1, 1B2) 250 kg 

metal inny niŜ stal lub aluminium (1N1, 1N2) 250 kg 

tworzywo sztuczne (1H1, 1H2) 250 kg 

Kanistry  

stal (3A1, 3A2) 120 kg 

aluminium (3B1, 3B2) 120 kg 

tworzywo sztuczne (3H1, 3H2) 120 kg 

Opakowania złoŜone  

naczynia z tworzywa sztucznego z bębnami zewnętrznymi stalowymi lub z aluminium 

(6HA1 lub 6HB1) 
250 kg 

naczynia z tworzywa sztucznego z bębnami zewnętrznymi z tektury, tworzywa sztucznego 

lub sklejki (6HG1, 6HH1 lub 6HD1) 
75 kg 

naczynia z tworzywa sztucznego z koszami lub skrzyniami zewnętrznymi stalowymi lub 

z aluminium lub ze skrzyniami zewnętrznymi z drewna, sklejki, tektury lub sztywnego 

tworzywa sztucznego (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 lub 6HH2) 

75 kg 

 Naczynia ciśnieniowe mogą być stosowane pod warunkiem spełnienia przepisów ogólnych określonych w 4.1.3.6 

Wymagania dodatkowe: 

Opakowania powinny być hermetycznie zamknięte. 

Przepis szczególny pakowania 

PP83 Skreślony 
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P404 INSTRUKCJA PAKOWANIA P404 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do materiałów piroforycznych stałych: UN 1383, 1854, 1855, 2008, 2441, 

2545, 2546, 2846, 2881, 3200, 3391, 3393. 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 

(1) Opakowania kombinowane: 

Opakowania zewnętrzne: (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 

4D, 4F, 4G lub 4H2) 

Opakowania wewnętrzne: naczynia metalowe o maksymalnej jednostkowej masie netto 15 kg. 

Opakowania wewnętrzne powinny być zamknięte hermetycznie za pomocą 
zamknięć gwintowanych;  

 Naczynia szklane o maksymalnej masie netto 1 kg, zamykane za pomocą 
zamknięć gwintowanych z uszczelkami, obłoŜone ze wszystkich stron 

i znajdujące w puszkach metalowych zamkniętych hermetycznie.  

 Maksymalna masa netto opakowania zewnętrznego wynosi 125 kg. 

(2) Opakowania metalowe:  (1A1, 1A2, 1B1, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1 i 3B2); 

maksymalna masa brutto: 150 kg; 

(3) Opakowania złoŜone:  naczynia z tworzywa sztucznego z zewnętrznym bębnem stalowym lub 

aluminiowym (6HA1 lub 6HB1); 

maksymalna masa brutto: 150 kg. 

Naczynia ciśnieniowe mogą być stosowane pod warunkiem spełnienia przepisów ogólnych określonych w 4.1.3.6. 

Przepis szczególny pakowania 

PP86 Dla UN 3391 i 3393, powietrze powinno być usunięte z przestrzeni gazowej za pomocą azotu lub w inny 

sposób. 

 

P405 INSTRUKCJA PAKOWANIA P405 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 1381. 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 

(1) Dla UN 1381, fosforu pod wodą: 
(a) Opakowania kombinowane: 

Opakowania zewnętrzne: (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D lub 4F); maksymalna masa netto: 75 kg; 

Opakowania wewnętrzne: 

(i) puszki metalowe zamknięte hermetycznie; maksymalna masa netto 15 kg; lub 

(ii) opakowania szklane amortyzowane ze wszystkich stron suchym, niepalnym materiałem 

absorbującym, w ilości dostatecznej do zaabsorbowania całej zawartości; maksymalna masa 

netto 2 kg; lub 

(b) Bębny (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 lub 1N2); maksymalna masa netto: 400 kg; 

Kanistry (3A1 lub 3B1); maksymalna masa netto: 120 kg. 

Opakowania te powinny przejść pozytywnie próbę szczelność na poziomie II grupy pakowania, podaną 
w 6.1.5.4; 

(2) Dla UN 1381, fosforu, suchego: 

(a) W postaci zestalonej w bębnach: (1A2, 1B2 lub 1N2) o maksymalnej masie netto 400 kg; lub 

(b) W pociskach lub przedmiotach w sztywnych osłonach, jeŜeli są przewoŜone bez składników klasy 1: 

przewóz dozwolony na warunkach określonych przez właściwą władzę. 
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P406 INSTRUKCJA PAKOWANIA P406 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 

(1) Opakowania kombinowane: 

Opakowania zewnętrzne: (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 1G, 1D, 1H1, 1H2, 3H1 lub 3H2) 

Opakowania wewnętrzne: wodoodporne; 

(2) Bębny z tworzywa sztucznego, sklejki lub tektury (1H2, 1D lub 1G) lub skrzynie (4A, 4B, 4N, 4C1, 4D, 4F, 

4C2, 4G lub 4H2) z wewnętrznym workiem wodoodpornym, z wykładziną z folii z tworzywa sztucznego lub 

z powłoką wodoodporną; 
(3) Bębny metalowe (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 lub 1N2), z tworzywa sztucznego (1H1 lub 1H2), kanistry 

metalowe (3A1, 3A2, 3B1 lub 3B2), z tworzywa sztucznego (3H1 lub 3H2), naczynia z tworzywa sztucznego 

z zewnętrznym bębnem stalowym lub aluminiowym (6HA1 lub 6HB1), naczynia z tworzywa sztucznego 

z zewnętrznym bębnem z tektury, tworzywa sztucznego lub sklejki (6HG1, 6HH1 lub 6HD1), naczynia 

z tworzywa sztucznego z zewnętrznymi koszami lub skrzyniami stalowymi lub z aluminium lub 

z zewnętrznymi skrzyniami drewnianymi, ze sklejki, tektury lub sztywnego tworzywa sztucznego (6HA2, 

6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 lub 6HH2). 

Wymagania dodatkowe: 

1. Opakowania powinny być tak zaprojektowane i zbudowane, aby nie wystąpiła utrata wody, alkoholu lub 

flegmatyzatora. 

2. Opakowania powinny być tak zbudowane i zamknięte, aby uniknąć wybuchu wskutek nadciśnienia lub 

wytworzenia się ciśnienia wyŜszego niŜ 300 kPa (3 bary). 

Przepisy szczególne pakowania: 

PP24 Dla UN 2852, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 i 3369 przewoŜona ilość nie powinna przekraczać 500 g na 

sztukę przesyłki. 

PP25 Dla UN 1347, przewoŜona ilość nie powinna przekraczać 15 kg na sztukę przesyłki. 

PP26 Dla UN 1310, 1320, 1321, 1322, 1344, 1347, 1348, 1349, 1517, 2907, 3317 i 3376 opakowania nie powinny 

zawierać ołowiu. 

PP48 Dla UN 3474, opakowania metalowe nie powinny być stosowane. Opakowania wykonane z innego materiału 

zawierające niewielką ilość metalu, na przykład zamknięcia metalowe lub inne elementy metalowe, takie jak 

wspomniane w 6.1.4, nie są uznawane za opakowania metalowe. 

PP78 Dla UN 3370, przewoŜona ilość nie powinna przekraczać 11,5 kg na sztukę przesyłki. 

PP80 Dla UN 2907, opakowania powinny spełniać wymagania na poziomie II grupy pakowania. Nie powinny być 
stosowane opakowania spełniające wymagania na poziomie I grupy pakowania. 

 

P407 INSTRUKCJA PAKOWANIA P407 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 1331, 1944, 1945 i 2254. 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 

Opakowania zewnętrzne: 

Bębny (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); 

Skrzynie (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 

Kanistry (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

Opakowania wewnętrzne: 

Zapałki powinny być szczelnie zapakowane w bezpiecznie zamkniętych opakowaniach wewnętrznych, aby 

zapobiec przypadkowemu zapłonowi w normalnych warunkach przewozu. 

Maksymalna masa brutto sztuki przesyłki nie powinna być większa niŜ 45 kg, a w przypadku skrzyń tekturowych  

nie większa niŜ 30 kg. 

Opakowania powinny spełniać wymagania na poziomie III grupy pakowania. 

Przepis szczególny pakowania: 

PP27 UN 1331 ZAPAŁKI ZAWSZE ZAPALNE, nie powinny być pakowane do tych samych opakowań 
zewnętrznych z materiałami niebezpiecznymi innymi niŜ zapałki bezpieczne lub zapałki woskowane Vesta, 

które powinny być zapakowane w oddzielne opakowania wewnętrzne. Opakowania wewnętrzne 

nie powinny zawierać więcej niŜ 700 zapałek zawsze zapalnych. 
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P408 INSTRUKCJA PAKOWANIA P408 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 3292. 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 

(1) Dla ogniw: 

Bębny (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 

Skrzynie (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 

Kanistry (3A2, 3B2, 3H2). 

Opakowania zawierające dostateczną ilość materiału wyściełającego w celu zapobieŜenia kontaktowi 

pomiędzy ogniwami oraz pomiędzy ogniwami a powierzchniami wewnętrznymi opakowań zewnętrznych 

oraz w celu zapobieŜenia niebezpiecznemu przemieszczaniu się ogniw w opakowaniu zewnętrznym podczas 

przewozu. 

Opakowania powinny spełniać wymagania na poziomie II grupy pakowania; 

(2) Akumulatory mogą być przewoŜone nieopakowane lub w urządzeniach ochronnych (np. całkowicie 

zamkniętych lub w koszach drewnianych olistwowanych); bieguny nie powinny być obciąŜone innymi 

akumulatorami lub materiałami pakowanymi razem z akumulatorami. 

Opakowania nie muszą spełniać wymagań podanych w 4.1.1.3. 

Wymagania dodatkowe: 

Ogniwa i akumulatory powinny być zabezpieczone przed zwarciem i oddzielone od siebie w taki sposób, aby 

zwarcie nie nastąpiło. 

 

P409 INSTRUKCJA PAKOWANIA P409 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 2956, 3242 i 3251. 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 

(1) Bęben tekturowy (1G), który moŜe być wyposaŜony we wkładkę lub wykładzinę; maksymalna masa netto 

zawartości: 50 kg; 

(2) Opakowania kombinowane: skrzynia tekturowa (4G) z pojedynczym workiem wewnętrznym z tworzywa 

sztucznego; maksymalna masa netto zawartości: 50 kg; 

(3) Opakowania kombinowane: skrzynia tekturowa (4G) lub bęben tekturowy (1G), kaŜde z opakowaniem 

wewnętrznym z tworzywa sztucznego o maksymalnej zawartości jednostkowej 5 kg; maksymalna masa netto 

zawartości: 25 kg. 
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P410 INSTRUKCJA PAKOWANIA P410 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 

Opakowania kombinowane: Maksymalna masa netto 

Opakowanie wewnętrzne Opakowanie zewnętrzne II grupa 

pakowania 

III grupa 

pakowania 

Szkło   10 kg 

Tworzywo sztuczne 
a
 30 kg 

Metal     40 kg 

Papier 
a, b

  10 kg 

Tektura 
a, b

  10 kg 
a
 Opakowania te powinny 

być pyłoszczelne. 
b
 Te opakowania wewnętrzne 

nie powinny być stosowane, 

jeŜeli przewoŜone materiały 

mogą podczas przewozu 

przejść w stan ciekły. 

Bębny   

stal (1A1, 1A2) 400 kg 400 kg 

aluminium (1B1, 1B2) 400 kg 400 kg 

metal inny (1N1, 1N2) 400 kg 400 kg 

tworzywo sztuczne (1H1, 1H2) 400 kg 400 kg 

sklejka (1D) 400 kg 400 kg 

tektura (1G) 
a
 400 kg 400 kg 

Skrzynie   

stal (4A) 400 kg 400 kg 

aluminium (4B) 400 kg 400 kg 

metal inny (4N) 400 kg 400 kg 

drewno (4C1) 400 kg 400 kg 

drewno ze ścianami pyłoszczelnymi(4C2) 400 kg 400 kg 

sklejka(4D) 400 kg 400 kg 

materiał drewnopochodny (4F) 400 kg 400 kg 

tektura(4G) 
a
 400 kg 400 kg 

tworzywo sztuczne, spienione (4H1) 60 kg 60 kg 

tworzywo sztuczne, sztywne (4H2) 400 kg 400 kg 

Kanistry   

stal (3A1, 3A2) 120 kg 120 kg 

aluminium (3A1, 3B2) 120 kg 120 kg 

tworzywo sztuczne (3H1, 3H2) 120 kg 120 kg 

Opakowania pojedyncze: 

Bębny   

stal (1A1, 1A2) 400 kg 400 kg 

aluminium (1B1, 1B2) 400 kg 400 kg 

metal inny niŜ stal lub aluminium (1N1, 1N2) 400 kg 400 kg 

tworzywo sztuczne (1H1, 1H2) 400 kg 400 kg 

Kanistry   

stal (3A1, 3A2) 120 kg 120 kg 

aluminium (3B1, 3B2) 120 kg 120 kg 

tworzywo sztuczne (3H1, 3H2) 120 kg 120 kg 

Skrzynie   

stal (4A) 
c
 400 kg 400 kg 

aluminium (4B) 
c
 400 kg 400 kg 

metal inny (4N) 400 kg 400 kg 

drewno (4C1) 
c
 400 kg 400 kg 

sklejka(4D) 
c
 400 kg 400 kg 

materiał drewnopochodny (4F) 
c
 400 kg 400 kg 

drewno ze ścianami pyłoszczelnymi(4C2) 
c
 400 kg 400 kg 

tektura(4G) 
c
 400 kg 400 kg 

tworzywo sztuczne, sztywne (4H2) 
c
 400 kg 400 kg 

Worki   

worki (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) 
 c, d

 50 kg 50 kg 
c
 Opakowania te nie powinny być stosowane, jeŜeli przewoŜone materiały mogą podczas przewozu przejść w stan 

ciekły. 
d
 Opakowania te mogą być stosowane do materiałów II grupy pakowania jedynie w przypadku, gdy są one 

przewoŜone w pojazdach zamkniętych lub kontenerach zamkniętych. 
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P410 INSTRUKCJA PAKOWANIA (c.d.) P410 

Opakowania złoŜone 

Maksymalna masa netto 

II grupa 

pakowania 

III grupa 

pakowania 

naczynie z tworzywa sztucznego z bębnem zewnętrznym stalowym, 

aluminiowym, ze sklejki, tektury lub z tworzywa sztucznego (6HA1, 6HB1, 

6HG1, 6HD1 lub 6HH1) 

400 kg 400 kg 

naczynie z tworzywa sztucznego ze skrzynią lub koszem zewnętrznym 

stalowym, aluminiowym, drewnianym, ze sklejki, tektury lub sztywnego 

tworzywa sztucznego (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 lub 6HH2) 

75 kg 75 kg 

naczynie szklane z bębnem zewnętrznym stalowym, aluminiowym, ze sklejki 

lub tektury (6PA1, 6PB1, 6PD1 lub 6PG1) lub ze skrzynią lub koszem 

zewnętrznym stalowym, aluminiowym lub z zewnętrzną skrzynią drewnianą 
lub tekturową lub z zewnętrznym koszem wiklinowym (6PA2, 6PB2, 6PC, 

6PD2 lub 6PG2) lub z opakowaniem zewnętrznym ze spienionego lub 

sztywnego tworzywa sztucznego (6PH1 lub 6PH2) 

75 kg 75 kg 

Naczynia ciśnieniowe mogą być stosowane, pod warunkiem spełnienia przepisów ogólnych określonych w 4.1.3.6. 

Przepisy szczególne pakowania: 

PP39 Dla UN 1378, dla opakowań metalowych wymagane jest odpowietrzenie. 

PP40 Dla UN 1326, 1352, 1358, 1395, 1396, 1436, 1437, 1871, 2805 i 3182 II grupy pakowania, worki nie są 
dozwolone. 

PP83 Skreślony 

 

P411 INSTRUKCJA PAKOWANIA P411 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 3270. 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 

Bębny (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 

Skrzynie (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 

Kanistry (3A2, 3B2, 3H2); 

pod warunkiem, Ŝe niemoŜliwa jest eksplozja z powodu podwyŜszonego ciśnienia wewnętrznego. 

Maksymalna masa netto nie powinna przekraczać 30 kg. 

 

P412 INSTRUKCJA PAKOWANIA  P412 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 3527. 

Dopuszczone są następujące opakowania kombinowane pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane  

w 4.1.1 i 4.1.3: 

(1) Opakowania zewnętrzne: 

  Bębny (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); 

  Skrzynie (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2) 

  Kanistry (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2); 

(2) Opakowania wewnętrzne: 

a) Utwardzacz ciekły (nadtlenek organiczny) powinien być pakowany w ilości nie większej niŜ 125 ml na 

opakowanie wewnętrzne, a utwardzacz stały w ilości nie większej niŜ 500 g na opakowanie wewnętrzne. 

b) Materiał bazowy i utwardzacz powinny być zapakowane w oddzielne opakowania wewnętrzne. 

Składniki mogą być umieszczone w tym samym opakowaniu zewnętrznym pod warunkiem, Ŝe w razie wycieku nie 

będą reagowały ze sobą niebezpiecznie.  

Opakowania powinny spełniać wymagania na poziomie II lub III grupy pakowania, zgodnie z kryteriami klasy 4.1 

zastosowanymi do materiału bazowego. 
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P500 INSTRUKCJA PAKOWANIA P500 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 3356. 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 

Bębny (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 

Skrzynie (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 

Kanistry (3A2, 3B2, 3H2); 

Opakowania powinny spełniać wymagania na poziomie II grupy pakowania. 

Generator(-y) powinny być przewoŜone w sztuce przesyłki, która w przypadku samorzutnego uruchomienia się 
jednego z zawartych w niej generatorów, powinna spełniać następujące wymagania: 

(a) Pozostałe generatory znajdujące się w tej sztuce przesyłki nie uruchomią się; 
(b) Materiał opakowaniowy nie ulegnie zapaleniu; oraz 

(c) Temperatura na powierzchni zewnętrznej całej sztuki przesyłki nie przekroczy 100 °C. 

 

P501 INSTRUKCJA PAKOWANIA P501 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 2015. 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 

Opakowania kombinowane:  

Maksymalna 

pojemność 
opakowania 

wewnętrznego 

Maksymalna 

masa netto 

opakowania 

zewnętrznego 

(1) Skrzynie (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4H2) lub bębny (1A1, 1A2, 1B1, 

1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D) lub kanistry (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 

3H1, 3H2), z opakowaniami wewnętrznymi ze szkła, tworzywa 

sztucznego lub metalu; 

5 l 125 kg 

(2) Skrzynia tekturowa (4G) lub bęben tekturowy (1G), z opakowaniem 

wewnętrznym z tworzywa sztucznego lub metalu, kaŜde umieszczone 

w worku z tworzywa sztucznego; 

2 l 50 kg 

Opakowania pojedyncze: Pojemność maksymalna 

Bębny 

stal (1A1) 

aluminium (1B1) 

metal inny niŜ stal lub aluminium (1N1) 

tworzywo sztuczne (1H1) 

250 l 

Kanistry  

stal (3A1) 

aluminium (3B1) 

tworzywo sztuczne (3H1) 

60 l 

Opakowania złoŜone 

naczynie z tworzywa sztucznego z zewnętrznym bębnem stalowym lub 

aluminiowym (6HA1, 6HB1) 

250 l 

naczynie z tworzywa sztucznego z zewnętrznym bębnem tekturowym, 

z tworzywa sztucznego lub sklejki (6HG1, 6HH1, 6HD1)  
250 l 

naczynie z tworzywa sztucznego z zewnętrzną skrzynią lub koszem 

stalowym lub aluminiowym lub naczynie z tworzywa sztucznego 

z zewnętrzną skrzynią drewnianą, tekturową, ze sklejki lub ze sztywnego 

tworzywa sztucznego (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 lub 6HH2) 

60 l 

naczynie szklane z bębnem zewnętrznym stalowym, aluminiowym, 

tekturowym lub ze sklejki (6PA1, 6PB1, 6PD1 lub 6PG1) lub 

z zewnętrzną skrzynią stalową, aluminiową, drewnianą lub tekturową lub 

z zewnętrznym koszem wiklinowym (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 lub 6PD2) 

lub z zewnętrznym opakowaniem ze sztywnego tworzywa sztucznego lub 

z tworzywa spienionego (6PH1 lub 6PH2) 

60 l 

Wymagania dodatkowe: 

1. Opakowania powinny mieć maksymalny stopień napełnienia 90%. 

2. Opakowania powinny być odpowietrzane. 
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P502 INSTRUKCJA PAKOWANIA P502 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 

Opakowania kombinowane 
Maksymalna masa netto 

Opakowania wewnętrzne Opakowania zewnętrzne 

Szkło 5 l 

Metal 5 l 

Tworzywo sztuczne 5 l 

Bębny 

stal (1A1, 1A2) 

aluminium (1B1, 1B2) 

metal inny (1N1, 1N2) 

sklejka (1D) 

tektura (1G) 

tworzywo sztuczne (1H1, 1H2) 

 

125 kg 

125 kg 

125 kg 

125 kg 

125 kg 

125 kg 

Skrzynie 

stal (4A) 

aluminium (4B) 

metal inny (4N) 

drewno (4C1) 

drewno ze ścianami pyłoszczelnymi (4C2) 

sklejka (4D) 

materiał drewnopochodny (4F) 

tektura (4G) 

tworzywo sztuczne, spienione (4H1) 

tworzywo sztuczne, sztywne (4H2) 

 

125 kg 

125 kg 

125 kg 

125 kg 

125 kg 

125 kg 

125 kg 

125 kg 

60 kg 

125 kg 

Opakowania pojedyncze: Pojemność maksymalna 

Bębny 

stal (1A1) 

aluminium (1B1) 

tworzywo sztuczne (1H1) 

250 l 

Kanistry  

stal (3A1) 

aluminium (3B1) 

tworzywo sztuczne (3H1) 

60 l 

Opakowania złoŜone 

naczynie z tworzywa sztucznego z zewnętrznym bębnem stalowym lub 

aluminiowym (6HA1, 6HB1) 

250 l 

naczynie z tworzywa sztucznego z zewnętrznym bębnem tekturowym, z tworzywa 

sztucznego lub sklejki (6HG1, 6HH1, 6HD1)  
250 l 

naczynie z tworzywa sztucznego z zewnętrzną skrzynią lub koszem stalowym lub 

aluminiowym lub naczynie z tworzywa sztucznego z zewnętrzną skrzynią 
drewnianą, tekturową, ze sklejki lub ze sztywnego tworzywa sztucznego (6HA2, 

6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 lub 6HH2) 

60 l 

naczynie szklane z bębnem zewnętrznym stalowym, aluminiowym, tekturowym lub 

ze sklejki (6PA1, 6PB1, 6PD1 lub 6PG1) lub z zewnętrzną skrzynią stalową, 
aluminiową, drewnianą lub tekturową lub z zewnętrznym koszem wiklinowym 

(6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 lub 6PD2) lub z zewnętrznym opakowaniem ze 

sztywnego tworzywa sztucznego lub z tworzywa spienionego (6PH1 lub 6PH2) 

60 l 

Przepis szczególny pakowania: 

PP28 Dla UN 1873 części opakowań mające bezpośredni kontakt z kwasem nadchlorowym powinny być 
wykonane ze szkła lub tworzyw sztucznych. 
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P503 INSTRUKCJA PAKOWANIA P503 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 

Opakowania kombinowane: 
Maksymalna masa netto 

Opakowania wewnętrzne Opakowania zewnętrzne 

Szkło 5 kg Bębny  

Metal 5 kg stal (1A1, 1A2) 125 kg 

Tworzywo sztuczne 5 kg aluminium (1B1, 1B2) 125 kg 

 metal inny (1N1, 1N2) 125 kg 

 sklejka (1D) 125 kg 

 tektura (1G) 125 kg 

 tworzywo sztuczne (1H1, 1H2) 125 kg 

 Skrzynie  

 stal (4A) 125 kg 

 aluminium (4B) 125 kg 

 metal inny (4N) 125 kg 

 drewno (4C1) 125 kg 

 drewno ze ścianami pyłoszczelnymi (4C2) 125 kg 

 sklejka (4D) 125 kg 

 materiał drewnopochodny (4F) 125 kg 

 tektura (4G) 40 kg 

 tworzywo sztuczne, spienione (4H1) 60 kg 

 tworzywo sztuczne, sztywne (4H2) 125 kg 

Opakowania pojedyncze: 

Bębny metalowe: (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 lub 1N2); maksymalna masa netto 250 kg. 

Bębny tekturowe: (1G) lub ze sklejki (1D) z wykładziną wewnętrzną; maksymalna masa netto 200 kg. 
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P504 INSTRUKCJA PAKOWANIA P504 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 

Opakowania kombinowane: Maksymalna masa netto 

(1) Naczynia szklane o pojemności maksymalnej 5 litrów w opakowaniach 

zewnętrznych 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 

4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2 

75 kg 

(2) Naczynia z tworzywa sztucznego o pojemności maksymalnej 30 litrów 

w opakowaniach zewnętrznych 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 

4D, 4F, 4G, 4H2 

75 kg 

(3) Naczynia metalowe o pojemności maksymalnej 40 litrów w opakowaniach 

zewnętrznych 1G, 4F lub 4G 
125 kg 

(4) Naczynia metalowe o pojemności maksymalnej 40 litrów w opakowaniach 

zewnętrznych 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4N, 4C1, 

4C2, 4D, 4H2 

225 kg 

Opakowania pojedyncze: Maksymalna pojemność 

Bębny  

stal, wieko niezdejmowalne (1A1) 250 l 

stal, wieko zdejmowalne (1A2) 250 l 

aluminium, wieko niezdejmowalne (1B1) 250 l 

aluminium, wieko zdejmowalne (1B2) 250 l 

metal inny niŜ stal lub aluminium, wieko niezdejmowalne (1N1) 250 l 

metal inny niŜ stal lub aluminium, wieko zdejmowalne (1N2) 250 l 

tworzywo sztuczne, wieko niezdejmowalne (1H1) 250 l 

tworzywo sztuczne, wieko zdejmowalne (1H2) 250 l 

Kanistry  

stal, wieko niezdejmowalne (3A1) 60 l 

stal, wieko zdejmowalne (3A2) 60 l 

aluminium, wieko niezdejmowalne (3B1) 60 l 

aluminium, wieko zdejmowalne (3B2) 60 l 

tworzywo sztuczne, wieko niezdejmowalne (3H1) 60 l 

tworzywo sztuczne, wieko zdejmowalne (3H2) 60 l 

Opakowania złoŜone:  

naczynie z tworzywa sztucznego z zewnętrznym bębnem stalowym lub 

aluminiowym (6HA1, 6HB1) 
250 l 

naczynie z tworzywa sztucznego z zewnętrznym bębnem tekturowym, z tworzywa 

sztucznego lub ze sklejki (6HG1, 6HH1, 6HD1) 
120 l 

naczynie z tworzywa sztucznego z zewnętrznym koszem lub skrzynią stalową lub 

aluminiową lub naczynie z tworzywa sztucznego z zewnętrzną skrzynią drewnianą, 
tekturową, ze sklejki lub ze sztywnego tworzywa sztucznego (6HA2, 6HB2, 6HC, 

6HD2, 6HG2 lub 6HH2) 

60 l 

naczynie szklane z bębnem zewnętrznym stalowym, aluminiowym, tekturowym lub 

ze sklejki (6PA1, 6PB1, 6PD1 lub 6PG1) lub z zewnętrzną skrzynią stalową, 
aluminiową, drewnianą lub tekturową lub z zewnętrznym koszem wiklinowym 

(6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 lub 6PD2) lub z zewnętrznym opakowaniem ze sztywnego 

tworzywa sztucznego lub z tworzywa spienionego (6PH1 lub 6PH2) 

60 l 

Przepis szczególny pakowania: 

PP10 Dla UN 2014, 2984 i 3149, opakowania powinny być odpowietrzane. 
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P505 INSTRUKCJA PAKOWANIA P505 
 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 3375. 

Dopuszczone są następujące opakowania, pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 

Opakowania kombinowane: 

Maksymalna 
pojemność 

opakowania 
wewnętrznego 

Maksymalna 
masa netto 

opakowania 
zewnętrznego 

Skrzynie (4B, 4C1, 4C2, 4D, 4G, 4H2) lub bębny (1B2, 1G, 1N2, 1H2, 
1D) lub kanistry (3B2, 3H2) z opakowaniami wewnętrznymi ze szkła, 
tworzywa sztucznego lub metalu 

5 l 125 kg 

Opakowania pojedyncze: 

Bębny: 

aluminium (1B1, 1B2) 

tworzywo sztuczne (1H1, 1H2)  

Kanistry: 

aluminium (3B1, 3B2) 

tworzywo sztuczne (3H1, 3H2) 

Opakowania złoŜone: 

naczynie z tworzywa sztucznego z zewnętrznym bębnem aluminiowym 

(6HB1); 

naczynie z tworzywa sztucznego z zewnętrznym bębnem tekturowym, 
z tworzywa sztucznego lub ze sklejki (6HG1, 6HH1, 6HD1); 

naczynie z tworzywa sztucznego z zewnętrznym aluminiowym koszem 

lub skrzynią lub naczynie z tworzywa sztucznego z zewnętrzną skrzynią 
drewnianą, ze sklejki, tekturową, lub ze sztywnego tworzywa sztucznego 

(6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 lub 6HH2); 

naczynie szklane z bębnem zewnętrznym aluminiowym, tekturowym lub 

ze sklejki (6PB1, 6PG1 lub 6PD1) lub z zewnętrznym naczyniem ze 

spienionego tworzywa sztucznego lub ze sztywnego tworzywa sztucznego 

(6PH1 lub 6PH2) lub z zewnętrznym koszem lub skrzynią aluminiową lub 

z zewnętrzną skrzynią drewnianą lub tekturową lub z zewnętrznym 

koszem wiklinowym (6PB2, 6PC, 6PG2 lub 6PD2). 

Maksymalna pojemność 
 

250 l 

250 l 

 

60 l 

60 l 

 

250 l 

 

250 l 

 

60 l 

 

 

 

60 l 
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P520 INSTRUKCJA PAKOWANIA P520 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do nadtlenków organicznych klasy 5.2 i materiałów samoreaktywnych 

klasy 4.1. 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3  

i przepisy szczególne podane w 4.1.7.1. 

Metody pakowania oznaczone są symbolami od OP1 do OP8. Metody pakowania właściwe dla indywidualnie 

sklasyfikowanych nadtlenków organicznych i materiałów samoreaktywnych zestawione są w 2.2.41.4 i 2.2.52.4. 

Ilości podane dla kaŜdej metody pakowania oznaczają maksymalną ilość na sztukę przesyłki. Dopuszcza się 
następujące opakowania: 

(1) Opakowania kombinowane, w których opakowaniami zewnętrznymi są: skrzynie (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 

4D, 4F, 4G, 4H1 i 4H2), bębny (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 i 1D) lub kanistry (3A1, 3A2, 3B1, 

3B2, 3H1 i 3H2); 

(2) Opakowania pojedyncze: bębny (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 i 1D) i kanistry (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 

3H1 i 3H2); 

(3) Opakowania złoŜone z naczyniami wewnętrznymi z tworzywa sztucznego (6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 

6HC, 6HD1, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HH1 i 6HH2). 

Ilość maksymalna na opakowanie/sztukę przesyłki
 a

 dla metod pakowania OP1 do OP8 

Metoda pakowania 

Ilość maksymalna 
OP1 OP2 

a
 OP3 OP4 

a
 OP5 OP6 OP7 OP8 

Masa maksymalna (kg) dla 

materiałów stałych i dla 

opakowań kombinowanych 

(materiały ciekłe i stałe) 

0,5 0,5/10 5 5/25 25 50 50 400 
b
 

Zawartość maksymalna w 

 litrach dla materiałów 

ciekłych
 c
 

0,5 - 5 - 30 60 60 225 
d
 

a
 JeŜeli podane są dwie wartości, to pierwsza dotyczy maksymalnej masy netto przypadającej na opakowanie 

wewnętrzne, a druga maksymalnej masy netto całej sztuki przesyłki. 
b
 60 kg dla kanistrów / 200 kg dla skrzyń oraz, dla ciał stałych, 400 kg w opakowaniach kombinowanych  

z opakowaniami zewnętrznymi składającymi się ze skrzyń (4C1, 4C2,4D, 4F, 4G, 4H1 i 4H2) i z opakowaniami 

wewnętrznymi z tworzywa sztucznego lub tektury o maksymalnej masie netto 25 kg. 
c
 Materiały o duŜej lepkości powinny być uwaŜane za stałe, jeŜeli nie spełniają kryteriów zawartych w definicji 

„materiału ciekłego” podanej w 1.2.1. 
d
 60 litrów dla kanistrów. 

Wymagania dodatkowe: 

1. Opakowania metalowe, w tym opakowania wewnętrzne opakowań kombinowanych i opakowania 

zewnętrzne opakowań kombinowanych lub złoŜonych, mogą być stosowane tylko do metod pakowania OP7 

i OP8. 

2. Jako opakowania wewnętrzne opakowań kombinowanych mogą być stosowane opakowania szklane  

o maksymalnej zawartości do 0,5 kg dla materiałów stałych lub 0,5 litra dla materiałów ciekłych. 

3. Materiały wyściełające w opakowaniach kombinowanych powinny być niepalne. 

4. Opakowania nadtlenków organicznych lub materiałów samoreaktywnych, które powinny być zaopatrzone 

w nalepkę ostrzegawczą, wskazującą na dodatkowe zagroŜenie „WYBUCHOWY” (wzór nr 1, patrz 

5.2.2.2.2), powinny spełniać równieŜ przepisy podane w 4.1.5.10 i 4.1.5.11. 

Przepisy szczególne pakowania: 

PP21 Dla niektórych materiałów samoreaktywnych typów B lub C zaklasyfikowanych do UN 3221, 3222, 3223, 

3224, 3231, 3232, 3233 lub 3234, powinny być stosowane opakowania mniejsze niŜ dozwolone 

odpowiednio w metodach pakowania OP5 lub OP6 (patrz 4.1.7 i 2.2.41.4). 

PP22 UN 3241 2-BROMO-2-NITROPROPANO-1,3- DIOL powinien być pakowany zgodnie z metodą 
pakowania OP6. 
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P520 PACKING INSTRUCTION (c.d.) P520 

Przepisy szczególne pakowania (c.d.): 

PP94 Bardzo małe ilości próbek materiałów energetycznych wymienionych w 2.1.4.3 mogą być przewoŜone jako 

UN 3223 lub UN 3224, w zaleŜności od przypadku, pod warunkiem, Ŝe: 

1. Tylko opakowania kombinowane, w których opakowaniami zewnętrznymi są skrzynie (4A, 4B, 4N, 4C1, 

4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 i 4H2) są stosowane; 

2. Próbki są przenoszone w płytkach do mikromiareczkowania lub płytach wielowarstwowych wykonanych 

z tworzyw sztucznych, szkła, porcelany lub kamionki jako opakowanie wewnętrzne; 

3. Maksymalna ilość na pojedyncze wgłębienie wewnętrzne nie przekracza 0,01 g dla materiałów stałych lub 

0,01 ml dla materiałów ciekłych; 

4. Maksymalna ilość netto w opakowaniu zewnętrznym wynosi 20 g w przypadku materiałów stałych 

lub 20 ml w przypadku materiałów ciekłych, lub w przypadku mieszanego pakowania suma gramów 

i mililitrów nie przekracza 20; oraz 

5. JeŜeli jako czynnik chłodzący stosuje się opcjonalnie suchy lód lub ciekły azot do celów kontroli jakości, 

to mają zastosowanie wymagania podane w 5.5.3. Dla zabezpieczenia opakowania wewnętrznego 

w pierwotnym połoŜeniu powinny być zastosowane wsporniki wewnętrzne. Opakowania wewnętrzne 

i zewnętrzne powinny zachować integralność w temperaturze zastosowanego czynnika chłodzącego, jak 

równieŜ w temperaturach i przy ciśnieniach, które mogłyby powstać w przypadku utraty chłodzenia. 

PP95 Małe ilości próbek materiałów energetycznych wymienionych w 2.1.4.3 mogą być przewoŜone jako 

UN 3223 lub UN 3224, w zaleŜności od przypadku, pod warunkiem, Ŝe: 

1. Opakowanie zewnętrzne składa się wyłącznie z tektury falistej typu 4G o minimalnych wymiarach 60 cm 

(długość), 40,5 cm (szerokość), 30 cm (wysokość) i minimalnej grubości ścianki 1,3 cm; 

2. Pojedynczy materiał jest zawarty w opakowaniu wewnętrznym ze szkła lub tworzyw sztucznych 

o maksymalnej pojemności 30 ml umieszczonym w rozszerzalnej matrycy z pianki polietylenowej 

o grubości co najmniej 130 mm i gęstości 18 ± 1 g/l; 

3. Wewnątrz nośnika piankowego, opakowania wewnętrzne są oddzielone od siebie minimalną odległością 
40 mm i od ścianki opakowania zewnętrznego minimalną odległością 70 mm. Opakowanie moŜe 

zawierać do dwóch warstw takich piankowych matryc, z których kaŜda mieści do 28 wewnętrznych 

opakowań; 
4. Maksymalna zawartość kaŜdego opakowania wewnętrznego nie przekracza 1 g dla materiałów stałych lub 

1 ml dla materiałów ciekłych; 

5. Maksymalna ilość netto w opakowaniu zewnętrznym wynosi 56 g dla materiałów stałych lub 56 ml dla 

materiałów ciekłych, lub w przypadku mieszanych opakowań suma gramów i mililitrów nie 

przekracza 56; oraz 

6. JeŜeli jako czynnik chłodzący stosuje się opcjonalnie suchy lód lub ciekły azot do celów kontroli jakości, 

to mają zastosowanie wymagania podane w 5.5.3. Dla zabezpieczenia opakowania wewnętrznego 

w pierwotnym połoŜeniu powinny być zastosowane wsporniki wewnętrzne. Opakowania wewnętrzne 

i zewnętrzne powinny zachować integralność w temperaturze zastosowanego czynnika chłodzącego, jak 

równieŜ w temperaturach i przy ciśnieniach, które mogłyby powstać w przypadku utraty chłodzenia. 
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P600 INSTRUKCJA PAKOWANIA P600 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 1700, 2016 i 2017. 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 

Opakowania zewnętrzne (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 

4H2), spełniające wymagania na poziomie II grupy pakowania; przedmioty powinny być pakowane indywidualnie 

i oddzielane jeden od drugiego za pomocą przegród, dzielników, opakowań wewnętrznych lub materiału 

wyściełającego, w celu zapobieŜenia przypadkowemu zadziałaniu w normalnych warunkach przewozu. 

Maksymalna masa netto: 75 kg. 

 

P601 INSTRUKCJA PAKOWANIA P601 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3, 

a opakowania są hermetycznie zamknięte: 

(1) Opakowania kombinowane o maksymalnej masie brutto 15 kg, składające się z: 

- jednego lub więcej szklanych wewnętrznych opakowań o maksymalnej wielkości 1 litra kaŜde  

i napełnionych w stopniu nie większym niŜ 90% ich pojemności; zamknięcie(cia) kaŜdego opakowania 

wewnętrznego powinny być zablokowane w sposób zapobiegający ich otwarciu lub poluzowaniu na 

skutek uderzeń lub wibracji występujących podczas przewozu, umieszczonych pojedynczo w 

- metalowych naczyniach z materiałem wyściełającym i materiałem absorpcyjnym, wystarczającym do 

wchłonięcia całkowitej zawartości szklanego opakowania wewnętrznego, pakowanych następnie w 

- opakowania zewnętrzne 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 

4F, 4G lub 4H2; 

(2) Opakowania kombinowane zawierające metalowe lub z tworzywa sztucznego opakowania wewnętrzne,  

o pojemności nie przekraczającej 5 litrów, obłoŜone materiałem absorpcyjnym w ilości dostatecznej do 

wchłonięcia całej zawartości oraz obojętnym materiałem wyściełającym i umieszczone w naczyniach 

metalowych, które są indywidualnie pakowane w opakowania zewnętrzne 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 

1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G lub 4H2 o maksymalnej masie brutto 75 kg. 

Opakowania wewnętrzne nie powinny być napełniane ponad 90% ich pojemności. Zamknięcie kaŜdego 

opakowania wewnętrznego powinno być zablokowane w sposób zapobiegający jego otwarciu lub 

poluzowaniu na skutek uderzeń lub wibracji występujących podczas przewozu. 

(3) Opakowania zawierające: 

Opakowania zewnętrzne: bębny stalowe lub z tworzywa sztucznego (1A1, 1A2, 1H1 lub 1H2), badane 

zgodnie z wymaganiami podanymi pod 6.1.5 z masą odpowiednią do masy łącznej sztuki przesyłki, albo 

jako opakowanie przystosowane do umieszczania w nim opakowań wewnętrznych lub jako opakowanie 

pojedyncze przeznaczone do materiałów stałych lub ciekłych i odpowiednio oznakowane; 

Opakowania wewnętrzne: 

Bębny i opakowania złoŜone (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 lub 6HA1) spełniające wymagania działu 6.1 dla 

opakowań pojedynczych, pod warunkiem, Ŝe spełniają następujące wymagania: 

(a) Hydrauliczna próba ciśnieniowa powinna być przeprowadzona przy zastosowaniu ciśnienia 

o wartości co najmniej 0,3 MPa (ciśnienie manometryczne); 

(b) Próby szczelności prototypu i w czasie produkcji powinny być przeprowadzane przy zastosowaniu 

ciśnienia o wartości 30 kPa; 

(c) Powinny być one oddzielone ze wszystkich stron od bębna zewnętrznego za pomocą obojętnego 

materiału wyściełającego amortyzującego uderzenia; 

(d) Ich pojemność nie powinna być większa niŜ 125 litrów; 
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P601 INSTRUKCJA PAKOWANIA (c.d.) P601 

(e) Zamknięcia powinny być gwintowane, przy czym: 

(i) powinny być one zablokowane w sposób zapobiegający ich odkręceniu lub poluzowaniu na 

skutek uderzeń lub wibracji występujących podczas przewozu; oraz 

(ii) powinny być zaopatrzone w uszczelkę; 
(f) Opakowania zewnętrzne i wewnętrzne powinny być poddawane okresowym próbom szczelności,  

zgodnie z (b) powyŜej, nie rzadziej niŜ co 2,5 roku; 

(g) Kompletne opakowanie powinno być poddawane oględzinom wymaganym przez właściwą władzę, co 

najmniej raz na 3 lata;  

(h) Opakowania zewnętrzne i wewnętrzne powinny być zaopatrzone w dobrze widoczne i trwałe 

oznakowanie zawierające następujące dane: 

(i) datę (miesiąc, rok) badania odbiorczego oraz ostatniego badania okresowego i kontroli; 

(ii) znak rzeczoznawcy, który przeprowadził badanie i kontrolę; 
(4) Naczynia ciśnieniowe mogą być stosowane pod warunkiem spełnienia przepisów ogólnych określonych  

w 4.1.3.6. Naczynia ciśnieniowe powinny być poddane badaniu odbiorczemu i badaniom okresowym co 

10 lat, przy ciśnieniu nie niŜszym niŜ 1 MPa (10 bar) (ciśnienie manometryczne). Naczynia ciśnieniowe 

nie mogą być wyposaŜone w Ŝadne urządzenie zapobiegające wzrostowi ciśnienia. KaŜde naczynie 

ciśnieniowe zawierające materiał trujący przy wdychaniu ciekły, charakteryzujący się LC50 mniejszym lub 

równym 200 ml/m
3
 (ppm) powinny być zamknięte korkiem lub zaworem spełniającym następujące 

wymagania: 

(a) KaŜdy korek lub zawór powinien mieć gwintowane połączenie bezpośrednio z naczyniem 

ciśnieniowym oraz powinien wytrzymywać próbę ciśnieniową naczynia ciśnieniowego, bez 

jakichkolwiek uszkodzeń lub wycieku; 

(b) KaŜdy zawór powinien być typu bez uszczelnień z pełną membraną, z wyjątkiem zaworów dla 

materiałów Ŝrących, dla których zawór moŜe być typu szczelnego z gazoszczelną uszczelką 
przymocowaną do korpusu zaworu lub naczynia ciśnieniowego dla zapobieŜenia wyciekowi substancji 

przez lub poza opakowanie; 

(c) Wylot kaŜdego zaworu powinien być uszczelniony przy pomocy gwintowanego kołpaka lub 

gwintowanego stałego korka oraz uszczelki z obojętnego materiału; 

(d) Materiały stosowane do budowy naczyń ciśnieniowych, zaworów, korków, kołpaków i uszczelek 

powinny zgodne wzajemnie i z zawartością. 
KaŜde naczynie ciśnieniowe o grubości ścianki w jakimkolwiek punkcie mniejszej niŜ 2,0 mm, oraz kaŜde 

naczynie ciśnieniowe, które nie ma zabezpieczonego zaworu, powinno być przewoŜone w opakowaniu 

zewnętrznym. Naczynia nie mogą być kolektorowane lub łączone miedzy sobą. 

Przepis szczególny pakowania 

PP82 (Skreślony) 

Przepisy szczególne pakowania dla RID i ADR 

RR3 (Skreślony) 

RR7 Dla UN 1251, naczynia ciśnieniowe powinny jednak podlegać badaniom co 5 lat. 

RR10 UN 1614, w przypadku, gdy jest całkowicie pochłonięty przez materiał porowaty, powinien być 
zapakowany w naczyniach metalowych o pojemności nie większej od 7.5 litra, umieszczonych  

w drewnianych skrzyniach w taki sposób, Ŝeby nie wchodziły w kontakt między sobą. Naczynia 

powinny być całkowicie wypełnione materiałem porowatym, który nie powinien obsuwać się lub 

wytwarzać niebezpiecznych przestrzeni nawet po przedłuŜonym okresie stosowania/uŜycia lub wskutek 

uderzenia, nawet w temperaturach do 50 ºC. 
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P602 INSTRUKCJA PAKOWANIA P602 

Dopuszczone są następujące opakowania, pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3,  

a opakowania są hermetycznie zamknięte: 

(1) Opakowania kombinowane o maksymalnej masie brutto 15 kg, składające się z: 

- jednego lub więcej szklanych wewnętrznych opakowań o maksymalnej wielkości 1 litra kaŜde  

i napełnionych w stopniu nie większym niŜ 90% ich pojemności; zamknięcie(-cia) kaŜdego opakowania 

wewnętrznego powinny być zablokowane w sposób zapobiegający ich otwarciu lub poluzowaniu na 

skutek uderzeń lub wibracji występujących podczas przewozu, umieszczonych pojedynczo w 

- metalowych naczyniach ciśnieniowych z materiałem wyściełającym oraz materiałem absorpcyjnym, 

wystarczającym do wchłonięcia całkowitej zawartości szklanego opakowania wewnętrznego, 

pakowanych następnie w 

- opakowania zewnętrzne 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 

4F, 4G lub 4H2. 

(2) Opakowania kombinowane zawierające metalowe lub z tworzywa sztucznego opakowania wewnętrzne 

pakowane indywidualnie z dostateczną ilością materiału absorbującego wystarczającym do wchłonięcia 

całkowitej wyciekającej zawartość i obojętnego materiału wypełniającego, które są pakowane indywidualnie 

w opakowania zewnętrzne  1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 

4F, 4G lub 4H2 o maksymalnej masie brutto 75 kg. Opakowania wewnętrzne nie powinny być napełniane 

powyŜej 90% ich pojemności. Zamknięcia kaŜdego opakowania wewnętrznego powinny być zablokowane 

w sposób zapobiegający ich otwarciu lub poluzowaniu na skutek uderzeń lub wibracji występujących podczas 

przewozu. Pojemność opakowania wewnętrznego nie powinna przekraczać 5 litrów. 

(3) Bębny i opakowania złoŜone (1A1, 1B1, 1N1, 1H1, 6HA1 lub 6HH1), które powinny spełniać następujące 

wymagania: 

(a) Hydrauliczna próba ciśnieniowa powinna być przeprowadzana przy ciśnieniu wynoszącym co najmniej 

0,3 MPa (ciśnienie manometryczne); 

(b) Próba szczelności, określona projektem i wykonywana w trakcie produkcji powinna być 
przeprowadzana przy ciśnieniu wynoszącym 30 kPa (0,3 bara); oraz 

(c) Zamknięcia powinny mieć postać gwintowanych kołpaków, przy czym: 

(i) powinny być zablokowane w sposób zapobiegający ich odkręceniu lub poluzowaniu na skutek 

uderzeń lub wibracji występujących podczas przewozu; oraz 

(ii) powinny być zaopatrzone w uszczelkę kołpaka; 

(4) Naczynia ciśnieniowe mogą być stosowane pod warunkiem spełnienia postanowień ogólnych w 4.1.3.6. 

Naczynia ciśnieniowe powinny być poddane badaniu odbiorczemu i badaniom okresowym co 10 lat przy 

ciśnieniu nie niŜszym niŜ 1 MPa (10 barów) (ciśnienie manometryczne). Naczynia ciśnieniowe nie mogą być 
wyposaŜone w Ŝadne urządzenia zapobiegające wzrostowi ciśnienia. KaŜde naczynie ciśnieniowe zawierające 

materiał trujący inhalacyjnie ciekły, charakteryzujący się LC50 mniejszym lub równym 200 ml/m
3
 (ppm) 

powinno być zamknięte korkiem lub zaworem spełniającym następujące wymagania: 

(a) KaŜdy korek lub zawór powinien mieć gwintowane połączenie bezpośrednio z naczyniem 

ciśnieniowym oraz powinien wytrzymać ciśnienie próbne naczynia bez jakichkolwiek uszkodzeń lub 

wycieków; 

(b) KaŜdy zawór powinien być typu bez uszczelnień z pełną membraną, z wyjątkiem przeznaczonych do 

materiałów Ŝrących, dla których zawór moŜe być typu szczelnego z gazoszczelną uszczelką  
przymocowaną do korpusu kołpaka  lub naczynia ciśnieniowego w celu zapobieŜenia wyciekowi 

substancji przez lub poza opakowanie; 

(c) Wylot kaŜdego zaworu powinien być uszczelniony przy pomocy gwintowanego kołpaka lub 

gwintowanego stałego korka oraz uszczelki z obojętnego materiału; 

(d) Materiały stosowane do budowy naczyń ciśnieniowych, zaworów, korków, kołpaków wylotowych, 

uszczelek powinny być zgodne wzajemnie oraz z zawartością. 
KaŜde naczynie ciśnieniowe o grubości ścianki w jakimkolwiek punkcie mniejszej niŜ 2,0 mm oraz kaŜde 

naczynie ciśnieniowe, które nie ma zabezpieczonego zaworu, powinno być przewoŜone w opakowaniu 

zewnętrznym. Naczynia ciśnieniowe nie powinny być łączone za pomocą kolektora lub między sobą. 
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P603 INSTRUKCJA PAKOWANIA P603 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 3507. 

Dopuszczone są następujące opakowania, pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3 

oraz przepisy szczególne pakowania podane w 4.1.9.1.2, 4.1.9.1.4 i 4.1.9.1.7: 

Opakowania zawierające: 

(a) naczynie(-a) pierwotne z metalu lub tworzywa sztucznego; w 

(b) szczelnym, sztywnym opakowaniu pośrednim lub szczelnych, sztywnych opakowaniach pośrednich; w 

(c) zewnętrznym opakowaniu sztywnym: 

bębnach (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 

skrzyniach (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 

kanistrach (3A2, 3B2, 3H2). 

Wymagania dodatkowe: 

1. Naczynia pierwotne powinny być pakowane w opakowania pośrednie w taki sposób, aby w normalnych 

warunkach przewozu nie mogły być rozbite, przedziurawione lub, aby ich zawartość nie wydostała się do 

opakowania pośredniego. Opakowania pośrednie powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się 
w opakowaniach zewnętrznych przy uŜyciu odpowiedniego materiału amortyzującego. JeŜeli kilka naczyń 
pierwotnych jest umieszczonych w jednym opakowaniu pośrednim, to powinny być one pakowane albo 

pojedynczo, albo oddzielone w taki sposób, aby uniknąć ich wzajemnego kontaktu. 

2. Zawartość jest zgodna z przepisami podanymi w 2.2.7.2.4.5.2. 

3. NaleŜy spełniać przepisy podane w 6.4.4. 

Przepis szczególny pakowania: 

W przypadku materiału rozszczepialnego-wyłączonego muszą być spełnione limity określone w 2.2.7.2.3.5. 
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P620 INSTRUKCJA PAKOWANIA P620 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 2814 i  UN 2900. 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy szczególne podane w 4.1.8: 

Opakowania spełniające wymagania działu 6.3 i na tej podstawie dopuszczone, które składają się z: 

(a) Opakowania wewnętrznego zawierającego: 

(i) szczelne naczynie (naczynia) pierwotne; 

(ii) szczelne opakowania pośrednie; 

(iii) dostateczną ilość materiału absorbującego uwolnioną zawartość, umieszczonego pomiędzy naczyniem 

(naczyniami) pierwotnym (-i) i opakowaniem pośrednim, przy czym wymaganie to nie dotyczy opakowań 
dla materiałów stałych zakaźnych; jeŜeli kilka naczyń pierwotnych jest umieszczonych w jednym 

opakowaniu pośrednim, to powinny być one pakowane albo pojedynczo, albo oddzielone w taki sposób, 

aby uniknąć ich wzajemnego kontaktu; 

(b) Opakowania zewnętrznego sztywnego: 

Bębny (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);  

Skrzynie (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 

Kanistry (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

Najmniejsze wymiary zewnętrzne powinny wynosić nie mniej niŜ 100 mm 

Wymagania dodatkowe: 

1. Opakowania wewnętrzne zawierające materiały zakaźne nie powinny być pakowane razem z opakowaniami 

wewnętrznymi zawierającymi inne materiały. Całkowite sztuki przesyłek mogą być umieszczone 

w opakowaniu zbiorczym zgodnie z przepisami podanymi w 1.2.1 i 5.1.2; takie opakowanie zbiorcze moŜe 

zawierać suchy lód. 

2. Z wyjątkiem przesyłek szczególnych, np. całych organów, powinny być spełnione wymagania dodatkowe: 

(a) Materiały przewoŜone w temperaturach otoczenia lub temperaturze podwyŜszonej: naczynia pierwotne 

powinny być wykonane ze szkła, metalu lub tworzywa sztucznego. Powinny być stosowane właściwe 

sposoby ich zamykania zapewniające szczelność, np. zamykanie na gorąco, korek z wywinięciem lub 

karbowane uszczelnienie metalowe. JeŜeli stosowane są zamknięcia gwintowane, to powinny być one 

wyraźnie zabezpieczone za pomocą konkretnych środków, np. taśmy, taśmy uszczelniającej z parafiną lub 

zamknięć wykonanych fabrycznie; 

(b) Materiały przewoŜone w stanie schłodzonym lub zamroŜonym: lód, suchy lód lub inny czynnik chłodzący, 

powinny być umieszczone wokół opakowania (opakowań) pośredniego lub alternatywnie w opakowaniu 

zewnętrznym z jedną lub więcej całkowitych sztuk przesyłek oznakowanych zgodnie z 6.3.3. Dla 

zabezpieczenia opakowań pośrednich lub sztuk przesyłek powinny być zastosowane wzmocnienia 

wewnętrzne w ustalonym połoŜeniu, po obłoŜeniu ich lodem lub suchym lodem. JeŜeli stosowany jest lód, 

to opakowanie zewnętrzne lub opakowanie zbiorcze powinny być szczelne. JeŜeli stosowany jest suchy 

lód, to opakowanie zewnętrzne lub opakowanie zbiorcze powinny umoŜliwiać uwalnianie gazowego 

ditlenku węgla. Naczynie pierwotne i opakowanie pośrednie powinny zachować integralność 
w temperaturze, do której zostały schłodzone; 

(c) Materiały przewoŜone w ciekłym azocie: powinny być stosowane naczynia pierwotne z tworzywa 

sztucznego, odporne na bardzo niską temperaturę. Opakowanie pośrednie powinno być równieŜ odporne 

na bardzo niską temperaturę i w większości przypadków powinno być ono dopasowywane indywidualnie 

do naczynia pierwotnego. Wymagania dotyczące przewozu dla ciekłego azotu powinny być takŜe spełnione. 

Naczynie pierwotne i opakowanie pośrednie powinny zachować integralność w temperaturze ciekłego azotu; 

(d) Materiały liofilizowane mogą być takŜe przewoŜone w naczyniach pierwotnych jak ampułki szklane 

zamykane w płomieniu lub fiolki szklane zamykane korkiem gumowym z uszczelnieniem metalowym. 

3.  NiezaleŜnie od przewidywanej temperatury przesyłki, naczynie pierwotne lub opakowanie pośrednie powinny 

wytrzymać bez wycieku ciśnienie wewnętrzne odpowiadające róŜnicy ciśnienia nie mniejszej niŜ 95 kPa. To 

naczynie pierwotne lub opakowanie pośrednie powinny równieŜ wytrzymywać temperatury w zakresie od - 40 

°C do +55 °C. 

4. Inne towary niebezpieczne nie powinny być pakowane razem z materiałami zakaźnymi klasy 6.2 do tego 

samego opakowania, jeŜeli nie jest to konieczne dla podtrzymania Ŝycia, stabilizacji lub zapobieganiu 

rozkładowi albo dla zneutralizowania zagroŜenia materiałem zakaźnym. Materiały niebezpieczne klasy 3, 8 lub 

9 mogą być pakowane w ilościach nie większych niŜ 30 ml na jedno naczynie pierwotne zawierające materiały 

zakaźne. Te małe ilości materiałów niebezpiecznych klasy 3, 8 lub 9 nie podlegają jakimkolwiek dodatkowym 

wymaganiom ADR, jeŜeli zapakowane są zgodnie z niniejszą instrukcją pakowania. 

5. Opakowania alternatywne do przewozu materiałów pochodzenia zwierzęcego mogą być dopuszczone przez 

właściwą władzę państwa pochodzenia 
a
 zgodnie z postanowieniami podanymi w 4.1.8.7. 

                                                           
a
  JeŜeli państwo pochodzenia nie jest Umawiającą się Stroną wg ADR, właściwa władza pierwszej Umawiającej się 

Strony wg ADR, do której dotarła przesyłka. 
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P621 INSTRUKCJA PAKOWANIA P621 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 3291. 

Dopuszczone są następujące opakowania, pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1, 

z wyjątkiem 4.1.1.15, i  4.1.3:  

(1) Pod warunkiem, Ŝe zawierają dostateczną ilość materiału absorpcyjnego do wchłonięcia całej zawartości 

ciekłej oraz gwarantują utrzymanie cieczy: 

Bębny (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);  

Skrzynie (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 

Kanistry (3A2, 3B2, 3H2). 

Opakowania powinny spełniać wymagania na poziomie II grupy pakowania dla materiałów stałych. 

(2) Dla sztuk przesyłki zawierających większe ilości cieczy: 

Bębny (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);  

Kanistry  (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

Opakowania złoŜone (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HH1, 6HD1, 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2, 

6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1, 6PH2, 6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 lub 6PD2). 

Opakowania powinny spełniać wymagania na poziomie II grupy pakowania dla materiałów ciekłych. 

Wymagania dodatkowe: 

Opakowania przeznaczone do przedmiotów o ostrych krawędziach, takich jak potłuczone szkło i igły, powinny 

być odporne na przekłucie i zatrzymywać ciecz w warunkach badań wytrzymałościowych podanych w dziale 6.1. 
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Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 3373.

(1) Opakowania powinny być dobrej jako

ładunkowe, występujące normalnie podczas przewozu, ł

transportowymi cargo lub kontenerami oraz pomi

i magazynami, jak równieŜ ka

manipulowania ręcznego lub mechanicznego. 

aby w stanie gotowym do przewozu uniemo

warunkach przewozu, na skutek drga

(2) Opakowanie powinno się składa

(a) naczynia pierwotnego;

(b) opakowania pośredniego; oraz

(c) opakowania zewnętrznego,

z których albo pośrednie albo zewn

(3) Naczynia pierwotne powinny by

warunkach przewozu nie mogły by

opakowania pośredniego. Opakowania po

zewnętrznych przy uŜyciu odpowiedniego materiału wy

powinien w istotny sposób osłabi

zewnętrznego. 

(4) Dla przewozu, oznakowanie pokazane poni

opakowania zewnętrznego w kolorze kontrastowym i powinno by

mieć kształt kwadratu ustawionego pod k

50 mm; szerokość linii powinna mie

wysokości. Na opakowaniu zewn

nazwa przewozowa „MATERIAŁ BIOLOGICZNY

o wysokości co najmniej 6 mm.

 

(5) Przynajmniej jedna powierzchnia opakowania zewn

wymiary 100 mm × 100 mm.

(6) Gotowa sztuka przesyłki powinna by

swobodny spadek z wysoko

odpowiednich sekwencji badania spadku, nie powinien wyst

który powinien zostać wchłoni

pośrednim. 

(7) Dla materiałów ciekłych: 

(a) Naczynie(-nia) pierwotne powinno(

(b) Opakowania pośrednie 

(c) JeŜeli jest więcej kruch

pośrednich, to powinny by

naczyniami; 

(d) Materiał absorpcyjny 

wtórnym. Materiał absorpcyjny 

naczynia pierwotnego, aby 

wyściełającego lub opakowania zewn

(e) Naczynie pierwotne lub opakowanie po

wewnętrzne 95 kPa (0,95

109 

INSTRUKCJA PAKOWANIA 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 3373. 

ć dobrej jakości, wystarczająco mocne, aby wytrzymać
ce normalnie podczas przewozu, łącznie z przeładunkiem pomi

lub kontenerami oraz pomiędzy jednostkami transportowymi 

Ŝ kaŜde zdjęcie z palety lub wyjęcie z opakowania zbiorczego w celu dalszego 

cznego lub mechanicznego. Opakowania powinny być wykonane i zamykane w taki sposób, 

stanie gotowym do przewozu uniemoŜliwiały jakikolwiek ubytek ich zawarto

warunkach przewozu, na skutek drgań, zmian temperatury, wilgotności lub ciśnienia

 składać przynajmniej z trzech elementów:  

naczynia pierwotnego; 

redniego; oraz 

ętrznego, 

rednie albo zewnętrzne powinno być sztywne. 

Naczynia pierwotne powinny być umieszczone w opakowaniach wtórnych, w taki sposób, aby w normalnych 

warunkach przewozu nie mogły być rozbite, przedziurawione lub, aby ich zawarto

redniego. Opakowania pośrednie powinny być zabezpieczone wewn

yciu odpowiedniego materiału wyściełającego. Jakikolwiek wyciek zawarto

powinien w istotny sposób osłabić właściwości ochronnych materiału wyściełaj

Dla przewozu, oznakowanie pokazane poniŜej powinno być umieszczone na zewn

trznego w kolorze kontrastowym i powinno być dobrze widoczne i trwałe. Znak powinien 

 kształt kwadratu ustawionego pod kątem 45° (kształt rombu) o minimalnych wymiarach 50

linii powinna mieć co najmniej 2 mm, a litery i cyfry powinny mie

ci. Na opakowaniu zewnętrznym, w miejscu przyległym do znaku w kształcie rombu, prawidłowa 

MATERIAŁ BIOLOGICZNY, KATEGORIA  B” powinna by

mm. 

 

Przynajmniej jedna powierzchnia opakowania zewnętrznego powinna mie

mm. 

Gotowa sztuka przesyłki powinna być na tyle mocna, aby przejść z wynikiem pozytywnym badanie na 

swobodny spadek z wysokości 1,2 m określone w 6.3.5.3, zgodnie z wymaganiami 6.3.5.2 W nast

odpowiednich sekwencji badania spadku, nie powinien wystąpić Ŝaden wyciek z naczynia pierwotnego, 

ć wchłonięty przez materiał absorpcyjny, o ile jest wymagany w opakowaniu 

nia) pierwotne powinno(-y) być szczelne; 

rednie powinny być szczelne; 

kruchych naczyń pierwotnych umieszczonych w pojedynczych opakowaniach 

powinny być owinięte lub oddzielone, aby uniemoŜliwi

 powinien być umieszczany pomiędzy naczyniem pierwotnym a opakowaniem 

absorpcyjny powinien uŜyty w ilości wystarczającej do wchłoni

naczynia pierwotnego, aby Ŝadne uwolnienie materiału ciekłego nie naruszyło integralno

cego lub opakowania zewnętrznego; 

Naczynie pierwotne lub opakowanie pośrednie powinny wytrzymywać
kPa (0,95 bara). 

P650 

co mocne, aby wytrzymać wstrząsy oraz czynności 

cznie z przeładunkiem pomiędzy jednostkami 

dzy jednostkami transportowymi cargo lub kontenerami  

cie z opakowania zbiorczego w celu dalszego 

 wykonane i zamykane w taki sposób, 

liwiały jakikolwiek ubytek ich zawartości w normalnych 

nienia. 

opakowaniach wtórnych, w taki sposób, aby w normalnych 

 rozbite, przedziurawione lub, aby ich zawartość nie wydostała się do 

 zabezpieczone wewnątrz opakowań 
cego. Jakikolwiek wyciek zawartości nie 

ściełającego lub opakowania 

 umieszczone na zewnętrznej powierzchni 

 dobrze widoczne i trwałe. Znak powinien 

tem 45° (kształt rombu) o minimalnych wymiarach 50 mm × 

powinny mieć co najmniej 6 mm 

trznym, w miejscu przyległym do znaku w kształcie rombu, prawidłowa 

, KATEGORIA  B” powinna być naniesiona literami 

powinna mieć minimalne 

 z wynikiem pozytywnym badanie na 

6.3.5.3, zgodnie z wymaganiami 6.3.5.2 W następstwie 

aden wyciek z naczynia pierwotnego, 

, o ile jest wymagany w opakowaniu 

w pojedynczych opakowaniach 

Ŝliwić kontakt między tymi 

dzy naczyniem pierwotnym a opakowaniem 

cej do wchłonięcia całej zawartości 

adne uwolnienie materiału ciekłego nie naruszyło integralności materiału 

rednie powinny wytrzymywać bez wycieku ciśnienie 
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P650 INSTRUKCJA PAKOWANIA (c.d.) P650 

(8) Dla materiałów stałych: 

(a) Naczynie(-a) pierwotne powinno(-y) być pyłoszczelne; 

(b) Opakowania pośrednie powinny być pyłoszczelne; 

(c) JeŜeli jest więcej kruchych naczyń pierwotnych umieszczonych w pojedynczych opakowaniach 

pośrednich, to powinny być one owinięte pojedynczo lub oddzielone, aby uniemoŜliwić kontakt 

między tymi naczyniami. 

(d) JeŜeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do tego, Ŝe podczas przewozu mogą się pojawić 
pozostałości materiału ciekłego w naczyniu pierwotnym, to powinno być zastosowane opakowanie 

zawierające materiał absorpcyjny właściwy dla materiału ciekłego. 

(9) Próbki schłodzone lub zamroŜone: lód, suchy lód, ciekły azot 

(a) JeŜeli suchy lód lub ciekły azot jest stosowany jako czynnik chłodzący, to powinny być spełnione 

wymagania podane w 5.5.3. JeŜeli jest stosowany lód, to powinien być umieszczony na zewnątrz 

opakowania pośredniego lub w opakowaniu zewnętrznym lub opakowaniu zbiorczym. Dla 

zabezpieczenia opakowania pośredniego w pierwotnym połoŜeniu powinny być zastosowane 

wzmocnienia wewnętrzne. JeŜeli stosowany jest lód, to opakowanie zewnętrzne lub opakowanie 

zbiorcze powinny być szczelne.  
(b) Naczynie wewnętrzne i opakowanie pośrednie powinny zachować integralność w temperaturze 

zastosowanego czynnika chłodzącego, jak równieŜ w temperaturach i przy ciśnieniach, które mogłyby 

powstać gdyby utracono chłodzenie. 

(10) Umieszczając sztuki przesyłek w opakowaniu zbiorczym, znaki tych sztuk przesyłek wymagane niniejszą 
instrukcją pakowania powinny być albo wyraźnie widoczne albo naniesione w widocznym miejscu na 

zewnątrz opakowania zbiorczego. 

(11) Materiały zakaźne UN 3373 opakowane i oznakowane zgodnie z niniejszą instrukcją pakowania, 

nie podlegają Ŝadnym inny przepisom ADR. 

(12) Dla nadawców lub osób przygotowujących sztukę przesyłki (np. pacjentów), powinny być przygotowane 

przez wytwórców tych opakowań i późniejszych dystrybutorów czytelne instrukcje napełniania i zamykania 

opakowań, aby była ona przygotowana prawidłowo do przewozu. 

(13) Inne towary niebezpieczne nie powinny być pakowane do tego samego opakowania, co materiał zakaźny 

klasy 6.2, o ile są one niezbędne dla zachowania stanu wyjściowego, stabilizacji lub zapobiegania 

zagroŜeniom wywoływanym przez materiał zakaźny lub neutralizacji materiałów zakaźnych. Towary 

niebezpieczne klasy 3, 8 lub 9 w ilościach 30 ml lub mniejszej mogą być pakowane do naczynia 

pierwotnego zawierającego materiał zakaźny. W przypadku pakowania towarów niebezpiecznych w tak 

małych ilościach z materiałami zakaźnymi, zgodnie z niniejsza instrukcją pakowania, Ŝadne inne 

wymagania ADR nie muszą być stosowane. 

(14) W przypadku jakiegokolwiek wycieku lub rozlania materiału w jednostce transportowej cargo, nie moŜna 

uŜywać jej bez uprzedniego usunięcia rozlanego materiału, oczyszczenia i, jeŜeli jest to konieczne, 

dezynfekcji lub neutralizacji. Pozostałe towary i przedmioty, przewoŜone w tej jednostce transportowej 

cargo, powinny być sprawdzone ze względu na moŜliwość ich skaŜenia. 

Wymaganie dodatkowe: 

Opakowania alternatywne do przewozu materiałów zwierzęcych mogą być dopuszczone przez właściwą państwa 

pochodzenia 
a
 zgodnie z postanowieniami 4.1.8.7. 

 

 

  

                                                           
a
  JeŜeli państwo pochodzenia nie jest Umawiającą się Stroną ADR, właściwa władza pierwszej Umawiającej się 

Strony ADR, do której dotarła przesyłka. 
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P800 INSTRUKCJA PAKOWANIA P800 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 2809 i 2803. 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 

(1) Naczynia ciśnieniowe mogą być stosowane pod warunkiem spełnienia przepisów ogólnych podanych  

w 4.1.3.6. 

(2) Kolby lub butle stalowe z zamknięciami gwintowanymi o pojemności nie większej niŜ 3 litry; lub 

(3) Opakowania kombinowane spełniające następujące wymagania: 

(a) Opakowania wewnętrzne powinny być wykonane ze szkła, metalu lub sztywnego tworzywa 

sztucznego, z przeznaczeniem do materiałów ciekłych, do maksymalnej masy netto 15 kg; 

(b) Opakowania wewnętrzne powinny być pakowane z dostateczną ilością materiału wypełniającego  

w celu zapobieŜenia ich pęknięciu; 

(c) Opakowania wewnętrzne lub opakowania zewnętrzne powinny być zaopatrzone w wykładziny 

wewnętrzne lub worki, wykonane z materiału szczelnego, odpornego na przebicie  

i nieprzepuszczalnego dla zawartości; wykładziny lub worki powinny całkowicie otaczać zawartość 
w celu uniemoŜliwienia uwolnienia się jej ze sztuki przesyłki bez względu na jej pozycję; 

(d) Dopuszczone są następujące opakowania zewnętrzne i maksymalne masy netto: 

Opakowanie zewnętrzne Maksymalna masa netto 

Bębny  

stal (1A1, 1A2) 400 kg 

metal inny niŜ stal lub aluminium (1N1, 1N2) 400 kg 

tworzywo sztuczne (1H1, 1H2) 400 kg 

sklejka (1D) 400 kg 

tektura (1G) 400 kg 

Skrzynie  

stal (4A) 400 kg 

metal inny niŜ stal lub aluminium (4N) 400 kg 

drewno (4C1) 250 kg 

drewno ze ścianami pyłoszczelnymi(4C2) 250 kg 

sklejka (4D) 250 kg 

materiał drewnopochodny (4F) 125 kg 

tektura (4G) 125 kg 

tworzywo sztuczne, spienione (4H1) 60 kg 

tworzywo sztuczne, sztywne (4H2) 125 kg 

Przepis szczególny pakowania: 

PP41 Dla UN 2803, w przypadku przewozu w niskiej temperaturze w celu utrzymania galu całkowicie w stanie 

stałym, powyŜsze opakowania mogą być umieszczone w mocnym, wodoodpornym opakowaniu zbiorczym, 

zawierającym suchy lód lub inne czynniki chłodzące. JeŜeli stosowany jest czynnik chłodzący, to wszystkie 

materiały wymienione powyŜej stosowane w opakowaniach do galu powinny być fizycznie i chemicznie 

odporne na oddziaływanie tego czynnika i na uderzenia w niskiej temperaturze. JeŜeli stosowany jest suchy 

lód, to opakowanie zbiorcze powinno umoŜliwiać uwalnianie gazowego ditlenku węgla. 
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P801 INSTRUKCJA PAKOWANIA P801 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do nowych i uŜywanych akumulatorów zaklasyfikowanych do UN 2794, 

2795 i 3028. 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1,  

z wyjątkiem 4.1.1.3, i 4.1.3: 

(1) Sztywne opakowania zewnętrzne; 

(2) Klatki z listew drewnianych; 

(3) Palety. 

Wymagania dodatkowe: 

1. Akumulatory powinny być zabezpieczone przed zwarciem. 

2. Akumulatory spiętrzone powinny być odpowiednio zamocowane w warstwach oddzielonych od siebie 

materiałem nieprzewodzącym prądu elektrycznego. 

3. Bieguny akumulatorów nie powinny być obciąŜane mechanicznie. 

4. Akumulatory powinny być zapakowane lub umocowane w taki sposób, aby zapobiec ich przypadkowemu 

przemieszczeniu. JeŜeli stosowany jest materiał wypełniający, to powinien być on obojętny. 

 

P801a INSTRUKCJA PAKOWANIA P801a 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do zuŜytych akumulatorów UN 2794, 2795, 2800 i 3028. 

Do przewozu akumulatorów dopuszczone są skrzynie ze stali nierdzewnej lub sztywnego tworzywa sztucznego 

o pojemności do 1 m
3
, pod warunkiem, Ŝe spełniają następujące wymagania: 

(1) Skrzynie powinny być odporne na korozję powodowaną przez materiały zawarte w akumulatorach; 

(2) W normalnych warunkach przewozu nie powinien wystąpić jakikolwiek wyciek z akumulatorów do skrzyń . 
Nie powinien równieŜ przenikać do wewnątrz skrzyni Ŝaden materiał (np. woda). Na powierzchni 

zewnętrznej skrzyń nie powinny znajdować się jakikolwiek niebezpieczne pozostałości materiałów Ŝrących 

znajdujących się w akumulatorach; 

(3) Akumulatory nie powinny być ładowane powyŜej ścian skrzyń; 
(4) W skrzyniach nie powinny być umieszczane razem akumulatory zawierające materiały, które mogą 

reagować ze sobą niebezpiecznie; 

(5) Skrzynie powinny być: 
(a) przykryte; lub  

(b) przewoŜone w pojazdach zamkniętych lub pojazdach przykrytych opończą lub teŜ kontenerach 

zamkniętych lub kontenerach przykrytych opończą. 
 

P802 INSTRUKCJA PAKOWANIA P802 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 

(1) Opakowania kombinowane: 

opakowania zewnętrzne: 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N,  4C1, 4C2, 4D, 4F, 

4G lub 4H2; 

maksymalna masa netto: 75 kg. 

opakowania wewnętrzne: szkło lub tworzywo sztuczne; maksymalna pojemność: 10 litrów; 

(2) Opakowania kombinowane: 

opakowania zewnętrzne: 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 

4G lub 4H2; 

maksymalna masa netto: 125 kg. 

opakowania wewnętrzne: metalowe; maksymalna pojemność: 40 litrów; 

(3) Opakowania złoŜone: naczynie szklane z zewnętrznym bębnem stalowym, aluminiowym lub ze sklejki 

(6PA1, 6PB1 lub 6PD1) lub z zewnętrzną skrzynią stalową, aluminiową lub drewnianą lub z zewnętrznym 

koszem wiklinowym (6PA2, 6PB2, 6PC lub 6PD2) lub z zewnętrznym opakowaniem ze sztywnego 

tworzywa sztucznego (6PH2); maksymalna pojemność: 60 litrów; 

(4) Bębny stalowe (1A1); o maksymalnej pojemności 250 litrów; 

(5) Naczynia ciśnieniowe mogą być stosowane pod warunkiem spełnienia przepisów ogólnych podanych  

w 4.1.3.6. 
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P803 INSTRUKCJA PAKOWANIA P803 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 2028. 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 

(1) Bębny(1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 

(2) Skrzynie ( 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2). 

Maksymalna masa netto: 75 kg. 

Przedmioty powinny być zapakowane indywidualnie i oddzielone od siebie przegrodami, opakowaniami 

wewnętrznymi lub materiałem wypełniającym w celu zapobieŜenia ich przypadkowemu zadziałaniu w normalnych 

warunkach przewozu. 
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P804 INSTRUKCJA PAKOWANIA P804 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 1744. 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3  

a opakowania są hermetycznie zamknięte: 

(1) Opakowania kombinowane o maksymalnej masie brutto 25 kg, składające się z: 

- jednego lub więcej wewnętrznych opakowań szklanych o maksymalnej pojemności 1,3 litra kaŜde  

i napełnionych w stopniu nie większym niŜ 90% ich pojemności; zamknięcie(-cia) kaŜdego opakowania 

powinny być zablokowane w sposób zapobiegający jego otwarciu lub poluzowaniu na skutek uderzeń 
lub wibracji podczas przewozu, umieszczonych pojedynczo w 

- naczyniach metalowych lub ze sztywnego tworzywa sztucznego wraz z materiałem wypełniającym  

i materiałem absorbcyjnym wystarczającym do wchłonięcia całkowitej zawartości szklanego 

opakowania wewnętrznego, następnie pakowanych w 

- opakowania zewnętrzne 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 

4F, 4G lub 4H2. 

(2) Opakowania kombinowane zawierające opakowania wewnętrzne metalowe lub z polifluorowinylidenu 

(PVDF), o pojemności nie przekraczającej 5 litrów, pakowane pojedynczo z dostateczną ilością materiału 

absorpcyjnego, wystarczającego do wchłonięcia zawartości oraz obojętnego materiału wypełniającego  

w opakowania zewnętrzne 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 

4F, 4G lub 4H2 o maksymalnej masie brutto 75 kg. Opakowania wewnętrzne nie powinny być napełnione 

powyŜej 90% ich pojemności; zamknięcie(cia) kaŜdego opakowania powinny być zablokowane w sposób 

zapobiegający ich otwarciu lub poluzowaniu na skutek uderzeń lub wibracji podczas przewozu. 

(3) Opakowania zawierające: 

Opakowania zewnętrzne:  

Bębny stalowe lub z tworzywa sztucznego (1A1, 1A2, 1H1 lub 1H2), badane zgodnie z wymaganiami 

podanymi w 6.1.5 z masą odpowiednią do masy łącznej sztuki przesyłki, albo jako opakowanie 

przeznaczone do umieszczania w nim opakowań wewnętrznych lub jako opakowanie pojedyncze 

przeznaczone do materiałów stałych lub ciekłych i odpowiednio oznakowane. 

Opakowania wewnętrzne: 

Bębny i opakowania złoŜone (1A1, 1B1, 1N1, 1H1, lub 6HA1) spełniające wymagania działu 6.1 dla 

opakowań pojedynczych podlegają następującym warunkom: 

(a) Próba ciśnieniowa hydrauliczna powinna być przeprowadzona  przy zastosowaniu ciśnienia o wartości 

co najmniej 300 kPa (3 bary) (ciśnienie manometryczne); 

(b) Próby szczelności prototypu i w czasie produkcji powinny być przeprowadzane przy ciśnieniu 30 kPa 

(0,3 bara); 

(c) Powinny być oddzielone ze wszystkich stron od bębna zewnętrznego za pomocą obojętnego materiału 

wypełniającego, amortyzującego uderzenia; 

(d) Ich pojemność nie powinna być większa niŜ 125 litrów; 

(e) Zamknięcia powinny być gwintowane, przy czym: 

(i) powinny być one zablokowane w sposób zapobiegający ich odkręceniu lub poluzowaniu wskutek 

uderzeń lub wibracji podczas przewozu; oraz 

(ii) powinny być zaopatrzone w uszczelnienie; 

(f) Opakowania zewnętrzne i wewnętrzne powinny być poddawane okresowym oględzinom 

wewnętrznym i próbom szczelności zgodnie z (b), nie rzadziej niŜ co 2,5 roku; oraz  

(g) Opakowania zewnętrzne i wewnętrzne powinny być zaopatrzone w dobrze widoczne i trwałe 

oznakowanie zawierające następujące dane: 

(i) datę (miesiąc, rok) badania odbiorczego oraz ostatniego badania okresowego i oględzin 

opakowania wewnętrznego, oraz 

(ii) nazwisko lub zatwierdzony symbol rzeczoznawcy, który przeprowadził badania i próby; 

(4) Naczynia ciśnieniowe mogą być stosowane pod warunkiem spełnienia przepisów ogólnych podanych  

w 4.1.3.6., przy czym: 

(a) powinny być poddane badaniom odbiorczym i badaniom okresowym co 10 lat przy ciśnieniu 

nie niŜszym niŜ 1 MPa (10 barów) (ciśnienie manometryczne); 

(b) powinny być poddane badaniom okresowym w zakresie oględzin wewnętrznych i prób szczelności 

nie rzadziej niŜ co 2,5 roku; 

(c) nie mogą być wyposaŜone w Ŝadne urządzenie obniŜające ciśnienie; 

(d) kaŜde naczynie ciśnieniowe powinno być zamknięte korkiem lub zaworem wyposaŜonym w 

dodatkowe urządzenie blokujące urządzenie; oraz 

(e) materiały zastosowane do budowy naczyń ciśnieniowych, zaworów, korków, kołpaków i uszczelek 

powinny być zgodne wzajemnie i z zwartością. 
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P900 INSTRUKCJA PAKOWANIA P900 

(Zarezerwowana) 

 

P901 INSTRUKCJA PAKOWANIA P901 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 3316. 

Dopuszczone są następujące opakowania kombinowane, pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane 

w 4.1.1 i 4.1.3: 

bębny (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);  

skrzynie (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 

kanistry (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

Opakowania zgodne z poziomem wytrzymałości wynikającym z zaklasyfikowania zestawów do odpowiedniej 

grupy pakowania (patrz 3.3.1, przepis szczególny 251). JeŜeli zestaw zawiera wyłącznie towary niebezpieczne, 

których nie zaliczono do Ŝadnej grupy pakowania, opakowania powinny spełniać wymagania dla II grupy 

pakowania. Maksymalna ilość materiałów niebezpiecznych na opakowanie zewnętrzne: 10 kg, przy czym nie 

uwzględnia się masy ditlenku węgla stałego (suchy lód), uŜywanego jako czynnik chłodzący. 

Wymagania dodatkowe: 

Materiały niebezpieczne w zestawach powinny być pakowane w opakowania wewnętrzne i powinny być 
zabezpieczone przed oddziaływaniem innych materiałów zawartych w zestawie. 

 

P902 INSTRUKCJA PAKOWANIA P902 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 3268. 

Opakowane przedmioty: 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 

bębny (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);  

skrzynie (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 

kanistry (3A2, 3B2, 3H2) 

Opakowania powinny spełniać wymagania na poziomie III grupy pakowania. 

Opakowanie powinno być zaprojektowane i zbudowane w sposób zapobiegający przypadkowemu przemieszczaniu 

się zawartości i niezamierzonemu przemieszczeniu w normalnych warunkach przewozu. 

Nieopakowane przedmioty: 

Przedmioty mogą być przewoŜone równieŜ bez opakowania, w przeznaczonych do tego celu urządzeniach do 

manipulowania lub jednostkach transportowych cargo, w przypadku, gdy są przemieszczane do, z, lub pomiędzy 

miejscem produkcji a zakładem montaŜowym, łącznie z miejscami pośredniego przeładunku. 

Wymagania dodatkowe: 

KaŜde naczynie ciśnieniowe powinno spełniać wymagania właściwej władzy, odpowiednie dla materiału(-ów) 

znajdującego(-ych) się w naczyniu(-ach) ciśnieniowym(-ych). 
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P903 INSTRUKCJA PAKOWANIA P903 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 3090, 3091, 3480 i 3481. 

W niniejszej instrukcji pakowania "urządzenie" oznacza aparaturę dla której ogniwa lub akumulatory litowe 

dostarczają energię elektryczną do jej działania. Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe 

spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 

(1) Dla ogniw i akumulatorów: 

bębny (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 

skrzynie (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 

kanistry (3A2, 3B2, 3H2). 

Ogniwa lub akumulatory powinny być zapakowane w opakowania taki sposób, aby ogniwa lub akumulatory 

były zabezpieczone przed uszkodzeniami, które mogą być spowodowane przemieszczeniami wewnątrz 

opakowania. 

Opakowania powinny spełniać wymagania na poziomie II grupy pakowania. 

(2) Ponadto, dla ogniw lub akumulatorów w mocnej, odpornej na uderzenia obudowie zewnętrznej, o masie 

brutto 12 kg lub większej i zestawów takich ogniw lub akumulatorów: 

(a) mocne opakowania zewnętrzne 

(b) obudowy ochronne (np. całkowicie zamknięte lub drewniane skrzynie z listew); lub 

(c) palety lub inne urządzenia do manipulowania. 

Ogniwa lub akumulatory powinny być zabezpieczone przed niezamierzonym przemieszczaniem się,  
a bieguny akumulatorów nie powinny utrzymywać obciąŜenia innych nałoŜonych elementów 

Opakowania nie muszą spełniać wymagań określonych w 4.1.1.3. 

(3) Dla ogniw lub akumulatorów pakowanych z urządzeniem: 

Opakowania spełniające wymagania określone w punkcie (1) niniejszej instrukcji pakowania i umieszczone 

z urządzeniem w opakowaniu zewnętrznym; lub 

Opakowania, które całkowicie zawierają ogniwa lub akumulatory, a następnie umieszczone z urządzeniem 

w opakowaniu spełniającym wymagania określone w punkcie (1) niniejszej instrukcji pakowania. 

Urządzenie powinno być zabezpieczone przed przemieszczaniem wewnątrz opakowania zewnętrznego. 

 (4) Dla ogniw lub akumulatorów zawartych w urządzeniu:  

Mocne opakowania zewnętrzne zbudowane z odpowiedniego materiału i o odpowiedniej wytrzymałości  

i konstrukcji w stosunku do pojemności opakowania i jego przeznaczenia. Są one skonstruowane w taki 

sposób, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przewozu. Opakowania nie muszą spełniać 
wymagań określonych w 4.1.1.3. 

DuŜe urządzenie moŜe być przedstawione do przewozu bez opakowania lub na paletach, gdy ogniwa lub 

akumulatory mają zapewnioną odpowiednią ochronę przez urządzenie, w którym są zawarte.  

Urządzenia czasowo aktywne w czasie przewozu, takie jak znaczniki RFID, zegary i wskaźniki 

temperatury, niezdolne do wytworzenia niebezpiecznej ilości ciepła, mogą być przewoŜone w mocnych 

opakowaniach zewnętrznych. 

Wymagania dodatkowe: 

Ogniwa lub akumulatory powinny być zabezpieczone przed zwarciem. 

 

P903a INSTRUKCJA PAKOWANIA P903a 

(Skreślony) 

 

P903b INSTRUKCJA PAKOWANIA P903b 

(Skreślony) 
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P904 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 3245.

Dopuszczone są następujące opakowania:

(1) Opakowania odpowiadające przepisom 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.8 i 4.1.3 i tak zaprojektowane, aby 

odpowiadały wymaganiom konstrukcyjnym podanym 

zbudowane z odpowiedniego materiału, o wystarczaj

pojemności opakowania i jego przeznaczenia. Je

przewozu opakowań wewnę
i zbudowane, aby zapobiec niezamierzone

(2) Opakowania, które nie muszą
lecz odpowiadają poniŜszym wymaganiom

(a) Opakowanie wewnętrzne składaj

(i) naczynia(-yń) pierwotnego(

naczynie pośrednie powinny(

materiałów stałych

(ii) materiału absor

a opakowaniem po

dostatecznej do 

tak, aby Ŝadne uwolnienie materiału

wyściełającego lub opakowania zewn

(iii) jeŜeli kilka kruchych naczy

pośrednich, to powinny by

kontakt między tymi naczyniami;

(b) Opakowanie zewnętrzne powinn

i przewidywanego zastosowania, a jego najmniejszy wymiar zewn

najmniej 100 mm; 

Dla przewozu, niŜej podany znak powinien by

na tle o kontrastującym kolorze w sposób widoczny i czytelny. Znak powinien mie

pod kątem 45° (kształt rombu), którego ka

wynosić co najmniej 2 mm , a litery i cyfry powinny mie

 

Wymagania dodatkowe: 

Lód, suchy lód i ciekły azot 

Przy uŜyciu suchego lodu lub ciekłego azotu

w 5.5.3. JeŜeli będzie uŜywany lód, 

zewnętrznym lub w opakowaniu zbiorczym. Aby opakowanie po

naleŜy zapewnić wsporniki wewn

zbiorcze powinno być wodoszczelne. 
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INSTRUKCJA PAKOWANIA 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 3245. 

ce opakowania: 

ące przepisom 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.8 i 4.1.3 i tak zaprojektowane, aby 

wymaganiom konstrukcyjnym podanym w 6.1.4. NaleŜy stosować
odpowiedniego materiału, o wystarczającej wytrzymałości, zaprojektowane z uwzgl

ci opakowania i jego przeznaczenia. JeŜeli niniejsza instrukcja opakowania b

 wewnętrznych opakowań złoŜonych, to opakowanie powinno by

niezamierzonemu rozładunkowi w normalnych warunkach przewozu

muszą być zgodne z wymaganiami w zakresie badań opakowa

szym wymaganiom 

ętrzne składające się z: 

ń) pierwotnego(-ych) i naczynia pośredniego, przy czym naczynie(nia) pierwotne lub 

średnie powinny(-o) być wodoszczelne dla materiałów ciekłych lub pyłoszczelne dla 

materiałów stałych; 

materiału absorpcyjnego, umieszczonego pomiędzy naczyniem(

a opakowaniem pośrednim, dla cieczy. Materiał absorpcyjny powinien by

dostatecznej do zaabsorbowania uwalniającej się zawartości z naczynia(

Ŝadne uwolnienie materiału ciekłego nie naruszyło integralno

cego lub opakowania zewnętrznego; 

eli kilka kruchych naczyń pierwotnych jest umieszczonych w pojedynczych opakowaniach 

rednich, to powinny być one indywidualnie zapakowane lub tak oddzie

dzy tymi naczyniami; 

ętrzne powinno być wytrzymałe odpowiednio do jego pojemno

przewidywanego zastosowania, a jego najmniejszy wymiar zewnętrzn

ej podany znak powinien być naniesiony na zewnętrznej powierzchni opakowania zewn

cym kolorze w sposób widoczny i czytelny. Znak powinien mieć kształt kwadratu ustawionego 

(kształt rombu), którego kaŜdy bok ma wymiar co najmniej 50 mm; szeroko

litery i cyfry powinny mieć wysokość co najmniej 6 mm. 

 

 
 

 

yciu suchego lodu lub ciekłego azotu, jako czynnika chłodzącego, naleŜy stosowa

ywany lód, to umieszcza się go na zewnątrz opakowania pośredniego albo w opakowaniu 

trznym lub w opakowaniu zbiorczym. Aby opakowanie pośrednie  pozostało w poprzednim poło

wewnętrzne. W przypadku uŜyciu lodu opakowanie zewn

 wodoszczelne.  

P904 

ce przepisom 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.8 i 4.1.3 i tak zaprojektowane, aby 

y stosować opakowania zewnętrzne 

aprojektowane z uwzględnieniem 

instrukcja opakowania będzie uŜywana dla 

onych, to opakowanie powinno być tak zaprojektowane  

w normalnych warunkach przewozu; 

 opakowań podanych w części 6, 

redniego, przy czym naczynie(nia) pierwotne lub 

 wodoszczelne dla materiałów ciekłych lub pyłoszczelne dla 

dzy naczyniem(-ami) pierwotnym(-i),  

cyjny powinien być uŜyty w ilości 

ci z naczynia(-yń) pierwotnego(-ych) 

ciekłego nie naruszyło integralności materiału 

 pierwotnych jest umieszczonych w pojedynczych opakowaniach 

 one indywidualnie zapakowane lub tak oddzielone, aby uniemoŜliwić 

 wytrzymałe odpowiednio do jego pojemności, masy  

ętrzny powinien wynosić, co 

trznej powierzchni opakowania zewnętrznego, 

ć kształt kwadratu ustawionego 

mm; szerokość obrysu powinna 

 

stosować wymagania podane  

średniego albo w opakowaniu 

rednie  pozostało w poprzednim połoŜeniu, 

yciu lodu opakowanie zewnętrzne lub opakowanie 
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P905 INSTRUKCJA PAKOWANIA P905 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 2990 i 3072. 

Dopuszczone są wszystkie opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3, 

przy czym opakowania te mogą nie spełniać wymagań części 6. 

JeŜeli przedmioty ratownicze przeznaczone są do zabudowy w zewnętrznych, sztywnych obudowach 

wodoszczelnych (stosowanych np. do tratw ratowniczych) lub są w nich umieszczone, to mogą być przewoŜone 

nieopakowane. 

Wymagania dodatkowe: 

1. Wszystkie materiały i przedmioty niebezpieczne stanowiące części składowe przedmiotów ratowniczych 

powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przemieszczaniem, a ponadto: 

(a) Urządzenia sygnałowe klasy 1 powinny być zapakowane w opakowania wewnętrzne z tworzywa 

sztucznego lub tektury; 

(b) Niepalne nietrujące gazy powinny znajdować się w butlach dopuszczonych przez właściwą władzę, 
przy czym butle te mogą być połączone z przedmiotami ratowniczymi; 

(c) Akumulatory (klasa 8) i akumulatory litowe (klasa 9) powinny być rozłączone lub elektrycznie 

odizolowane i zabezpieczone przed wyciekiem cieczy; oraz 

(d) Małe ilości innych materiałów niebezpiecznych (np. naleŜące do klas 3, 4.1 i 5.2) powinny być 
zapakowane w mocne opakowania wewnętrzne. 

2. Procedury dotyczące pakowania i przygotowania do przewozu powinny zawierać wskazania mające na celu 

zapobieŜenie przypadkowemu nadmuchaniu przedmiotu ratowniczego. 

 

P906 INSTRUKCJA PAKOWANIA P906 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 2315, 3151 i 3152 i 3432. 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 

(1) W przypadku materiałów ciekłych i stałych zawierających lub skaŜonych PCB lub bifenyle 

polichlorowcowane lub terfenyle polichlorowcowane, lub monometylodifenylometany chlorowcowane: 

opakowania powinny spełniać odpowiednio wymagania instrukcji P001 lub P002. 

(2) W przypadku transformatorów, kondensatorów oraz innych urządzeń: 
(a) opakowania powinny spełniać wymagania instrukcji P001 lub P002. Przedmioty powinny być 

zabezpieczone przy uŜyciu odpowiedniego materiału amortyzującego przed przypadkowym 

przemieszczaniem w normalnych warunkach przewozu; lub 

(b) powinny być stosowane szczelne opakowania mogące pomieścić, oprócz samych przedmiotów, co 

najmniej 1,25 objętości zawartych w nich ciekłego PCB, bifenyli polichlorowcowanych, terfenyli 

polichlorowcowanych lub monometylodifenylometanów chlorowcowanych. Opakowania powinny 

zawierać dostateczną ilość materiału absorpcyjnego, pozwalającą wchłonąć co najmniej 1,1 objętości 

cieczy znajdującej się w przedmiotach. Wskazane jest, aby transformatory i kondensatory 

przewoŜone były w szczelnych opakowaniach metalowych, mogących pomieścić, oprócz samych 

urządzeń, co najmniej 1,25 objętości zawartej w nich cieczy. 

NiezaleŜnie od powyŜszych wymagań, materiały ciekłe i stałe pakowane niezgodnie z instrukcjami 

pakowania P001 i P002, a takŜe nieopakowane transformatory i kondensatory, mogą być przewoŜone w formie 

ładunku umocowanego w szczelnej metalowej tacy o wysokości ścian co najmniej 800 mm, zawierającej obojętny 

materiał absorpcyjny w ilość wystarczającej do wchłonięcia co najmniej 1,1 objętości uwolnionej cieczy. 

Wymagania dodatkowe: 

W celu zapobieŜenia wyciekowi cieczy w normalnych warunkach przewozu, transformatory i kondensatory 

powinny być odpowiednio uszczelnione. 
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P907 INSTRUKCJA PAKOWANIA P907 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 3363 

JeŜeli urządzenie lub przyrząd jest zbudowane i zaprojektowane w taki sposób, Ŝe naczynia zawierające towary 

niebezpieczne mają zapewnioną odpowiednią ochronę, to opakowanie zewnętrzne nie jest wymagane. 

W przeciwnym razie towary niebezpieczne w urządzeniu lub przyrządzie powinny być pakowane w opakowania 

zewnętrzne wykonane z odpowiedniego materiału o odpowiedniej wytrzymałości i konstrukcji w odniesieniu do 

pojemności opakowania i jego przeznaczenia oraz spełniające odpowiednie wymagania podane w 4.1.1.1. 

Naczynia zawierające towary niebezpieczne powinny być zgodne z przepisami ogólnymi podanymi w 4.1.1, 

z wyjątkiem przepisów  4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.1.12 i 4.1.1.14, które nie mają zastosowania. W przypadku gazów 

niepalnych, nietrujących, wewnętrzna butla lub naczynie, jej zawartość i stopień napełnienia powinny być zgodne 

z wymaganiami właściwej władzy państwa, w którym butla lub naczynie jest napełniona.  

Ponadto sposób, w jaki naczynia są umieszczone w urządzeniu lub przyrządzie, powinien być taki, aby 

w normalnych warunkach przewozu uszkodzenie naczyń zawierających towary niebezpieczne było mało 

prawdopodobne; a w przypadku uszkodzenia naczyń zawierających materiały niebezpieczne stałe lub ciekłe, nie był 

moŜliwy wyciek materiałów niebezpiecznych z urządzenia lub przyrządu (moŜna zastosować szczelną wykładzinę 
w celu spełnienia tego wymagania). Naczynia zawierające towary niebezpieczne powinny być zamontowane, 

zabezpieczone lub wyściełane w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu lub wyciekowi oraz umoŜliwiający kontrolę 
ich przemieszczania się wewnątrz urządzenia lub przyrządu w normalnych warunkach przewozu. Materiał 

wyściełający nie moŜe wchodzić w niebezpieczne reakcje z zawartością naczynia. Wyciek zawartości nie moŜe 

znacząco pogarszać właściwości ochronnych materiału wyściełającego. 

 

P908 INSTRUKCJA PAKOWANIA P908 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do uszkodzonych lub wadliwych ogniw i akumulatorów litowo-jonowych 
oraz do uszkodzonych lub wadliwych ogniw i akumulatorów litowych metalicznych, w tym do tych zawartych  
w urządzeniu, UN 3090, 3091, 3480 i 3481. 

Dopuszczone są następujące opakowania, pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 
 

Dla ogniw i akumulatorów oraz urządzenia zwierającego ogniwa i akumulatory:  

Bębny (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G) 

Skrzynie (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2) 

Kanistry (3A2, 3B2, 3H2) 

Opakowania powinny spełniać wymagania na poziomie II grupy pakowania. 

1. KaŜde uszkodzone ogniwo lub uszkodzony akumulator lub kaŜde urządzenie zawierające takie ogniwa 
lub akumulatory powinny być pakowane pojedynczo w opakowaniu wewnętrznym, a następnie 
umieszczane w opakowaniu zewnętrznym. Opakowanie wewnętrzne lub opakowanie zewnętrzne musi 
być szczelne, aby zapobiegało moŜliwemu uwolnieniu się elektrolitów. 

2. KaŜde opakowanie wewnętrzne powinno być obłoŜone wystarczającą ilością niepalnego 
i nieprzewodzącego prądu elektrycznego materiału do izolacji cieplnej, aby zapobiegało 
niebezpiecznemu wydzielaniu ciepła. 

3. W stosownych przypadkach szczelnie zamknięte opakowania powinny być wyposaŜone w urządzenie 

odpowietrzające. 

4. NaleŜy podjąć właściwe środki, aby zminimalizować skutki drgań i wstrząsów, zapobiegając 

przemieszczaniu się ogniw lub akumulatorów w sztuce przesyłki, które moŜe prowadzić do dalszych 

szkód i do niebezpiecznych warunków podczas przewozu. W celu spełnienia tego wymagania moŜna 

takŜe uŜyć niepalnego i nieprzewodzącego prądu elektrycznego materiału amortyzującego. 

5. Niepalność ocenia się zgodnie z normą uznawaną w państwie, w którym opakowanie jest projektowane 
lub produkowane. 

W przypadku nieszczelnych ogniw lub akumulatorów do wewnętrznego lub zewnętrznego opakowania naleŜy 
dodać wystarczającą ilość obojętnego materiału absorpcyjnego, który wchłonie wszystkie uwalniające się 
elektrolity. 

W przypadku gdy masa netto ogniwa lub akumulatora przekracza 30 kg, to  opakowanie zewnętrzne powinno 

zawierać pojedyncze ogniwo lub akumulator. 

Wymagania dodatkowe: 

Ogniwa lub akumulatory powinny być zabezpieczone przed zwarciem. 

  



Dziennik Ustaw – 799 –  Poz. 769

 

120 

P909  INSTRUKCJA PAKOWANIA P909 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 3090, 3091, 3480 i 3481 przewoŜonych w celu utylizacji lub 

recyklingu pakowanych razem z akumulatorami niezawierającymi litu lub oddzielnie od nich. 

(1) Ogniwa i akumulatory powinny być pakowane zgodnie z poniŜszym: 

(a) Dopuszczone są następujące opakowania, pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane  

w 4.1.1 i 4.1.3: 

Bębny (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 

Skrzynie (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2); oraz 

Kanistry (3A2, 3B2, 3H2). 

(b) Opakowania powinny spełniać wymagania na poziomie II grupy pakowania. 

(c) Opakowania metalowe powinny być wyposaŜone w nieprzewodzący prądu elektrycznego materiał 

wykładziny (np. tworzywo sztuczne) o wytrzymałości odpowiedniej dla zamierzonego zastosowania. 

(2) Ogniwa litowo-jonowe, których zdolność magazynowania energii w watogodzinach nie jest większa niŜ 
20 Wh, akumulatory litowo-jonowe, których zdolność magazynowania energii w watogodzinach nie jest 

większa niŜ 100 Wh, ogniwa litowe metaliczne o zawartości litu nie większej niŜ 1 g oraz akumulatory  litowe 

metaliczne o całkowitej zawartości litu nie większej niŜ 2 g mogą jednak być pakowane według następujących 

ustaleń: 
(a) w mocnym opakowaniu zewnętrznym o pojemności do 30 kg brutto spełniającym przepisy ogólne 

podane w 4.1.1, z wyjątkiem 4.1.1.3, i 4.1.3; 

(b) opakowania metalowe powinny być wyposaŜone w nieprzewodzący prądu elektrycznego materiał 

wykładziny (np. tworzywo sztuczne) o wytrzymałości odpowiedniej dla zamierzonego zastosowania. 

(3) Dla ogniw lub akumulatorów zawartych w urządzeniu moŜna zastosować mocne opakowania zewnętrzne 

zbudowane z odpowiedniego materiału i o odpowiedniej wytrzymałości i konstrukcji w stosunku do 

pojemności opakowania i jego przeznaczenia. Opakowania nie muszą spełniać wymagań określonych  

w 4.1.1.3. Urządzenia mogą być równieŜ kierowane do przewozu nieopakowane lub na paletach, pod 

warunkiem, Ŝe dla ogniw lub akumulatorów w nich zainstalowanych zapewnione jest równowaŜne 

zabezpieczenie. 

(4) Ponadto, dla ogniw lub akumulatorów w mocnej, odpornej na uderzenia obudowie zewnętrznej, o masie 

brutto 12 kg lub większej moŜna zastosować mocne opakowania zewnętrzne zbudowane z odpowiedniego 

materiału i o odpowiedniej wytrzymałości i konstrukcji w stosunku do pojemności opakowania i jego 

przeznaczenia. Opakowania nie muszą spełniać wymagań określonych w 4.1.1.3. 

Wymagania dodatkowe: 

1. Ogniwa i akumulatory powinny być projektowane lub pakowane w sposób zapobiegający zwarciom 

i niebezpiecznemu wydzielaniu ciepła. 

2. Zapobieganie zwarciom i niebezpiecznemu wydzielaniu ciepła obejmuje między innymi: 

- osobną ochronę biegunów akumulatorów; 

- opakowania wewnętrzne zapobiegające kontaktowi między ogniwami a akumulatorami; 

- akumulatory z obudowanymi biegunami zaprojektowane dla ochrony przed zwarciem; lub 

- stosowanie nieprzewodzącego prądu elektrycznego i niepalnego materiału amortyzującego w celu 

wypełnienia pustych przestrzeni między ogniwami i akumulatorami w opakowaniu. 

3. Ogniwa i akumulatory powinny być zabezpieczone w opakowaniu zewnętrznym w celu przeciwdziałania 

nadmiernemu przemieszczaniu się podczas przewozu (np. przez zastosowanie niepalnych i nieprzewodzących 

prądu elektrycznego materiałów amortyzujących lub przez zastosowanie szczelnie zamkniętych worków 

z tworzyw sztucznych). 
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P910 INSTRUKCJA PAKOWANIA  P910 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 3090, 3091, 3480 i 3481 w odniesieniu do serii produkcyjnych 

składających się z nie więcej niŜ 100 ogniw lub akumulatorów oraz do prototypów ogniw lub akumulatorów, 

gdy te prototypy są przewoŜone w celu ich zbadania.  

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 

(1) Dla ogniw i akumulatorów, w tym pakowanych z urządzeniem: 

Bębny (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 

Skrzynie (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 

Kanistry (3A2, 3B2, 3H2). 

Opakowania powinny spełniać wymagania na poziomie II grupy pakowania i powinny spełniać następujące 

wymagania: 

(a)  Akumulatory i ogniwa, w tym urządzenia, o róŜnej wielkości, kształcie lub masie powinny być 
zapakowane w opakowanie zewnętrzne wymienionego powyŜej, zbadanego typu konstrukcji, pod 

warunkiem, Ŝe całkowita masa brutto opakowania nie przekracza masy brutto dla której zbadano dany 

typ konstrukcji; 

(b) KaŜde ogniwo lub akumulator powinno być zapakowane pojedynczo w opakowanie wewnętrzne  

i umieszczone wewnątrz opakowania zewnętrznego. 

(c) W celu ochrony przed niebezpiecznym wydzielaniem ciepła kaŜde opakowanie wewnętrzne powinno 

być całkowicie otoczone niepalnym i nieprzewodzącym prądu elektrycznego materiałem 

termoizolacyjnym. 

(d) NaleŜy podjąć odpowiednie środki, aby ograniczyć do minimum skutki drgań i wstrząsów oraz 

zapobiec przemieszczaniu się ogniw lub akumulatorów w opakowaniu, które mogłoby doprowadzić do 

ich uszkodzenia i powstania niebezpiecznych warunków podczas przewozu. W celu spełnienia tego 

wymagania moŜna wykorzystać niepalny i nieprzewodzący prądu elektrycznego materiał amortyzujący; 

(e) Niepalność powinna być sprawdzona zgodnie z normą uznaną w państwie, gdzie opakowanie jest 

projektowane lub produkowane; 

(f) Ogniwo lub akumulator o masie netto przekraczającej 30 kg powinno być pakowane pojedynczo  

w opakowaniu zewnętrznym. 

(2) Dla ogniw i akumulatorów zawartych w urządzeniach: 

Bębny (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 

Skrzynie (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 

Kanistry (3A2, 3B2, 3H2). 

Opakowania powinny spełniać wymagania na poziomie II grupy pakowania i spełniać następujące 

wymagania: 

(a)  Urządzenia o róŜnej wielkości, kształcie lub masie powinny być zapakowane w opakowanie zewnętrzne 

wymienionego powyŜej, zbadanego typu konstrukcji, pod warunkiem, Ŝe całkowita masa brutto 

opakowania nie przekracza masy brutto dla której zbadano dany typ konstrukcji; 

(b) Urządzenia powinny być zbudowane lub zapakowane w sposób zapobiegający ich przypadkowemu 

uruchomianiu podczas przewozu; 

(c) NaleŜy podjąć odpowiednie środki, aby ograniczyć do minimum skutki drgań i wstrząsów oraz 

zapobiec przemieszczaniu się urządzeń w opakowaniu, które mogłoby doprowadzić do ich uszkodzenia 

i powstania niebezpiecznych warunków podczas przewozu. JeŜeli w celu spełnienia tego wymagania 

stosowany jest materiał amortyzujący, musi on być niepalny i nieprzewodzący prądu elektrycznego; 

oraz 

(d) Niepalność powinna być sprawdzona zgodnie z normą uznaną w państwie, gdzie opakowanie jest 

projektowane lub produkowane; 

(3) Urządzenia lub akumulatory mogą być przewoŜone bez opakowania na warunkach określonych przez 

właściwą władzę jakiejkolwiek Umawiającej się Strony ADR, która moŜe równieŜ uznać zatwierdzenie 

wydane przez właściwą władzę państwa, które nie jest Umawiającą się Stroną ADR, pod warunkiem, Ŝe 

takie zatwierdzenie zostało wydane zgodnie z obowiązującymi procedurami RID, ADR, ADN, Kodeksem 

IMDG lub Instrukcjami technicznymi ICAO. W procesie zatwierdzenia moŜna wziąć pod uwagę warunki 

dodatkowe, do których naleŜą między innymi: 

(a) Urządzenie lub akumulator powinny być wystarczająco wytrzymałe na wstrząsy i obciąŜenia spotykane 

w normalnych warunkach podczas przewozu, w tym podczas przeładunku pomiędzy jednostkami 

transportowymi cargo i pomiędzy jednostkami transportowymi cargo a magazynami, jak równieŜ 
podczas zdejmowania z palet w celu ich dalszego ręcznego lub mechanicznego przenoszenia; oraz  

(b) Urządzenie lub akumulator powinny być zamocowane w siatkach lub uchwytach, lub innych 

urządzeniach do manipulowania w sposób uniemoŜliwiający ich obluzowanie się w normalnych 

warunkach przewozu. 
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P910 INSTRUKCJA PAKOWANIA  P910 

Wymagania dodatkowe 

Ogniwa i akumulatory powinny być zabezpieczone przed zwarciami; 

Zabezpieczenie przed zwarciami obejmuje między innymi:  

– osobne zabezpieczenie biegunów akumulatorów;  

– opakowania wewnętrzne zapobiegające kontaktowi między ogniwami a akumulatorami;  

– akumulatory z obudowanymi biegunami, zaprojektowane dla ochrony przed zwarciem; lub  

– stosowanie nieprzewodzącego prądu elektrycznego i niepalnego materiału amortyzującego w celu 

wypełnienia pustych przestrzeni między ogniwami lub akumulatorami w opakowaniu. 

 

P911 INSTRUKCJA PAKOWANIA P911 

Niniejsza instrukcja dotyczy ogniw i akumulatorów, uszkodzonych lub wadliwych, o numerach UN: 3090, 3091, 

3480 i 3481, które mogą spowodować gwałtowne rozerwanie, reakcję niebezpieczną, wytworzenie płomienia, 

niebezpieczne wydzielanie ciepła lub niebezpieczną emisję gazów lub par trujących, Ŝrących lub palnych, 

w normalnych warunkach przewozu. 

Dopuszczone są następujące opakowania, pod warunkiem spełnienia przepisów ogólnych podanych w 4.1.1 i 4.1.3: 

Dla ogniw i akumulatorów oraz urządzenia zwierającego ogniwa i akumulatory: 

Bębny (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G) 

Skrzynie (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2) 

Kanistry (3A2, 3B2, 3H2) 

Opakowania powinny spełniać wymagania na poziomie I grupy pakowania. 

(1) Opakowanie powinno spełniać następujące dodatkowe wymagania dotyczące skuteczności w przypadku, gdy 

ogniwa lub akumulatory spowodują gwałtowne rozerwanie, reakcję niebezpieczną, wytworzenie płomienia,  

niebezpieczne wydzielenie ciepła lub niebezpieczną emisję gazów lub par trujących, Ŝrących lub palnych: 

(a) Temperatura na powierzchni zewnętrznej całej sztuki przesyłki nie moŜe przekraczać 100 °C. 

Dopuszczalny jest chwilowy wzrost temperatury do 200 °C; 

(b) Na zewnątrz sztuki przesyłki nie moŜe pojawić się płomień; 

(c) śadne odłamki nie wydostaną się ze sztuki przesyłki; 

(d) Zostanie zachowana integralność konstrukcyjna sztuki przesyłki; oraz 

(e) Opakowanie powinno być wyposaŜone w odpowiedni system zarządzania gazem (na przykład system 

filtrujący, cyrkulację powietrza, zamknięcie dla gazu, opakowanie gazoszczelne itp.). 

(2) Dodatkowe wymagania dotyczące skuteczności opakowania są weryfikowane za pomocą próby określonej 

przez właściwą władzę dowolnej Umawiającej się Strony ADR, która moŜe równieŜ uznać próbę określoną 
przez właściwą władzę państwa niebędącego Umawiającą się Stroną ADR, pod warunkiem, Ŝe próba ta 

została określona zgodnie z odpowiednimi procedurami stosowanymi w RID, ADR, ADN, Kodeksie IMDG 

lub Instrukcjach Technicznych ICAO
a
.  

 Sprawozdanie z weryfikacji powinno być dostępne na Ŝądanie. Minimalne wymagania, takie jak: nazwa 

ogniwa lub akumulatora, jego numer, masa, typ, pojemność, identyfikator opakowania i dane z badań 
zgodne z metodą weryfikacji określoną przez właściwą władzę, powinny być wymienione w sprawozdaniu 

z weryfikacji. 

(3)  JeŜeli jako czynnik chłodzący stosuje się suchy lód lub ciekły azot, to mają zastosowanie wymagania podane 

w 5.5.3. Opakowanie wewnętrzne i opakowanie zewnętrzne powinny zachować integralność w temperaturze 

zastosowanego czynnika chłodzącego, jak równieŜ w temperaturach i przy ciśnieniach, które mogłyby 

powstać w przypadku utraty chłodzenia. 
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P911 INSTRUKCJA PAKOWANIA (c.d.) P911 

Wymagania dodatkowe: 

Ogniwa lub akumulatory powinny być zabezpieczone przed zwarciem. 

a
 Przy ocenie wytrzymałości opakowania moŜna wziąć pod uwagę następujące kryteria: 

(a)  Ocena powinna być przeprowadzona w ramach programu zarządzania jakością (jak opisano 

 np. w punkcie 2.2.9.1.7 (e)), umoŜliwiającego identyfikowalność wyników prób, odnośnych danych 

i opisu zastosowanego modelu; 

(b)  Lista zagroŜeń przewidywanych w przypadku zniszczenia termicznego ogniwa lub akumulatora, 

w warunkach w jakich jest przewoŜone (np. uŜycie opakowania wewnętrznego, stan naładowania (SOC), 

uŜycie wystarczającej ilości materiału niepalnego, nieprzewodzącego prądu elektrycznego 

i absorbującego wyściełającego itp.), powinna być wyraźnie zidentyfikowana i określona ilościowo; lista 

referencyjna moŜliwych zagroŜeń dla ogniw lub akumulatorów litowych (gwałtowny rozpad, reakcja 

niebezpieczna, wytwarzanie płomienia lub niebezpieczne wydzielanie ciepła lub niebezpieczna emisja 

gazów lub par trujących, Ŝrących lub palnych) moŜe być w tym celu wykorzystana. Kwantyfikacja tych 

zagroŜeń powinna opierać się na dostępnej literaturze naukowej; 

(c)  Efekty łagodzące opakowania powinny być zidentyfikowane i scharakteryzowane, w oparciu o rodzaj 

przewidywanych zabezpieczeń i właściwości materiałów konstrukcyjnych. Do celów tej oceny naleŜy 

wykorzystać wykaz parametrów technicznych i rysunków (Gęstość [kg · m
-3

], właściwą pojemność 
cieplną [J · kg

-1
 · K

-1
], wartość opałową [kJ · kg

-1
], przewodność cieplną [W · m

-1
 · K

-1
], temperaturę 

topnienia i temperaturę zapłonu [K], współczynnik przewodnictwa ciepła opakowania zewnętrznego  

[W· m
-2

· K
-1

], ..); 

(d)  Próba i wszelkie dodatkowe obliczenia powinny oszacować rezultat zniszczenia termicznego ogniwa lub 

akumulatora wewnątrz opakowania w normalnych warunkach przewozu; 

(e)  W przypadku, gdy stopień naładowania (SOC) ogniwa lub akumulatora nie jest znany, zastosowana 

ocena powinna być wykonana z najwyŜszym moŜliwym stopniem naładowania (SOC) odpowiadającym 

warunkom uŜywania ogniwa lub akumulatora; 

(f)  Warunki otaczające, w których opakowanie moŜe być uŜywane i przewoŜone, powinny być określone 

(w tym pod kątem moŜliwych skutków emisji gazu lub dymu do środowiska, takie jak wentylacja lub inne 

sposoby) zgodnie z systemem zarządzania gazem w opakowaniu; 

(g)  Próby lub obliczenia modelu powinny uwzględniać najgorszy moŜliwy scenariusz dla wyzwalania 

i propagacji zniszczenia termicznego w ogniwie lub akumulatorze; scenariusz ten obejmuje najgorsze 

moŜliwe uszkodzenie w normalnych warunkach przewozu, maksymalną emisję ciepła i płomienia dla 

moŜliwego rozprzestrzeniania się reakcji; 

(h)  Scenariusze te powinny być oceniane w okresie wystarczająco długim, aby umoŜliwić wystąpienie 

wszystkich moŜliwych konsekwencji (np. przez 24 godziny). 
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R001 INSTRUKCJA PAKOWANIA R001 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane 

w 4.1.1 i 4.1.3 

Opakowania metalowe lekkie 
Maksymalna pojemność / maksymalna masa netto 

I grupa pakowania II grupa pakowania III grupa pakowania 

stal, wieko niezdejmowalne (0A1) niedopuszczone 40 l / 50kg 40 l / 50kg 

stal, wieko zdejmowalne (0A2)
a
 niedopuszczone 40 l / 50kg 40 l / 50kg 

a
 Opakowanie to nie jest dopuszczone dla UN 1261 nitrometanu. 

UWAGA 1: Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do materiałów stałych i ciekłych (pod warunkiem, Ŝe 

typ konstrukcji został zbadany i odpowiednio oznakowany). 

UWAGA 2: Dla materiałów klasy 3, II grupy pakowania, te opakowania  mogą być stosowane wyłącznie 

do materiałów nie stwarzających zagroŜenia dodatkowego, o pręŜności pary nie większej, niŜ 110 kPa 

w temperaturze 50 °C oraz do słabo trujących pestycydów. 
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4.1.4.2 Instrukcje pakowania dotyczące DPPL 

IBC01 INSTRUKCJA PAKOWANIA IBC01 

Dopuszczone są następujące DPPL pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3: 

Metalowe (31A, 31B i 31N). 

Przepisy szczególne pakowania charakterystyczne dla RID i ADR: 

BB1  Dla UN 3130, otwory naczyń powinny być szczelnie zamykane za pomocą dwóch następujących po sobie 

urządzeń zamykających, z których jedno powinno być gwintowane lub zabezpieczone w równowaŜny 

sposób. 

 

IBC02 INSTRUKCJA PAKOWANIA IBC02 

Dopuszczone są następujące DPPL pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3: 

(1) Metalowe (31A, 31B i 31N); 

(2) Ze sztywnego tworzywa sztucznego (31H1 i 31H2); 

(3) ZłoŜone (31HZ1). 

Przepisy szczególne pakowania: 

B5 Dla UN 1791, 2014, 2984 i 3149 powinny być stosowane DPPL z urządzeniami umoŜliwiającymi 

odpowietrzanie podczas przewozu. Przy maksymalnym stopniu napełnienia DPPL podczas przewozu, wlot 

urządzenia odpowietrzającego powinien znajdować się w fazie gazowej. 

B7 Dla UN 1222 i 1865, DPPL o pojemności ponad 450 litrów, nie są dopuszczone do tych materiałów  

z powodu potencjalnego zagroŜenia wybuchem przy przewozie w duŜych objętościach. 

B8 Materiał ten w czystej postaci nie powinien być przewoŜony w DPPL, poniewaŜ charakteryzuje się 
pręŜnością pary większą niŜ 110 kPa w temperaturze 50 °C lub większą niŜ 130 kPa w temperaturze 55 °C. 

B15 Dla UN 2031 o zawartości większej niŜ 55% kwasu azotowego, dopuszczalne stosowanie DPPL z tworzywa 

sztucznego sztywnego i DPPL złoŜonego z naczyniem wewnętrznym z tworzywa sztucznego sztywnego 

powinno wynosić 2 lata od daty wytworzenia. 

B16 Dla UN 3375, DPPL typu 31A i 31N nie są dopuszczone bez zatwierdzenia właściwej władzy. 

Przepisy szczególne pakowania dla RID i ADR: 

BB2 Dla UN 1203, niezaleŜnie od przepisu szczególnego 534 (patrz 3.3.1), DPPL powinny być stosowane tylko, 

jeŜeli rzeczywiste ciśnienie pary jest nie większe niŜ 110 kPa w temperaturze 50 °C lub 130 kPa  

w temperaturze 55 °C. 

BB4  W odniesieniu do UN 1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 1306, 1866, 1993 i 1999, 

zaliczonych do III grupy pakowania zgodnie z 2.2.3.1.4, DPPL o pojemności ponad 450 litrów nie są 
dopuszczone. 

 

IBC03 INSTRUKCJA PAKOWANIA IBC03 

Dopuszczone są następujące DPPL pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3: 

(1) Metalowe (31A, 31B i 31N); 

(2) Ze sztywnego tworzywa sztucznego (31H1 i 31H2); 

(3) ZłoŜone (31HZ1, 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 i 31HH2). 

Przepisy szczególne pakowania: 

B8 Materiał ten w czystej postaci nie powinien być przewoŜony w DPPL, poniewaŜ charakteryzuje się 
pręŜnością pary większą niŜ 110 kPa w temperaturze 50 °C lub większą niŜ 130 kPa w temperaturze 55 °C. 

B19 Dla UN 3532 i 3534, DPPL powinny być zaprojektowane i zbudowane w sposób umoŜliwiający uwalnianie 

gazów lub pary, aby zapobiec podnoszeniu się ciśnienia, które mogłoby rozerwać DPPL w przypadku utraty 

stabilizacji. 
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IBC04 INSTRUKCJA PAKOWANIA IBC04 

Dopuszczone są następujące DPPL pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3: 

Metalowe (11A, 11B, 11N, 21A, 21B i 21N, 31A, 31B i 31N). 

 

IBC05 INSTRUKCJA PAKOWANIA IBC05 

Dopuszczone są następujące DPPL pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3: 

(1) Metalowe (11A, 11B, 11N, 21A, 21B,  21N, 31A, 31B i 31N); 

(2) Ze sztywnego tworzywa sztucznego (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 i 31H2); 

(3) ZłoŜone (11HZ1, 21HZ1 i 31HZ1). 

 

IBC06 INSTRUKCJA PAKOWANIA IBC06 

Dopuszczone są następujące DPPL pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne  podane w 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3: 

(1) Metalowe (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B i 31N); 

(2) Ze sztywnego tworzywa sztucznego (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 i 31H2); 

(3) ZłoŜone (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1,  21HZ2 i 31HZ1). 

Wymagania dodatkowe: 

JeŜeli materiał stały podczas przewozu moŜe przejść w stan ciekły, to patrz 4.1.3.4. 

Przepisy szczególne pakowania: 

B12 Dla UN 2907, DPPL powinny spełniać wymagania na poziomie II grupy pakowania. DPPL spełniające 

wymagania na poziomie I grupy pakowania, nie powinny być stosowane. 

 

IBC07 INSTRUKCJA PAKOWANIA IBC07 

Dopuszczone są następujące DPPL pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3: 

(1)  Metalowe (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B i 31N);  

(2)  Ze sztywnego tworzywa sztucznego (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 i 31H2);  

(3)  ZłoŜone (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 i 31HZ1); 

(4)  Drewniane (11C, 11D i 11F). 

Wymagania dodatkowe: 

1. JeŜeli materiał stały podczas przewozu moŜe przejść w stan ciekły, to patrz 4.1.3.4. 

2. Wykładziny DPPL drewnianych powinny być pyłoszczelne. 

Przepisy szczególne dotyczące pakowania: 

B18 Dla UN 3531 i 3533, DPPL powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób umoŜliwiający uwalnianie 

gazów lub pary, aby zapobiec podnoszeniu się ciśnienia, które mogłoby rozerwać DPPL w przypadku utraty 

stabilizacji. 
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IBC08 INSTRUKCJA PAKOWANIA IBC08 

Dopuszczone są następujące DPPL pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3: 

(1) Metalowe (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B i 31N); 

(2) Ze sztywnego tworzywa sztucznego (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 i 31H2); 

(3) ZłoŜone (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 i 31HZ1); 

(4) Tekturowe (11G); 

(5) Drewniane (11C, 11D i 11F); 

(6) Elastyczne (13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 i 13M2). 

Wymagania dodatkowe: 

JeŜeli materiał stały podczas przewozu moŜe przejść w stan ciekły, to patrz 4.1.3.4. 

Przepisy szczególne pakowania: 

B3 DPPL elastyczne powinny być pyłoszczelne i wodoodporne lub powinny być wyposaŜone w pyłoszczelne  

i wodoodporne wykładziny. 

B4 DPPL elastyczne, tekturowe lub drewniane powinny być pyłoszczelne i wodoodporne lub powinny być 
wyposaŜone w pyłoszczelne i wodoodporne wykładziny. 

B6 Dla UN 1363, 1364, 1365, 1386, 1408, 1841, 2211, 2217, 2793 i 3314, DPPL mogą nie spełniać wymagań 
dotyczących badań podanych w dziale 6.5. 

B13 UWAGA: Odnośnie do UN 1748, 2208, 2880, 3485, 3486 i 3487 przewóz morski w DPPL jest zabroniony 

zgodnie z przepisami Kodeksu IMDG. 

Szczególne przepisy pakowania charakterystyczne dla ADR i RID: 

BB3 Dla UN 3509 DPPL mogą nie spełniać wymagań podanych w 4.1.1.3.   

 NaleŜy stosować DPPL spełniające wymagania podane w 6.5.5, uszczelnione lub wyposaŜone  

w uszczelnione i odporne na przekłucia szczelne wykładziny lub worki. 

 JeŜeli pozostałościami są wyłącznie materiały stałe, które nie przejdą w stan ciekły pod wpływem temperatur 

występujących podczas przewozu, to moŜna zastosować DPPL elastyczne. 

 W przypadku występowania pozostałości ciekłych naleŜy zastosować sztywne DPPL, które zapewniają 
zatrzymanie (np. materiał absorpcyjny). 

 Przed napełnieniem i przekazaniem do przewozu kaŜdy DPPL powinno się poddawać kontroli w celu 

zapewnienia, aby był on wolny od korozji, zanieczyszczenia lub innych uszkodzeń. śaden DPPL 

wykazujący oznaki zmniejszenia wytrzymałości nie powinien być dłuŜej uŜywany (małych wgnieceń  
i zadrapań nie uznaje się za ograniczające wytrzymałość DPPL). 

 DPPL przeznaczone do przewozu opakowań odpadowych próŜnych nieoczyszczonych z pozostałości 

klasy 5.1 powinny być tak zbudowane lub przystosowane, aby towary nie miały kontaktu z drewnem lub 

innym materiałem palnym. 

 

IBC99 INSTRUKCJA PAKOWANIA IBC99 

Mogą być stosowane wyłącznie DPPL dopuszczone dla tych towarów przez właściwą władzę. Kopia dopuszczenia 

właściwej władzy powinna towarzyszyć kaŜdej wysyłce lub dokument przewozu powinien zawierać informację, Ŝe 

opakowanie zostało dopuszczone przez właściwą władzę. 
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IBC100 INSTRUKCJA PAKOWANIA IBC100 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 0082,0222 0241, 0331 i 0332. 

Dopuszczone są następujące DPPL pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3 

i przepisy szczególne podane w 4.1.5: 

(1) Metalowe (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B i 31N); 

(2) Elastyczne (13H2, 13H3, 13H4, 13L2, 13L3, 13L4 i 13M2); 

(3) Ze sztywnego tworzywa sztucznego (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 i 31H2); 

(4) ZłoŜone (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 i 31HZ2). 

Wymagania dodatkowe: 

1. DPPL powinny być stosowane wyłącznie do materiałów swobodnie płynących. 

2. DPPL elastyczne powinny być stosowane wyłącznie do materiałów stałych. 

Przepisy szczególne pakowania: 

B3 Dla UN 0222: DPPL elastyczne powinny być pyłoszczelne i wodoodporne lub powinny być wyposaŜone  

w pyłoszczelne i wodoodporne wykładziny 

B9 Dla UN 0082, niniejsza instrukcja pakowania moŜe być stosowana wyłącznie w przypadku, gdy materiały są 
mieszaninami azotanu amonu lub innych azotanów nieorganicznych z innymi materiałami palnymi, które 

nie są składnikami wybuchowymi. Materiały wybuchowe nie powinny zawierać nitrogliceryny i podobnych 

ciekłych azotanów organicznych lub chloranów. Nie dopuszcza się stosowania DPPL metalowych. 

B10 Dla UN 0241, niniejsza instrukcja pakowania moŜe być stosowana tylko do materiałów, których 

podstawowym składnikiem jest woda oraz, w wysokich stęŜeniach, azotan amonowy lub inne materiały 

utleniające, przy czym niektóre z nich lub wszystkie występują w postaci roztworów. Inne składniki mogą 
zawierać węglowodory lub proszek aluminiowy, ale nie powinny zawierać nitropochodnych, takich jak 

trinitrotoluen. Nie dopuszcza się stosowania DPPL metalowych. 

B17 Dla UN 0222: Nie dopuszcza się stosowania DPPL metalowych. 
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IBC520 INSTRUKCJA PAKOWANIA IBC520 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do nadtlenków organicznych i materiałów samoreaktywnych typu F. 

DPPL wymienione poniŜej dopuszczone są do wymienionych formulacji pod warunkiem, Ŝe spełniają przepisy 

ogólne podane w 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3 i przepisy szczególne podane w 4.1.7.2. Wymienione poniŜej formulacje 

moŜna równieŜ przewozić w opakowaniach zgodnie z metodą pakowania OP8 w instrukcji pakowania P520 

w 4.1.4.1, z tymi samymi temperaturami kontrolnymi i awaryjnymi, jeŜeli ma to zastosowanie. 

Do formulacji nie wymienionych poniŜej, mogą być stosowane tylko te DPPL, które zostały dopuszczone przez 

właściwą władzę (patrz 4.1.7.2.2). 

UN Nadtlenek organiczny 
Typ 

DPPL 

Ilość maks. 

(litry/kg) 

Temp. 

kontrolo-

wana 

Temp. 

awaryjna 

3109 NADTLENEK ORGANICZNY TYP F, CIEKŁY     

 Nadtlenek tert-butylokumylu 31HA1 1 000   

 Wodoronadtlenek tert-butylu, najwyŜej 72% z wodą 31A 1 250   

31HA1 1 000   

 Nadbenzoesan tert-butylu, najwyŜej 32% w 

rozcieńczalniku typu A 
31A 1 250   

 1,1-Di-(tert-nadtlenobutylo) cykloheksan, 

najwyŜej 37% w rozcieńczalniku typu A 
31A 1 250   

 Nadoctan tert-butylu, najwyŜej 32% w rozcieńczalniku 

typu A 

31A 

31HA1 

1 250 

1 000 
  

 3,5,5-Trimetylonadheksanian, najwyŜej 37% 

w rozcieńczalniku typu A 

31A 

31HA1 

1 250 

1 000 
  

 Wodoronadtlenek kumenu, najwyŜej 90% 

w rozcieńczalniku typu A 
31HA1 1 250   

 Nadtlenek dibenzoilu, najwyŜej 42% jako stabilna 

dyspersja w wodzie 
31H1 1 000   

 Nadtlenek di-tert-butylu, najwyŜej 52% 

w rozcieńczalniku typu A 

31A 

31HA1 

1 250 

1 000 
  

 1,1-Di-(tert-nadtlenobutylo) cycloheksan, 

najwyŜej 42% w rozcieńczalniku typu A 
31H1 1 000   

 Nadtlenek dilauroilu, najwyŜej 42%, stabilna dyspersja, 

w wodzie 
31HA1 1 000   

 2,5-Dimetylo-2,5-di(tert-butylonadtleno)heksan,  

najwyŜej 52% w rozcieńczalniku typu A 
31HA1 1 000   

 Wodoronadtlenek izopropylokumylu, najwyŜej 72% 

w rozcieńczalniku typu A 
31HA1 1 250   

 Wodoronadtlenek p-mentylu, najwyŜej 72% 

w rozcieńczalniku typu A 
31HA1 1 250   

 Kwas nadoctowy, stabilizowany, najwyŜej 17% 31A  

31H1 

31H2 

31HA1 

1 500 

1 500 

1 500 

1 500 

  

3,6,9-Trietylo-3,6,9-trimetylo-1,4,7- trinadtlenononan  

najwyŜej 27% w rozcieńczalniku typu A 
31HA1 1 000   

3110 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU F, STAŁY     

Nadtlenek dikumylu 31A 

31H1 

31AH1 

2 000   
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IBC520 INSTRUKCJA PAKOWANIA (c.d.) IBC520 

UN Nadtlenek organiczny 
Typ 

DPPL 

Ilość maks. 

(litry/kg) 

Temp. 

kontrolo-

wana 

Temp. 

awaryjna 

3119 NADTLENEK ORGANICZNY, TYP F, CIEKŁY, 

TEMPERATURA KONTROLOWANA 
    

2-Etylonadheksanian tert-amylu, 

najwyŜej 62% w rozcieńczalniku typu A 
31HA1 1 000 +15ºC +20ºC 

2-Etylonadheksanian tert-butylu, najwyŜej 32% 

w rozcieńczalniku typu B 

31HA1 

31A 

1 000 

1 250 

+30 °C 

+30 °C 

+35 °C 

+35 °C 

Nadpiwalan tert-amylu, najwyŜej 32% 

w rozcieńczalniku typu A 
31A 1 250 +10ºC +15ºC 

Nadneodekanian tert-butylu, najwyŜej 52%, stabilna 

dyspersja , w wodzie 
31A 1 250 -5ºC +5ºC 

Di-(2-neodekanoilonadtlenoizopropylo) benzen, 

najwyŜej 42%, stabilna dyspersja, w wodzie 
31A 1 250 -15ºC -5ºC 

 Nadneodekanian-3-Hydroksy-1,1-Dimetylobutylu, 

stabilna dyspersja, w wodzie 
31A 1 250 -15ºC -5ºC 

 Nadneodekanian tert-butylu, najwyŜej 32% 

w rozcieńczalniku typu A 
31A 1 250 0 °C +10 °C 

 Nadneodekanian tert-butylu, najwyŜej 42% stabilna 

dyspersja, w wodzie 
31A 1 250 - 5 °C +5 °C 

 Nadpiwalan tert-butylu, najwyŜej 27% 

w rozcieńczalniku typu B 

31HA1 

31A 

1 000 

1 250 

+10 °C 

+10 °C 

+15 °C 

+15 °C 

 Nadneodekanian kumylu, najwyŜej 52%, stabilna 

dyspersja, w wodzie 
31A 1 250 - 15 °C - 5 °C 

 Nadwęglan di-(4-tert-butylocykloheksylu) 

najwyŜej 42%, stabilna dyspersja, w wodzie 
31HA1 1 000 +30 °C +35 °C 

 Nadwęglan dicetylu, najwyŜej 42%, stabilna dyspersja, 

w wodzie 
31HA1 1 000 +30 °C +35 °C 

 Nadwęglan di-(2-ethyloheksylu), najwyŜej 62%, 

stabilna dyspersja, w wodzie 

31A 

31HA1 

1 250 

1 000 

- 20 °C 

-20 °C 

- 10 °C 

-10 °C  

 Nadwęglan dimirystylu, najwyŜej 42%, stabilna 

dyspersja, w wodzie 
31HA1 1 000 +15 °C +20 °C 

 Nadtlenek di-(3,5,5-trimetyloheksanoilu), 

najwyŜej 52% w rozcieńczalniku typu A 

31HA1 

31A 

1 000 

1 250 

+10 °C 

+10 °C 

+15 °C 

+15 °C 

 Nadtlenek di-(3,5,5-trimetyloheksanoilu), 

najwyŜej 52%, stabilna dyspersja, w wodzie 
31A 1 250 +10 °C +15 °C 

 Nadneodekanian 1,1,3,3-tetrametylobutylu, 

najwyŜej 52%, stabilna dyspersja, w wodzie 

31A 

31HA1 

1 250 

1 000 

-5 °C 

-5 °C 

+5 °C 

+5 °C 

 Nadtleno-2-etyloheksenian 1,1,3,3-tetraetylobutylu, 

najwyŜej 67%, w rozcieńczalniku typu A 

31HA1 1 000 +15 ºC +20 ºC 

 Nadwęglan dicykloheksylu, najwyŜej 42%, stabilna 

dyspersja, w wodzie 
31A 1 250 + 10 °C + 15 °C 

 Nadtlenek diizobutrylu, najwyŜej 28%, stabilna 

dyspersja, w wodzie 

31HA1 

31A 

1 000 

1 250 

-20 °C 

-20 °C 

-10 °C 

-10 °C 

 Nadtlenek diizobutrylu, najwyŜej 42%, stabilna 

dyspersja, w wodzie 

31HA1 

31A 

1 000 

1 250 

-25 °C 

-25 °C 

-15 °C 

-15 °C 

3120 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU F STAŁY, 

TEMPERATURA KONTROLOWANA 

Brak wykazu formulacji 
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IBC520 INSTRUKCJA PAKOWANIA (c.d.) IBC520 

Wymagania dodatkowe: 

1. Powinny być stosowane DPPL z urządzeniami umoŜliwiającymi odpowietrzanie podczas przewozu. Przy 

maksymalnym stopniu napełnienia DPPL podczas przewozu, wlot urządzenia odpowietrzającego powinien 

znajdować się w fazie gazowej. 

2. W celu przeciwdziałania wybuchowemu rozerwaniu DPPL metalowych lub DPPL złoŜonych z całkowitą 
powłoką metalową, urządzenia obniŜające ciśnienia powinny być zaprojektowane tak, aby umoŜliwić 
uwolnienie wszystkich produktów rozkładu i pary wydzielających się podczas samoprzyspieszającego się 
rozkładu lub przez okres co najmniej jednej godziny w warunkach oddziaływania ognia, przy zastosowaniu 

do obliczeń wzoru podanego w 4.2.1.13.8. Temperatury kontrolowana i awaryjna wymienione w niniejszej 

instrukcji dotyczą DPPL nieizolowanych. JeŜeli nadtlenek organiczny przewoŜony jest w DPPL zgodnie  

z niniejszą instrukcją, to  nadawca powinien zapewnić, aby: 

(a) urządzenia obniŜające ciśnienie i awaryjne zainstalowane w DPPL zostały zaprojektowane  

z odpowiednim uwzględnieniem zjawiska samoprzyspieszającego się rozkładu nadtlenku 

organicznego i oddziaływania ognia; oraz 

(b) w przypadkach, gdy ma to zastosowanie, podana była odpowiednia temperatura kontrolowana  

i temperatura awaryjna, z uwzględnieniem konstrukcji przewidzianego do stosowania DPPL (np. jego 

izolacji). 

 

IBC620 INSTRUKCJA PAKOWANIA IBC620 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 3291. 

Dopuszczone są następujące DPPL pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1, z wyjątkiem 

4.1.1.15, 4.1.2 i 4.1.3 : 

Sztywne, szczelne DPPL, spełniające wymagania na poziomie II grupy pakowania. 

Wymagania dodatkowe: 

1. NaleŜy stosować materiał absorpcyjny, w ilości wystarczającej do wchłonięcia całej ciekłej zawartości 

DPPL. 

2. DPPL powinny zatrzymywać materiały ciekłe. 

3. DPPL przeznaczone do przedmiotów o ostrych krawędziach, takich jak potłuczone szkło i igły, powinny być 
odporne na przekłucie. 
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4.1.4.3 Instrukcje pakowania dotyczące stosowania opakowań duŜych 

LP01 INSTRUKCJA PAKOWANIA (MATERIAŁY CIEKŁE) LP01 

Dopuszczone są następujące opakowania duŜe pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1, 

i 4.1.3: 

Opakowania 

wewnętrzne 
Opakowania duŜe zewnętrzne 

I grupa 

pakowania 

II grupa 

pakowania 

III grupa 

pakowania 

szkło 10 litrów 

tworzywo 

sztuczne 30 litrów 

metal 40 litrów 

stal (50A) 

aluminium (50B) 

metal inny niŜ stal 

lub aluminium (50N) 

tworzywo sztuczne, sztywne (50H) 

drewno (50C) 

sklejka(50D) 

materiał drewnopochodny (50F) 

tektura (50G) 

Nie dopuszczone Nie dopuszczone 

Maksymalna 

pojemność 
3 m

3
 

 

LP02 INSTRUKCJA PAKOWANIA (MATERIAŁY STAŁE) LP02 

Dopuszczone są następujące opakowania duŜe pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1, 

i 4.1.3: 

Opakowania 

wewnętrzne 
Opakowania duŜe zewnętrzne 

I grupa 

pakowania 

II grupa 

pakowania 

III grupa 

pakowania 

szkło 10 kg 

tworzywo 

sztuczne 
b
 50 kg 

metal 50 kg 

papier 
a, b

 50 kg 

tektura 
a, b

 50 kg 

stal (50A) 

aluminium (50B) 

metal inny niŜ stal 

lub aluminium (50N) 

tworzywo sztuczne, sztywne (50H) 

drewno (50C) 

sklejka(50D) 

materiał drewnopochodny (50F) 

tektura(50G) 

elastyczne tworzywo sztuczne 

(51H) 
c
 

Nie dopuszczone Nie dopuszczone 

Maksymalna 

pojemność 
3 m

3
 

a
 Opakowania wewnętrzne nie powinny być stosowane, jeŜeli materiały podczas przewozu mogą przechodzić 

w stan ciekły. 
b
 Opakowania wewnętrzne powinny być pyłoszczelne. 

c
 UŜywać tylko z opakowaniami wewnętrznymi elastycznymi. 

Przepisy szczególne pakowania: 
L2 Skreślony 

L3 Uwaga: Dla UN 2208 i 3486 w opakowaniach duŜych transport drogą morską jest zabroniony 

Przepis szczególny pakowania charakterystyczny dla RID i ADR  

LL1 Dla UN 3509 DPPL: opakowania duŜe mogą nie spełniać wymagań podanych w 4.1.1.3. 

Powinny być stosowane opakowania duŜe spełniające wymagania podane w 6.6.4, uszczelnione lub 

wyposaŜone w uszczelnione i odporne na przekłucia szczelne wykładziny lub worki.  

JeŜeli pozostałościami są wyłącznie materiały stałe, które nie przejdą w stan ciekły pod wpływem temperatur 

występujących podczas przewozu, to moŜna zastosować opakowania duŜe elastyczne.  

W przypadku występowania pozostałości ciekłych naleŜy zastosować opakowania duŜe sztywne, które 

zapewniają zatrzymanie (np. materiał absorpcyjny).  

Przed wypełnieniem i przekazaniem do przewozu kaŜde opakowanie duŜe powinno się poddawać kontroli  

w celu zapewnienia, aby było ono wolne od korozji, zanieczyszczenia lub innych uszkodzeń. Nie moŜna 

uŜywać opakowań duŜych wykazujących oznaki zmniejszenia wytrzymałości (małych wgnieceń i zadrapań 
nie uznaje się za ograniczające wytrzymałość opakowania duŜego).  

Opakowania duŜe przeznaczone do przewozu opakowań odpadowych próŜnych nieoczyszczonych  

z pozostałości klasy 5.1 powinny być tak zbudowane lub przystosowane, aby towary nie miały kontaktu  

z drewnem lub innym palnym materiałem. 
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LP03 INSTRUKCJA PAKOWANIA LP03 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do numerów UN od 3537 do 3548. 

(1)  Dopuszczone są następujące opakowania duŜe, pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 

i 4.1.3: 

Opakowania duŜe sztywne spełniające wymagania na poziomie II grupy pakowania, wykonane z następujących 

materiałów: 

stal (50A); 

aluminium (50B); 

metal inny niŜ stal lub aluminium (50N); 

tworzywo sztuczne, sztywne (50H); 

drewno (50C); 

sklejka (50D); 

materiał drewnopochodny (50F); 

tektura sztywna(50G). 

(2)  Dodatkowo powinny być spełnione następujące warunki: 

(a)  Naczynia w przedmiotach zawierające materiały ciekłe lub materiały stałe powinny być wykonane 

z odpowiednich materiałów i zabezpieczone w przedmiocie w taki sposób, aby w normalnych warunkach 

przewozu nie mogły być rozbite, przedziurawione lub ich zawartość nie wydostała się do samego 

przedmiotu albo do opakowania zewnętrznego; 

(b)  Naczynia z zamknięciami zawierające materiały ciekłe powinny być zapakowane z odpowiednio 

ustawionymi zamknięciami. Ponadto naczynia powinny odpowiadać przepisom dotyczącym próby 

ciśnieniowej wewnętrznej podanym w 6.1.5.5; 

(c)  Naczynia łatwo ulegające rozbiciu lub przedziurawieniu, takie jak opakowania szklane, porcelanowe, 

kamionkowe, z niektórych tworzyw sztucznych, itp., powinny być odpowiednio zabezpieczone. 

Wydostanie się zawartości nie powinno znacząco pogarszać właściwości ochronnych przedmiotu albo 

opakowania zewnętrznego; 

(d)  Naczynia w przedmiotach zawierające gazy powinny spełniać wymagania zawarte odpowiednio 

w rozdziale 4.1.6 i w dziale 6.2 lub powinny zapewniać równowaŜny stopień zabezpieczenia jak 

w instrukcjach pakowania P200 lub P208; oraz 

(e)  W przypadku, gdy w przedmiocie nie ma naczynia, to przedmiot powinien całkowicie zamknąć materiały 

niebezpieczne i uniemoŜliwić ich uwolnienie w normalnych warunkach przewozu. 

(3)  Przedmioty powinny być zapakowane w sposób zapobiegający przemieszczaniu i niezamierzonemu działaniu 

w normalnych warunkach przewozu. 
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LP99 INSTRUKCJA PAKOWANIA LP99 

Mogą być stosowane wyłącznie opakowania duŜe dopuszczone dla tych towarów przez właściwą władzę 
(patrz 4.1.3.7). Kopia dopuszczenia właściwej władzy powinna towarzyszyć kaŜdej wysyłce lub dokument 

przewozu powinien zawierać informację, Ŝe opakowanie zostało dopuszczone przez właściwą władzę. 
 

LP101 INSTRUKCJA PAKOWANIA LP101 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3 

oraz przepisy szczególne, podane w 4.1.5: 

Opakowania wewnętrzne Opakowania pośrednie Opakowania duŜe  

Nie są wymagane Nie są wymagane 

stal (50A) 

aluminium (50B) 

metal inny niŜ stal lub aluminium (50N) 

tworzywo sztuczne, sztywne (50H) 

drewno (50C) 

sklejka(50D) 

materiał drewnopochodny (50F) 

tektura(50G) 

Przepisy szczególne pakowania: 

L1 Dla UN 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 

0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 

0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 

0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488, 0502 i 0510: 

 Przedmioty wybuchowe duŜe i masywnej konstrukcji, przeznaczone do celów wojskowych, bez środków 

inicjujących lub ze środkami inicjującymi zawierającymi co najmniej dwa efektywne zabezpieczenia, mogą 
być przewoŜone bez opakowania. JeŜeli takie przedmioty mają ładunki napędzające lub są one 

samonapędzające, to ich systemy zapłonu powinny być zabezpieczone przed zadziałaniem w normalnych 

warunkach przewozu. Wyniki negatywny badań 4 serii wykonanych na nieopakowanych przedmiotach 

wskazuje, Ŝe przedmioty te mogą być dopuszczone do przewozu bez opakowań. Nieopakowane przedmioty 

powinny być zamocowane w klatkach, albo umieszczone w koszach lub w innych urządzeniach do 

manipulowania. 

 

LP102 INSTRUKCJA PAKOWANIA LP102 

Dopuszczone są następujące opakowania pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3 

oraz przepisy szczególne podane w 4.1.5: 

Opakowania wewnętrzne Opakowania pośrednie Opakowania zewnętrzne 

Worki 

wodoodporne 

Naczynia 

tektura 

metal 

tworzywo sztuczne 

drewno 

Arkusze  

tektura, falista 

Tuby 

tektura 

Nie są wymagane 

stal (50A) 

aluminium (50B) 

metal inny niŜ stal lub aluminium (50N) 

tworzywo sztuczne, sztywne (50H) 

drewno (50C) 

sklejka(50D) 

materiał drewnopochodny (50F) 

tektura(50G) 
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LP200 INSTRUKCJA PAKOWANIA LP200 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 1950. 

Dopuszczone są następujące opakowania  duŜe dla aerozoli pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne 

określone w 4.1.1 i 4.1.3: 

Opakowania duŜe sztywne spełniające wymagania na poziomie II grupy pakowania, wykonane z następujących 

materiałów: 

stal (50A), 

aluminium (50B), 

metal inny niŜ stal lub aluminium (50N), 

tworzywo sztuczne, sztywne (50H), 

drewno (50C), 

sklejka (50D), 

materiał drewnopochodny (50F), 

tektura sztywna (50G). 

Przepisy szczególne dotyczące pakowania: 

L2 Opakowania duŜe powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapobiegający niebezpiecznemu 

przemieszczaniu się aerozoli i przypadkowemu wyciekowi w normalnych warunkach przewozu.  

Opakowania duŜe do odpadów aerozolowych przewoŜone zgodnie z przepisem szczególnym 327 powinny 

dodatkowo mieć środki umoŜliwiające wchłonięcie cieczy, która moŜe wyciekać podczas przewozu, np. 

przez zastosowanie materiału absorpcyjnego.  Opakowania duŜe powinny być odpowiednio wentylowane, 

aby zapobiec powstaniu palnej atmosfery i wzrostowi ciśnienia. 

LP621 INSTRUKCJA PAKOWANIA LP621 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 3291. 

Dopuszczone są następujące opakowania duŜe pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1  

i 4.1.3: 

(1) Do odpadów medycznych umieszczonych w opakowaniach wewnętrznych: sztywne, szczelne opakowania 

duŜe spełniające wymagania działu 6.6 dla materiałów stałych, spełniające wymagania na poziomie II grupy 

pakowania, pod warunkiem, Ŝe zawierają dostateczną ilość materiału absorpcyjnego do wchłonięcia całej 

uwolnionej ciekłej zawartości, a opakowania duŜe jest zdolne do zatrzymania cieczy; 

(2) W przypadku sztuk przesyłek zawierających większe ilości cieczy, opakowania sztywne spełniające 

wymagania działu 6.6 dla materiałów ciekłych,  spełniające wymagania na poziomie II grupy pakowania. 

Wymagania dodatkowe: 

Opakowania duŜe przeznaczone do przedmiotów o ostrych krawędziach, takich jak potłuczone szkło i igły, powinny 

być odporne na przekłucie i zatrzymywać ciecz w warunkach badań określonych w dziale 6.6. 
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LP902 INSTRUKCJA PAKOWANIA LP902 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 3268. 

Przedmioty opakowane: 

Dopuszcza się stosowanie następujących opakowań, pod warunkiem, Ŝe spełnione są wymagania ogólne podane  

w 4.1.1 i 4.1.3: 

Opakowania duŜe sztywne spełniające wymagania na poziomie II grupy pakowania, wykonane z następujących 

materiałów: 

stal (50A), 

aluminium (50B), 

metal inny niŜ stal lub aluminium (50N), 

tworzywo sztuczne, sztywne (50H), 

drewno (50C), 

sklejka (50D), 

materiał drewnopochodny (50F), 

tektura sztywna (50G).  

Opakowania te powinny być zaprojektowane i zbudowane tak, aby uniemoŜliwić przesuwanie się przedmiotów lub 

ich przypadkowe zadziałanie w normalnych warunkach przewozu. 

Przedmioty nieopakowane: 

Przedmioty te mogą być równieŜ przewoŜone bez opakowania, w przeznaczonych do tego urządzeniach do 

manipulowania, jednostkach transportowych cargo, w przypadku, gdy są przemieszczane do, z, lub pomiędzy 

miejscem produkcji a zakładem montaŜowym, łącznie z miejscami pośredniego przeładunku. 

Wymagania dodatkowe: 

KaŜde naczynie ciśnieniowe powinno spełniać wymagania właściwej władzy, odpowiednie do materiału(-ów) 

zawartego(-ych) w tym(tych) naczyniu(-ach). 

 

LP903 INSTRUKCJA PAKOWANIA LP903 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do UN 3090, 3091, 3480 i 3481. 

Dopuszczone są następujące opakowania duŜe dla pojedynczego akumulatora i dla pojedynczego elementu 

urządzenia zawierającego akumulatory, pod warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 

Opakowania duŜe sztywne spełniające wymagania na poziomie II grupy pakowania, wykonane z następujących 

materiałów:  

stal (50A); 

aluminium (50B); 

metal inny niŜ stal lub aluminium (50N); 

tworzywo sztuczne, sztywne (50H); 

drewno (50C);  

sklejka (50D); 

materiał drewnopochodny (50F); 

tektura sztywna (50G). 

Akumulator lub urządzenie powinien być zapakowany w taki sposób, aby akumulator lub urządzenie był chroniony 

przed uszkodzeniem, które moŜe być spowodowane jego ruchem lub przemieszczeniem wewnątrz opakowania 

duŜego. 

Wymagania dodatkowe: 

Akumulatory powinny być zabezpieczone przed zwarciem. 
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LP904 INSTRUKCJA PAKOWANIA LP904 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do pojedynczych uszkodzonych lub wadliwych akumulatorów oraz 

pojedynczych elementów urządzenia zawierającego uszkodzone lub wadliwe ogniwa i akumulatory UN 3090, 3091, 

3480 i 3481. 

Następujące opakowania duŜe są dopuszczone dla pojedynczego uszkodzonego lub wadliwego akumulatora oraz 

dla pojedynczego elementu urządzenia zawierającego uszkodzone lub wadliwe ogniwa i akumulatory, pod 

warunkiem, Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3.  

Dla akumulatorów i urządzenia zawierającego ogniwa i akumulatory:  

Opakowania duŜe sztywne spełniające wymagania na poziomie II grupy pakowania, wykonane z następujących 

materiałów: 

stal (50A); 

aluminium (50B); 

metal inny niŜ stal lub aluminium (50N); 

sztywne tworzywo sztuczne (50H); 

sklejka (50D). 

1. Uszkodzony lub wadliwy akumulator lub urządzenie zawierające takie ogniwa lub akumulatory 

powinien być zapakowany oddzielnie w opakowanie wewnętrzne i umieszczony w opakowaniu zewnętrznym. 

Opakowanie wewnętrzne lub opakowanie zewnętrzne powinno być szczelne, aby zapobiegało potencjalnemu 

uwolnieniu się elektrolitów. 

2. Opakowanie wewnętrzne powinno być obłoŜone wystarczającą ilością niepalnego i nieprzewodzącego prądu 

elektrycznego materiału do izolacji cieplnej, aby zapobiegało niebezpiecznemu wydzielaniu ciepła. 

3. W stosownych przypadkach szczelnie zamknięte opakowania powinny być wyposaŜone w urządzenie 

odpowietrzające. 

4. NaleŜy podjąć właściwe środki, aby zminimalizować skutki drgań i wstrząsów, zapobiegając przemieszczaniu 

się akumulatora lub urządzenia w sztuce przesyłki, które moŜe prowadzić do dalszych szkód i do 

niebezpiecznych warunków podczas przewozu. W celu spełnienia tego wymagania moŜna takŜe uŜyć 
niepalnego i nieprzewodzącego prądu elektrycznego materiału amortyzującego. 

5. Niepalność ocenia się zgodnie z normą uznawaną w państwie, w którym opakowanie jest projektowane lub 

produkowane. 

W przypadku nieszczelnych ogniw i akumulatorów naleŜy dodać do wewnętrznego lub zewnętrznego opakowania 

wystarczającą ilość obojętnego materiału absorpcyjnego, który wchłonie wszystkie uwalniające się elektrolity. 

Wymagania dodatkowe: 

Ogniwa i akumulatory powinny być zabezpieczone przed zwarciem. 
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LP905 INSTRUKCJA PAKOWANIA LP905 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do numerów UN 3090, 3091, 3480 i 3481 w odniesieniu do serii produkcyjnych 

składających się z nie więcej niŜ 100 ogniw i akumulatorów oraz do prototypów ogniw i akumulatorów, gdy te 

prototypy są przewoŜone w celu ich zbadania. 

Dopuszczone są następujące opakowania duŜe dla pojedynczego akumulatora i pojedynczego elementu urządzenia 

zawierającego ogniwa lub akumulatory, pod warunkiem Ŝe spełnione są przepisy ogólne podane w 4.1.1 i 4.1.3: 

(1) Dla pojedynczego akumulatora: 

Opakowania duŜe sztywne spełniające wymagania na poziomie II grupy pakowania, wykonane 

z następujących materiałów: 

stal (50A); 

aluminium (50B); 

metal inny niŜ stal lub aluminium (50N); 

tworzywo sztuczne, sztywne (50H); 

drewno (50C); 

sklejka (50D); 

materiał drewnopochodny (50F); 

tektura sztywna (50G). 

Opakowania duŜe powinny równieŜ spełniać następujące wymagania: 

(a) Akumulator o róŜnej wielkości, kształcie lub masie moŜe być zapakowany w opakowanie zewnętrzne 

wymienionego powyŜej, zbadanego typu konstrukcji, pod warunkiem, Ŝe całkowita masa brutto sztuki 

przesyłki nie przekracza masy brutto dla której zbadano dany typ konstrukcji; 

(b) Akumulator powinien być zapakowany w opakowanie wewnętrzne i umieszczony wewnątrz 

opakowania zewnętrznego; 

(c) W celu ochrony przed niebezpiecznym wydzielaniem ciepła opakowanie wewnętrzne powinno być 
całkowicie otoczone niepalnym i nieprzewodzącym prądu elektrycznego materiałem termoizolacyjnym; 

(d) NaleŜy podjąć odpowiednie środki, aby ograniczyć do minimum skutki drgań i wstrząsów oraz 

zapobiec przemieszczaniu się akumulatora w sztuce przesyłki, które mogłoby doprowadzić do jego 

uszkodzenia i powstania niebezpiecznych warunków podczas przewozu. JeŜeli w celu spełnienia tego 

wymagania zastosowany jest materiał amortyzujący, to powinien on być niepalny i nieprzewodzący 

prądu elektrycznego; oraz 

(e) Niepalność powinna być sprawdzona zgodnie z normą uznaną w państwie, gdzie opakowanie jest 

projektowane lub produkowane. 

(2) Dla pojedynczego elementu urządzenia zawierającego ogniwa lub akumulatory: 

Opakowania duŜe sztywne spełniające wymagania na poziomie II grupy pakowania, wykonane 

z następujących materiałów: 

stal (50A); 

aluminium (50B); 

metal inny niŜ stal lub aluminium (50N); 

tworzywo sztuczne, sztywne (50H); 

drewno (50C); 

sklejka (50D); 

materiał drewnopochodny (50F); 

tektura sztywna (50G). 

Opakowania duŜe powinny równieŜ spełniać następujące wymagania: 

(a) Pojedynczy element urządzenia, o róŜnej wielkości, kształcie lub masie moŜe być zapakowany 

w opakowanie zewnętrzne wymienionego powyŜej, zbadanego typu konstrukcji, pod warunkiem, Ŝe 

całkowita masa brutto sztuki przesyłki nie przekracza masy brutto dla której zbadano dany typ 

konstrukcji; 

(b) Urządzenie powinno być zbudowane lub zapakowane w sposób zapobiegający przypadkowemu 

uruchomianiu podczas przewozu; 

(c) NaleŜy podjąć odpowiednie działania, aby ograniczyć do minimum skutki drgań i wstrząsów oraz 

zapobiec przemieszczaniu się urządzenia w sztuce przesyłki, które mogłyby doprowadzić do jego 

uszkodzenia i powstania niebezpiecznych warunków podczas przewozu. JeŜeli w celu spełnienia tego 

wymagania zastosowany jest materiał amortyzujący, to powinien on być niepalny i nieprzewodzący 

prądu elektrycznego; oraz 

(d) Niepalność powinna być sprawdzona zgodnie z normą uznaną w państwie, gdzie opakowanie duŜe jest 

projektowane lub produkowane. 

Wymagania dodatkowe: 

Ogniwa i akumulatory powinny być zabezpieczone przed zwarciem. 
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LP906 INSTRUKCJA PAKOWANIA LP906 

Niniejsza instrukcja dotyczy uszkodzonych lub wadliwych akumulatorów o numerach UN 3090, 3091, 3480 i 3481, 

które mogą spowodować gwałtowny rozpad, reakcję niebezpieczną, wytworzenie płomienia lub niebezpieczne 

wydzielanie ciepła lub niebezpieczną emisję gazów lub par trujących, Ŝrących lub palnych w normalnych warunkach 

przewozu. 

Dopuszczone są następujące opakowania duŜe pod warunkiem spełnienia przepisów ogólnych podanych w 4.1.1 i  

4.1.3: 

Dla pojedynczego akumulatora i pojedynczego elementu urządzenia zawierającego akumulatory: 

Opakowania duŜe sztywne spełniające wymagania na poziomie I grupy pakowania, wykonane z następujących 

materiałów: 

stal (50A); 

aluminium (50B); 

metal inny niŜ stal lub aluminium (50N); 

tworzywo sztuczne, sztywne (50H); 

sklejka (50D); 

tektura sztywna (50G). 

(1) Opakowanie duŜe powinno spełniać następujące dodatkowe wymagania dotyczące skuteczności w przypadku 

gdy akumulator spowoduje gwałtowny rozpad, niebezpieczną reakcję, wytworzenie płomienia lub 

niebezpieczne wydzielania ciepła lub niebezpieczną emisję gazów lub par trujących, Ŝrących lub palnych: 

(a) Temperatura na powierzchni zewnętrznej całej sztuki przesyłki nie moŜe przekraczać 100 °C. 

Dopuszczalny jest chwilowy wzrost temperatury do 200 °C; 

(b) Na zewnątrz sztuki przesyłki nie moŜe pojawić się płomień; 

(c) śadne odłamki nie wydostaną się ze sztuki przesyłki; 

(d) Integralność konstrukcyjna sztuki przesyłki zostanie zachowana; oraz 

(e) Opakowania duŜe powinny mieć system zarządzania gazem (na przykład system filtrujący, cyrkulację 
powietrza, zamknięcie dla gazu, opakowanie gazoszczelne itp.), stosownie do przypadku. 

(2)  Dodatkowe wymagania dotyczące skuteczności opakowania duŜego są weryfikowane za pomocą próby 

określonej przez właściwą władzę dowolnej Umawiającej się Strony ADR, która moŜe równieŜ uznać próbę 
określoną przez właściwą władzę państwa niebędącego Umawiającą się Stroną ADR, pod warunkiem, Ŝe próba 

ta została określona zgodnie z odpowiednimi procedurami stosowanymi w RID, ADR, ADN, Kodeksie IMDG 

lub Instrukcjach Technicznych ICAO
a
.  

 Sprawozdanie z weryfikacji powinno być dostępne na Ŝądanie. Minimalne wymaganie, takie jak nazwę 
akumulatora, numer akumulatora, masę, typ, pojemność akumulatorów, identyfikator opakowania duŜego 

i dane z badań zgodne z metodą weryfikacji określoną przez właściwą władzę, powinny być wymienione 

w sprawozdaniu z weryfikacji. 

(3)  JeŜeli jako czynnik chłodzący stosuje się suchy lód lub ciekły azot, to mają zastosowanie wymagania podane 

w 5.5.3. Opakowanie wewnętrzne i opakowanie zewnętrzne powinny zachować integralność w temperaturze 

zastosowanego czynnika chłodzącego, jak równieŜ w temperaturach i przy ciśnieniach, które mogłyby powstać 
w przypadku utraty chłodzenia. 
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LP906 INSTRUKCJA PAKOWANIA (c.d.) LP906 

Wymagania dodatkowe: 

Akumulatory powinny być zabezpieczone przed zwarciem. 

a
 Przy ocenie wytrzymałości opakowania duŜego moŜna wziąć pod uwagę następujące kryteria: 

(a)  Ocena powinna być przeprowadzona w ramach programu zarządzania jakością (jak opisano np. w punkcie 

2.2.9.1.7 (e)), umoŜliwiającego identyfikowalność wyników prób, odnośnych danych i opisu 

zastosowanego modelu;
 

(b)  Lista zagroŜeń przewidywanych w przypadku zniszczenia termicznego akumulatora, w warunkach w jakich 

jest przewoŜony (np. uŜycie opakowania wewnętrznego, stan naładowania (SOC), uŜycie wystarczającej 

ilości materiału niepalnego, nieprzewodzącego prądu elektrycznego i absorbującego wyściełającego itp.), 

powinna być wyraźnie zidentyfikowana i określona ilościowo; lista referencyjna moŜliwych zagroŜeń dla 

akumulatorów litowych (gwałtowny rozpad, reakcja niebezpieczna, wytwarzanie płomienia lub 

niebezpieczne wydzielanie ciepła lub niebezpieczna emisja gazów lub par trujących, Ŝrących lub palnych) 

moŜe być w tym celu wykorzystana. Kwantyfikacja tych zagroŜeń powinna opierać się na dostępnej 

literaturze naukowej; 

(c)  Efekty łagodzące opakowania duŜego powinny być zidentyfikowane i scharakteryzowane, w oparciu 

o rodzaj przewidywanych zabezpieczeń i właściwości materiałów konstrukcyjnych. Do celów tej oceny 

naleŜy wykorzystać wykaz parametrów technicznych i rysunków (Gęstość [kg · m
-3

], właściwą pojemność 
cieplną [J · kg

-1
 · K

-1
], wartość opałową [kJ · kg

-1
], przewodność cieplną [W · m

-1
 · K

-1
], temperaturę 

topnienia i temperaturę zapłonu [K], współczynnik przewodnictwa ciepła opakowania zewnętrznego  

[W · m
-2

 · K
-1

], ...); 

(d)  Próba i wszelkie dodatkowe obliczenia powinny oszacować rezultat zniszczenia termicznego akumulatora 

wewnątrz opakowania w normalnych warunkach przewozu; 

(e)  W przypadku, gdy stopień naładowania (SOC) akumulatora nie jest znany, zastosowana ocena powinna być 
wykonana z najwyŜszym moŜliwym stopniem naładowania (SOC) odpowiadającym warunkom uŜywania 

akumulatora; 

(f)  Warunki otaczające, w których opakowanie duŜe moŜe być uŜywane i przewoŜone, powinny być określone 

(w tym pod kątem moŜliwych skutków emisji gazu lub dymu do środowiska, takie jak wentylacja lub inne 

sposoby) zgodnie z systemem zarządzania gazem w opakowaniu duŜym; 

(g)  Próby lub obliczenia modelu powinny uwzględniać najgorszy moŜliwy scenariusz dla wyzwalania 

i propagacji zniszczenia termicznego w akumulatorze; scenariusz ten obejmuje najgorsze moŜliwe 

uszkodzenie w normalnych warunkach przewozu, maksymalną emisję ciepła i płomienia dla moŜliwego 

rozprzestrzeniania się reakcji; 

(h)  Scenariusze te powinny być oceniane w okresie wystarczająco długim, aby umoŜliwić wystąpienie 

wszystkich moŜliwych konsekwencji (np. 24 godziny). 

4.1.4.4 (Skreślony) 
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4.1.5 Przepisy szczególne pakowania dla towarów klasy 1 

4.1.5.1 Powinny być spełnione przepisy ogólne rozdziału 4.1.1. 

4.1.5.2 Wszystkie opakowania dla towarów klasy 1 powinny być zaprojektowane i zbudowane w taki 

sposób, aby: 

(a) chroniły materiały wybuchowe, zapobiegały ich uwolnieniu i nie zwiększały ryzyka ich 

przypadkowego zapłonu lub zainicjowania w normalnych warunkach przewozu, 

z uwzględnieniem przewidywanych zmian temperatury, wilgotności i ciśnienia; 

(b) całkowita sztuka przesyłki mogła być bezpiecznie przemieszczana w normalnych 

warunkach przewozu; oraz aby 

(c) sztuki przesyłek wytrzymywały obciąŜenia, którym będą podlegać podczas przewozu na 

skutek piętrzenia na nich ładunku, i aby obciąŜenia te: nie zwiększały zagroŜenia 

stwarzanego przez materiały wybuchowe, nie zmniejszały funkcji ochronnej opakowań 
i nie powodowały odkształceń zmniejszających ich wytrzymałość lub naruszających 

stabilność spiętrzonego ładunku. 

4.1.5.3 Wszystkie materiały wybuchowe i przedmioty z materiałem wybuchowym, przygotowane jak 

do przewozu, powinny być sklasyfikowane zgodnie z procedurami podanymi w 2.2.1. 

4.1.5.4 Materiały klasy 1 powinny być pakowane zgodnie z odpowiednią instrukcją pakowania 

wskazaną w kolumnie (8) tabeli A w dziale 3.2 i wyszczególnioną w 4.1.4. 

4.1.5.5 JeŜeli przepisy ADR nie stanowią inaczej, to opakowania, łącznie z DPPL i opakowaniami 

duŜymi, powinny spełniać odpowiednie wymagania działów 6.1, 6.5 lub 6.6 oraz wymagania 

dotyczące badań na poziomie II grupy pakowania. 

4.1.5.6 Urządzenia zamykające opakowań zawierających materiały wybuchowe ciekłe powinny 

zapewniać podwójną ochronę przed wyciekiem. 

4.1.5.7 Urządzenie zamykające w bębnach metalowych powinno być zaopatrzone w odpowiednią 
uszczelkę. JeŜeli urządzenia zamykające są gwintowane, to naleŜy uniemoŜliwić 
zanieczyszczenie gwintu materiałem wybuchowym. 

4.1.5.8 Opakowania do materiałów rozpuszczalnych w wodzie powinny być wodoodporne. 

Opakowania do materiałów odczulonych lub flegmatyzowanych powinny być zamykane 

w sposób zapobiegający zmianom stęŜenia tych materiałów podczas przewozu. 

4.1.5.9 JeŜeli opakowanie zawiera podwójną powłokę napełnioną wodą mogącą zamarzać podczas 

przewozu, to naleŜy dodać do niej dostateczną ilość czynnika zapobiegającego zamarzaniu. 

Dodanie tego czynnika nie powinno stwarzać zagroŜenia poŜarowego wynikającego z jego 

właściwości palnych. 

4.1.5.10 JeŜeli opakowanie wewnętrzne nie zabezpiecza odpowiednio materiału wybuchowego przed 

kontaktem z metalem, to do wnętrza opakowania zewnętrznego nie powinny wnikać gwoździe, 

skoble i inne elementy zamykające wykonane z metalu bez pokrycia ochronnego. 

4.1.5.11 Opakowania wewnętrzne, osprzęt i materiały wypełniające oraz sposób rozmieszczenia 

materiałów lub przedmiotów wybuchowych w sztukach przesyłki powinny być takie, aby, 

w normalnych warunkach przewozu, materiały wybuchowe lub przedmioty z materiałem 

wybuchowym nie mogły przeniknąć do opakowania zewnętrznego. Elementy metalowe 

przedmiotów z materiałem wybuchowym powinny być zabezpieczone przed kontaktem 

z opakowaniami metalowymi. Przedmioty zawierające materiały wybuchowe bez osłony 

zewnętrznej, powinny być oddzielone od siebie w sposób uniemoŜliwiający ich wzajemne 

tarcie lub uderzanie. W tym celu mogą być stosowane wyściółki, korytka, przegrody 

w opakowaniach wewnętrznych lub zewnętrznych, wypraski lub pojemniki. 

4.1.5.12 Opakowania powinny być wykonane z materiałów zgodnych z materiałami wybuchowymi 

znajdującymi się w sztuce przesyłki i powinny być dla nich nieprzepuszczalne, aby wzajemne 

oddziaływanie materiałów wybuchowych i materiałów konstrukcyjnych opakowań lub 

uwolnienie nie stwarzało zagroŜenia podczas przewozu i nie powodowało zmiany podklasy 

lub grupy zgodności materiału wybuchowego. 
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4.1.5.13 W przypadku opakowań metalowych naleŜy zapobiegać przedostaniu się materiałów 

wybuchowych do szczelin złączy wykonanych na zakładkę. 

4.1.5.14 Opakowania z tworzywa sztucznego nie powinny być podatne na wytwarzanie lub 

utrzymywanie ładunków elektryczności statycznej, gdyŜ ich wyładowanie mogłoby 

powodować zainicjowanie, zapalenie lub zadziałanie zapakowanego materiału wybuchowego 

lub przedmiotu z materiałem wybuchowym. 

4.1.5.15 DuŜe przedmioty z materiałem wybuchowym, o mocnej konstrukcji, przeznaczone do celów 

wojskowych, bez środków inicjujących lub ze środkami inicjującymi zawierającymi co 

najmniej dwa efektywne zabezpieczenia, mogą być przewoŜone bez opakowania. JeŜeli takie 

przedmioty mają ładunki napędzające lub są one samonapędzające, to ich systemy zapłonu 

powinny być zabezpieczone przed zadziałaniem w normalnych warunkach przewozu. Wynik 

negatywny badań 4 serii, wykonanych na nieopakowanych przedmiotach wskazuje, Ŝe 

przedmioty te mogą być dopuszczone do przewozu bez opakowań. Nieopakowane przedmioty 

mogą być zamocowane w klatkach, albo umieszczone w koszach lub w innych urządzeniach 

słuŜących do manipulowania, magazynowania lub w wyrzutniach w taki sposób, aby nie 

mogły uwolnić się w normalnych warunkach przewozu. 

JeŜeli takie duŜe przedmioty z materiałem wybuchowym przeszły z wynikiem pozytywnym 

badania w zakresie ich bezpieczeństwa eksploatacji i zgodności, przeprowadzone według 

wymagań zbliŜonych do ADR, to właściwa władza moŜe dopuścić takie przedmioty do 

przewozu na warunkach ADR. 

4.1.5.16 Materiały wybuchowe nie powinny być pakowane w opakowania wewnętrzne lub zewnętrzne, 

w których róŜnica ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego spowodowana oddziaływaniem 

cieplnym lub innymi czynnikami moŜe stać się przyczyną wybuchu lub rozerwania sztuki 

przesyłki. 

4.1.5.17 JeŜeli istnieje moŜliwość kontaktu powierzchni wewnętrznej opakowania metalowego (1A1, 

1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 4A, 4B, 4N i naczynia metalowe) z uwolnionym materiałem 

wybuchowym lub materiałem wybuchowym zawartym w przedmiocie bez osłony lub z osłoną 
częściową, to opakowanie metalowe powinno być zaopatrzone w wewnętrzną wykładzinę lub 

powłokę (patrz 4.1.1.2).  

4.1.5.18 Instrukcja pakowania P101 moŜe być stosowana do kaŜdego materiału wybuchowego pod 

warunkiem, Ŝe opakowanie zostało dopuszczone przez właściwą władzę, bez względu na to 

czy opakowanie to jest zgodne z instrukcją pakowania wskazaną w kolumnie (8) tabeli A 

w dziale 3.2. 

4.1.6 Przepisy szczególne pakowania dla materiałów klasy 2 i towarów innych klas, 

określonych w instrukcji pakowania P200 

4.1.6.1 Niniejszy podrozdział zawiera wymagania ogólne stosowania naczyń ciśnieniowych 

i otwartych naczyń kriogenicznych do przewozu materiałów klasy 2 i towarów innych klas 

określonych w instrukcji pakowania P200 (np. UN 1051 CYJANOWODÓR 

STABILIZOWANY). Naczynia ciśnieniowe powinny być wykonane i zamykane w taki 

sposób, aby w stanie gotowym do przewozu uniemoŜliwiały jakikolwiek ubytek ich zawartości 

w normalnych warunkach przewozu, na skutek drgań, zmian temperatury, wilgotności lub 

ciśnienia (np. wskutek zmiany wysokości). 

4.1.6.2 Części naczyń ciśnieniowych i otwartych naczyń kriogenicznych mające bezpośredni kontakt 

z materiałami niebezpiecznymi, nie powinny ulegać osłabieniu pod wpływem tych materiałów 

lub wchodzić z nimi w reakcje (np. katalizowanie reakcji lub reagowanie z substancjami 

niebezpiecznymi) (patrz równieŜ tabela norm pod koniec tego podrozdziału). 

4.1.6.3 Naczynia ciśnieniowe, włącznie z ich zamknięciami oraz otwarte naczynia kriogeniczne, 

powinny być dobierane do gazu lub mieszaniny gazów, zgodnie z wymaganiami określonymi 

w 6.2.1.2 oraz z wymaganiami odpowiednich instrukcji pakowania, podanych w 4.1.4.1. 

Niniejszy podrozdział dotyczy równieŜ naczyń ciśnieniowych będących elementami MEGC 

oraz pojazdów-baterii. 

4.1.6.4 Zmiana przeznaczenia naczynia ciśnieniowego wielokrotnego napełniania powinna 

obejmować operacje opróŜniania, oczyszczania w stopniu zapewniającym bezpieczne 

uŜytkowanie (patrz równieŜ tabela norm na końcu tego podrozdziału). Dodatkowo, naczynia 
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ciśnieniowe, które uprzednio zawierały materiały Ŝrące klasy 8 lub materiały innej klasy 

o dodatkowym zagroŜeniu Ŝrącym, nie powinny być dopuszczane do przewozu materiałów 

klasy 2, chyba Ŝe zostały przeprowadzone niezbędne badania i próby, zgodnie z 6.2.1.6 lub 

6.2.3.5 odpowiednio. 

4.1.6.5 Przed napełnianiem, napełniający powinien dokonać sprawdzenia naczynia ciśnieniowego lub 

otwartego naczynia kriogenicznego i upewnić się, Ŝe naczynie ciśnieniowe lub otwarte 

naczynie kriogeniczne jest dopuszczone do przewozu danego materiału i, w przypadku 

chemikaliów pod ciśnieniem, w odniesieniu do propelentu, Ŝe wymagania zostały spełnione. 

Zawory zamykające po napełnieniu powinny zostać zamknięte i pozostawać zamknięte 

podczas przewozu. Nadawca powinien sprawdzić, czy zamknięcia i wyposaŜenie są szczelne. 

UWAGA: Zawory zamykające zamontowane w poszczególnych butlach  w wiązkach butli 

mogą być otwarte podczas przewozu chyba, Ŝe przewoŜone materiały podlegają szczególnym 

przepisom pakowania „k” lub „q” w instrukcji pakowania P200. 

4.1.6.6 Naczynia ciśnieniowe i otwarte naczynia kriogeniczne powinny być napełniane zgodnie 

z wartościami ciśnienia roboczego, stopnia napełnienia i przepisami szczególnymi, zawartymi 

w odpowiednich instrukcjach pakowania, dotyczącymi określonych materiałów. Naczynia do 

gazów reaktywnych i mieszanin takich gazów powinny być napełniane do takiego ciśnienia, 

aby w przypadku wystąpienia całkowitego rozkładu gazu, ciśnienie robocze w naczyniu 

ciśnieniowym nie zostało przekroczone. Wiązki butli nie powinny być napełniane pod 

ciśnieniem przekraczającym ciśnienie robocze tej butli wchodzącej w skład wiązki butli, której 

wartość ciśnienia roboczego jest najniŜsza. 

4.1.6.7 Naczynia ciśnieniowe, włącznie z ich zamknięciami, powinny spełniać wymagania dotyczące 

projektowania, wytwarzania, badań i prób, określonych w dziale 6.2. JeŜeli wymagane są 
opakowania zewnętrzne, to naczynia ciśnieniowe i otwarte naczynia kriogeniczne znajdujące 

się wewnątrz powinny być skutecznie zabezpieczone. JeŜeli nie określono inaczej 

w szczegółowych instrukcjach pakowania, to w jednym opakowaniu zewnętrznym moŜe być 
umieszczone jedno lub więcej opakowań wewnętrznych. 

4.1.6.8 Zawory i inne elementy, które mają pozostać połączone z zaworem podczas przewozu (np. 

urządzenia do przenoszenia lub adaptery) powinny być projektowane i wytwarzane w taki 

sposób, aby całość była wytrzymała na uszkodzenia bez uwolnienia zawartości lub powinny 

być zabezpieczone przed uszkodzeniami, które mogłyby doprowadzić do niezamierzonego 

uwolnienia się zawartości naczynia ciśnieniowego, przez zastosowanie jednego z poniŜszych 

sposobów (patrz równieŜ tabela norm na końcu niniejszego podrozdziału): 

(a) Zawory umieszczane są wewnątrz szyjki naczynia ciśnieniowego i zabezpieczone za 

pomocą gwintowanego korka lub kołpaka; 

(b) Zawory zabezpieczone są kołpakami. Kołpaki powinny posiadać otwory wentylacyjne 

o wystarczającym przekroju poprzecznym dla umoŜliwienia swobodnego wypływu gazu 

w przypadku wystąpienia nieszczelności zaworu; 

(c) Zawory zabezpieczone są nakładką ochronną lub osłoną; 

(d) Naczynia ciśnieniowe przewoŜone są w ramach (np. wiązki butli); lub 

(e) Naczynia ciśnieniowe przewoŜone są w skrzyniach zabezpieczających. W przypadku 

naczyń ciśnieniowych UN, opakowania przygotowane do przewozu powinny spełnić 
wymagania dotyczące badania na swobodny spadek, określone dla poziomu I grupy 

pakowania, zgodnie z 6.1.5.3. 

4.1.6.9 Naczynia ciśnieniowe jednorazowego napełniania powinny: 

(a) być przewoŜone w opakowaniach zewnętrznych, takich jak skrzynia lub klatka, lub na 

paletach owiniętych folią termokurczliwą lub rozciągliwą; 

(b) mieć pojemność wodną nie większą niŜ 1,25 litra, kiedy napełniane są gazem palnym 

lub trującym; 

(c) nie mogą być stosowane do gazów trujących o wartości LC50 nie większej 

niŜ 200 ml/m³; i 

(d) nie powinny być naprawiane po rozpoczęciu ich uŜytkowania. 
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4.1.6.10 Naczynia ciśnieniowe wielokrotnego napełniania, inne niŜ naczynia kriogeniczne, powinny 

być sprawdzane okresowo, zgodnie z wymaganiami określonymi w 6.2.1.6 lub 6.2.3.5.1 

w przypadku naczyń nieoznakowanych symbolem UN oraz odpowiednią instrukcją pakowania 

P200, P205 lub P206. Zawory obniŜające ciśnienie w naczyniach kriogenicznych zamkniętych 

podlegają badaniom okresowym i próbom zgodnie z przepisami podanymi w 6.2.1.6.3 oraz 

instrukcją pakowania P203. Naczynia ciśnieniowe nie powinny być napełniane po upływie 

terminu badania okresowego, ale mogą być przewoŜone po tym terminie w celu 

przeprowadzenia badania lub likwidacji, włącznie z pośrednimi operacjami przewozowymi. 

4.1.6.11 Naprawy powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi produkcji 

i badań, zawartymi w odpowiednich normach dotyczących projektowania i budowy, 

i dopuszczalne są tylko, jeŜeli wskazane jest to w odpowiednich normach dotyczących badań 
okresowych określonych w dziale 6.2. Naczynia ciśnieniowe, inne niŜ płaszcze zamkniętych 

naczyń kriogenicznych, nie powinny być naprawiane w Ŝadnym z następujących przypadków: 

(a) pęknięć spoin lub innych uszkodzeń spoin; 

(b) pęknięć ścianek; 

(c) przecieków lub uszkodzeń w materiale ścianki, pokrywy lub dna. 

4.1.6.12 Naczynia ciśnieniowe nie powinny być przeznaczone do napełniania: 

(a) jeŜeli zostały uszkodzone w takim stopniu, Ŝe mogło dojść do naruszenia całości 

naczynia lub wyposaŜenia obsługowego; 

(b) dopóki podczas badania nie stwierdzi się dobrego stanu technicznego naczynia i jego 

wyposaŜenia obsługowego; 

(c) jeśli nieczytelne są znaki dotyczące certyfikacji, badań i napełniania. 

4.1.6.13 Napełnione naczynia ciśnieniowe nie powinny być przeznaczone do przewozu: 

(a) jeŜeli są nieszczelne; 

(b) jeŜeli zostały uszkodzone w takim stopniu, Ŝe mogło dojść do naruszenia całości 

naczynia lub wyposaŜenia obsługowego; 

(c) dopóki nie stwierdzi się podczas badania dobrego stanu technicznego naczynia i jego 

wyposaŜenia obsługowego; 

(d) jeŜeli nieczytelne są znaki dotyczące certyfikacji, badań i napełniania. 

4.1.6.14 Na uzasadniony wniosek właściwej władzy, właściciele powinni przekazać wszelkie 

informacje niezbędne dla wykazania zgodności naczynia ciśnieniowego w języku łatwym do 

zrozumienia przez właściwą władzę. Na wniosek właściwej władzy, właściciele powinni 

współpracować z nią we wszelkich podjętych działaniach mających na celu wyeliminowanie 

niezgodności posiadanych przez nich naczyń ciśnieniowych. 
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4.1.6.15 Dla naczyń ciśnieniowych UN powinny być stosowane podane poniŜej normy ISO. Dla innych 

naczyń ciśnieniowych, wymagania rozdziału 4.1.6 uwaŜa się za spełnione, jeŜeli zastosuje się 
odpowiednie następujące normy: 

Przepis Norma Tytuł normy 

4.1.6.2 EN ISO 11114-1: 2012 

+ A1:2017 

Butle do gazów – Zgodność butli i materiału zaworów 

z zawartym gazem – Część 1: Materiały metaliczne. 

 ISO 11114-2:2013 Transportowe butle do gazów – Zgodność butli i materiału 

zaworów z zawartym gazem – Część 2: Materiały 

niemetaliczne. 

4.1.6.4 ISO 11621:1997 Butle do gazu – Sposób postępowania przy zmianie rodzaju 

gazu 

UWAGA: Wersja EN tej normy ISO spełnia wymagania 

i takŜe moŜe być stosowana. 

4.1.6.8 

Zawory  

z ochroną 
samoczynną 

Załącznik A do EN 

ISO 10297:2006 lub 

załącznik A do EN ISO 

10297:2014 lub 

załącznik A do EN ISO 

10297:2014 + A1:2017 

Butle do gazów – Zawory butli wielokrotnego napełniania – 

Specyfikacja i rodzaj badań 
UWAGA: Wersja EN tej normy ISO spełnia wymagania 

i takŜe moŜe być stosowana. 

EN 13152:2001 + 

A1:2003 

Badania i specyfikacja zaworów butli LPG – zamykanie 

samoczynne 

EN 13153:2001 + 

A1:2003 

Badania i specyfikacja zaworów butli LPG – obsługa ręczna 

EN ISO 14245:2010 Butle do gazów – Specyfikacja i badanie zaworów butli do 

LPG – Zawory samozamykające się (ISO 14245:2006) 

EN ISO 15995:2010 Butle do gazów – Specyfikacja i badanie zaworów butli do 

LPG – Zawory uruchamiane ręcznie (ISO 15995:2006) 

EN ISO 17879:2017 Butle do gazów – Zawory do butli samozamykające – 

Specyfikacja i badania typu 

4.1.6.8  

(b) i (c) 

ISO 11117:1998 albo 

ISO 11117:2008 + 

Cor 1:2009 

Butle do gazu – Kołpaki ochronne i osłony zaworów butli do 

gazu do celów medycznych i przemysłowych- Projektowanie, 

budowa i badania 

EN 962:1996+A2:2000 

Butle do gazów – Kołpaki ochronne zaworu i osłony zaworu 

do butli do gazu do celów medycznych i technicznych – 

Projektowanie, konstrukcja i badania 

ISO 16111:2008 
Transportowe układy magazynujące gaz – Wodór 

zaabsorbowany w odwracalnym wodorku metalu 

4.1.7 Przepisy szczególne pakowania dla nadtlenków organicznych klasy 5.2 i materiałów 

samoreaktywnych klasy 4.1 

4.1.7.0.1 W przypadku nadtlenków organicznych, wszystkie naczynia powinny być „skutecznie 

zamknięte”. JeŜeli na skutek wydzielania gazu moŜe dojść do znacznego wzrostu ciśnienia 

wewnątrz sztuki przesyłki, to dopuszcza się zastosowanie urządzenia odpowietrzającego, pod 

warunkiem, Ŝe wydzielający się gaz nie stwarza zagroŜenia; w przeciwnym razie powinien być 
ograniczony stopień napełnienia. Urządzenie odpowietrzające powinno być tak zbudowane, 

aby w przypadku, gdy sztuka przesyłki znajduje się w pozycji pionowej, nie był moŜliwy 

wypływ materiału ciekłego ani wnikanie zanieczyszczeń do wnętrza sztuki przesyłki. JeŜeli 

zastosowano opakowanie zewnętrzne, to powinno być ono tak zbudowane, aby nie zakłócało 

działania urządzenia odpowietrzającego 

4.1.7.1 Stosowanie opakowań (z wyjątkiem DPPL) 

4.1.7.1.1 Opakowania do nadtlenków organicznych i materiałów samoreaktywnych powinny 

odpowiadać wymaganiom działu 6.1 oraz spełniać wymagania dotyczące ich badań na 

poziomie II grupy pakowania. 
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4.1.7.1.2 Metody pakowania dla nadtlenków organicznych i materiałów samoreaktywnych podane są 
w instrukcji pakowania 520 i oznaczone są symbolami OP1 do OP8. Ilości podane dla kaŜdej 

metody pakowania oznaczają maksymalne dozwolone ilości na sztukę przesyłki. 

4.1.7.1.3 Metody pakowania odpowiednie dla indywidualnie sklasyfikowanych nadtlenków 

organicznych i materiałów samoreaktywnych podane są w 2.2.41.4 i 2.2.52.4. 

4.1.7.1.4 Dla nowych nadtlenków organicznych, nowych materiałów samoreaktywnych lub nowych 

formulacji sklasyfikowanych nadtlenków organicznych lub materiałów samoreaktywnych, 

powinny być stosowane następujące procedury określania odpowiednich metod pakowania: 

(a) NADTLENEK ORGANICZNY, TYP B lub MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY, 

TYP B: 

Powinna być przypisana metoda pakowania OP5, pod warunkiem, Ŝe nadtlenek 

organiczny (lub materiał samoreaktywny) spełnia kryteria podane w 20.4.3 (b) 

(odpowiednio 20.4.2 (b)) w Podręczniku Badań i Kryteriów, dla opakowań 
dopuszczonych przez tę metodę pakowania. JeŜeli nadtlenek organiczny (lub materiał 

samoreaktywny) moŜe spełnić te kryteria tylko w przypadku zastosowania opakowania 

mniejszego od dozwolonego w metodzie pakowania OP5 (to jest jednego z opakowań 
wymienionych w OP1 do OP4), to naleŜy przypisać mu metodę pakowania 

odpowiadającą niŜszemu numerowi OP; 

(b) NADTLENEK ORGANICZNY, TYP C lub MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY, 

TYP C: 

Powinna być przypisana metoda pakowania OP6, pod warunkiem, Ŝe nadtlenek 

organiczny (lub materiał samoreaktywny) spełnia kryteria podane w 20.4.3 (c) 

(odpowiednio 20.4.2 (c)) w Podręczniku Badań i Kryteriów w odniesieniu do opakowań 
dopuszczonych w tej metodzie pakowania. JeŜeli nadtlenek organiczny (lub materiał 

samoreaktywny) moŜe spełnić te kryteria tylko w przypadku zastosowania opakowania 

mniejszego od dozwolonego w metodzie pakowania OP6, to naleŜy przypisać mu 

metodę pakowania odpowiadającą niŜszemu numerowi OP; 

(c) NADTLENEK ORGANICZNY, TYP D lub MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY, 

TYP D: 

Do tego typu nadtlenku organicznego lub materiału samoreaktywnego powinna być 
przypisana metoda pakowania OP7; 

(d) NADTLENEK ORGANICZNY, TYP E lub MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY, 

TYP E: 

Do tego typu nadtlenku organicznego lub materiału samoreaktywnego powinna być 
przypisana metoda pakowania OP8; 

(e) NADTLENEK ORGANICZNY, TYP F lub MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY, 

TYP F: 

Do tego typu nadtlenku organicznego lub materiału samoreaktywnego powinna być 
przypisana metoda pakowania OP8; 

4.1.7.2 Stosowanie DPPL 

4.1.7.2.1 BieŜąco sklasyfikowane nadtlenki organiczne wymienione w instrukcji pakowania IBC520, 

mogą być przewoŜone w DPPL, zgodnie z tą instrukcją pakowania. DPPL powinny 

odpowiadać wymaganiom działu 6.5 oraz spełniać wymagania dotyczące ich badań na 

poziomie II grupy pakowania. 

4.1.7.2.2 Inne nadtlenki organiczne i materiały samoreaktywne typu F, mogą być przewoŜone w DPPL 

na warunkach ustalonych przez właściwą władzę państwa pochodzenia, jeŜeli na podstawie 

odpowiednich badań stwierdzi ona, Ŝe taki przewóz moŜe być dokonany bezpiecznie. Badania 

powinny obejmować: 

(a) sprawdzenie, czy nadtlenek organiczny (lub materiał samoreaktywny) odpowiada 

kryteriom klasyfikacyjnym podanym w Podręczniku Badań i Kryteriów w 20.4.3 (f) 

(lub odpowiednio w 20.4.2 (f)), zgodnie z blokiem decyzyjnym F na rysunku 20.1 (b); 



Dziennik Ustaw – 826 –  Poz. 769

 

147 

(b) sprawdzenie zgodności wszystkich materiałów mających kontakt z zawartością podczas 

przewozu; 

(c) określenie, jeŜeli jest to konieczne, temperatur kontrolowanej i awaryjnej dotyczących 

przewozu danego materiału w DPPL, w oparciu o TSR; 

(d) zaprojektowanie, jeŜeli jest to konieczne, urządzeń obniŜających ciśnienie i awaryjnych; 

oraz 

(e) określenie, jeŜeli jest to konieczne, warunków szczególnych, niezbędnych do 

bezpiecznego przewozu materiału. 

JeŜeli państwo pochodzenia nie jest Umawiającą się Stroną ADR, to klasyfikacja 

i warunki przewozu powinny być potwierdzone przez właściwą władzę pierwszego 

Państwa - Strony Umowy ADR, do którego dotrze ładunek. 

4.1.7.2.3 ZagroŜenia, które powinny być uwzględnione, to samoprzyspieszający się rozkład oraz objęcie 

poŜarem. W celu zapobieŜenia wybuchowemu rozerwaniu metalowych lub złoŜonych DPPL 

o pełnych obudowach metalowych, naleŜy zastosować urządzenia obniŜające ciśnienie, które 

są w stanie odprowadzić wszystkie produkty rozpadu i pary wytworzone podczas 

samoprzyspieszającego się rozkładu lub podczas co najmniej 1 godziny całkowitego objęcia 

poŜarem, obliczone zgodnie ze wzorami podanymi w 4.2.1.13.8. 

4.1.8 Przepisy szczególne pakowania dla materiałów zakaźnych (klasa 6.2) 

4.1.8.1 Nadawcy materiałów zakaźnych powinni zapewnić, Ŝeby sztuki przesyłek były przygotowane 

w taki sposób, aby dotarły do miejsca przeznaczenia w dobrym stanie i nie stwarzały podczas 

przewozu zagroŜenia dla ludzi lub zwierząt. 

4.1.8.2 Do sztuk przesyłek z materiałami zakaźnymi mają zastosowanie definicje podane w 1.2.1 

i przepisy ogólne pakowania podane w 4.1.1.1 do 4.1.1.17, z wyjątkiem 4.1.1.10, do 4.1.1.12 

i 4.1.1.15. JednakŜe, do materiałów ciekłych powinny być stosowane wyłącznie opakowania 

o odpowiedniej odporności na ciśnienie wewnętrzne, które moŜe wystąpić w normalnych 

warunkach przewozu. 

4.1.8.3 Pomiędzy opakowaniem pośrednim i opakowaniem zewnętrznym powinien być umieszczony 

wykaz zawartości sztuki przesyłki.  JeŜeli przewoŜone materiały zakaźne są nieznane, 

ale jest przypuszczenie, Ŝe spełniają kryteria dla zaliczenia ich do kategorii A, to 

w dokumencie umieszczonym wewnątrz opakowania zewnętrznego powinno być 
umieszczone, ujęte w nawias za prawidłową nazwą przewozową, określenie: „prawdopodobnie 

materiały zakaźne kategorii A”. 

4.1.8.4 Przed zwrotem próŜnego opakowania do nadawcy lub odesłaniem go w inne miejsce, naleŜy to 

opakowanie zdezynfekować lub wysterylizować oraz usunąć z niego nalepki ostrzegawcze 

i znaki wskazujące, Ŝe zawierało ono materiał zakaźny w celu wyeliminowania jakiegokolwiek 

zagroŜenia. 

4.1.8.5 Pod warunkiem zapewnienia równowaŜnego poziomu charakterystyk eksploatacyjnych, 

dopuszcza się stosowanie, bez obowiązku dalszego badania kompletnego opakowania 

napełnionego, następujących zmian w naczyniach pierwotnych umieszczanych w opakowaniu 

wtórnym: 

(a) naczynia pierwotne o podobnym lub mniejszym rozmiarze w porównaniu do 

pierwotnych naczyń badanych mogą być stosowane pod warunkiem, Ŝe: 

(i) naczynia pierwotne mają budowę podobną, jak badane naczynia pierwotne  

(np. o kształcie kołowym, prostokątnym itp.); 

(ii) materiał konstrukcyjny naczyń pierwotnych (np. szkło, tworzywo sztuczne, 

metal) ma odporność na uderzenie i obciąŜenia przy piętrzeniu równowaŜną lub 

większą niŜ wcześniej badane naczynia pierwotne;  

(iii) naczynia pierwotne mają otwory tej samej wielkości lub mniejsze, i zamykają się 
w podobny sposób (np. przy uŜyciu nakrętki gwintowanej, korka itp.); 

(iv) do wypełniania pustych przestrzeni zastosowany jest dodatkowy materiał 

wyściełający zapobiegający przemieszczeniom naczyń pierwotnych; 
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(v) naczynia pierwotne są ustawiane w opakowaniach wtórnych w taki sam sposób, 

jak w badanej sztuce przesyłki; 

(b) moŜe być uŜyta mniejsza liczba badanych naczyń pierwotnych, lub podobnych typów 

naczyń pierwotnych określonych w (a), pod warunkiem, Ŝe dodano dostateczną ilość 
materiału wyściełającego w celu wypełnienia pustych przestrzeni i zapobieŜenia 

znaczącym przemieszczeniom naczyń pierwotnych. 

4.1.8.6 Przepisy od 4.1.8.1 do 4.1.8.5 mają zastosowanie do materiałów zakaźnych kategorii A 

(UN 2814 i UN 2900). Nie mają natomiast zastosowania do UN 3373 MATERIAŁ 

BIOLOGICZNY KATEGORIA B (patrz instrukcja pakowania P650 przepisu 4.1.4.1), ani do 

UN 3291 ODPAD KLINICZNY NIEOKREŚLONY I.N.O. lub ODPAD (BIO) MEDYCZNY 

I.N.O. lub ODPAD MEDYCZNY OKREŚLONY I.N.O., w azocie schłodzonym skroplonym. 

4.1.8.7 Do przewozu materiałów pochodzenia zwierzęcego, opakowania lub DPPL nie dopuszczone 

szczególnie wg mającej zastosowanie instrukcji pakowania nie powinny być stosowane do 

przewozu materiałów lub przedmiotów jeŜeli nie są zatwierdzone przez właściwą władzę 
państwa pochodzenia oraz pod warunkiem, Ŝe: 

(a) Opakowania alternatywne spełniają wymagania ogólne niniejszej części; 

(b) Opakowanie alternatywne spełnia wymagania części 6, jeŜeli instrukcja pakowania 

podana w kolumnie (8) tabeli A w dziale 3.2 tak wyszczególnia,; 

(c) Właściwa władza państwa pochodzenia
 2

 określa, Ŝe opakowanie alternatywne zapewnia 

co najmniej ten sam stopień bezpieczeństwa, jeŜeli materiał byłby pakowany według 

metody określonej w konkretnej instrukcji pakowania podanej w kolumnie (8) tabeli A 

w dziale 3.2; oraz  

(d) Kopia dopuszczenia właściwej władzy powinna towarzyszyć kaŜdej wysyłce lub 

dokument przewozu powinien zawierać informację, Ŝe opakowanie alternatywne zostało 

dopuszczone przez właściwą władzę 

4.1.9 Przepisy szczególne pakowania materiału promieniotwórczego 

4.1.9.1 Przepisy ogólne 

4.1.9.1.1 Materiały promieniotwórcze, opakowania i sztuki przesyłek powinny spełniać wymagania 

działu 6.4. Ilość materiału promieniotwórczego w sztuce przesyłki nie powinna przekraczać 
wartości granicznych podanych w 2.2.7.2.2, 2.2.7.2.4.1, 2.2.7.2.4.4, 2.2.7.2.4.5, 2.2.7.2.4.6, 

w przepisie szczególnym 336 działu 3.3 oraz w 4.1.9.3. 

 Sztuki przesyłek dla materiałów promieniotwórczych objęte ADR dzielą się na typy: 

(a) Wyłączona sztuka przesyłki (patrz 1.7.1.5); 

(b) Przemysłowa sztuka przesyłki Typu 1 (sztuka przesyłki Typu IP-1); 

(c) Przemysłowa sztuka przesyłki Typu 2 (sztuka przesyłki Typu IP-2); 

(d) Przemysłowa sztuka przesyłki Typu 3 (sztuka przesyłki Typu IP-3); 

(e) Sztuka przesyłki Typu A; 

(f) Sztuka przesyłki Typu B(U); 

(g) Sztuka przesyłki Typu B(M); 

(h) Sztuka przesyłki Typu C. 

Sztuki przesyłek zawierające materiał rozszczepialny lub heksafluorek uranu podlegają 
wymaganiom dodatkowym. 

4.1.9.1.2 SkaŜenie niezwiązane na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki powinno być tak niskie, jak 

to jest praktycznie moŜliwe i w rutynowych warunkach przewozu nie powinno przekraczać 
następujących wartości granicznych: 

                                                           
2
  JeŜeli państwo pochodzenia nie jest Umawiającą się Stroną ADR, to dopuszczenie takie wymaga potwierdzenia 

przez właściwą władzę  pierwszego państwa – Umawiającej się Strony ADR, do którego dotrze przesyłka towaru. 
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(a) 4 Bq/cm
2
 dla emiterów promieniowania beta i gamma oraz emiterów promieniowania 

alfa o niskiej toksyczności; oraz 

(b) 0,4 Bq/cm
2 
 dla wszystkich innych emiterów promieniowania alfa. 

Podane wartości graniczne stosuje się dla skaŜenia uśrednionego dla obszaru 300 cm
2
 

dowolnej części tej powierzchni. 

4.1.9.1.3 Sztuka przesyłki nie powinna zawierać Ŝadnych przedmiotów innych niŜ te, które są niezbędne 

do stosowania materiałów promieniotwórczych. Oddziaływanie pomiędzy tymi przedmiotami 

a sztuką przesyłki, w warunkach przewozu obowiązujących dla wzoru, nie powinno wpływać 
na zmniejszenie bezpieczeństwa sztuki przesyłki.  

4.1.9.1.4 Z wyjątkiem podanym w 7.5.11, CV33, poziom skaŜenia niezwiązanego na zewnętrznych 

i wewnętrznych powierzchniach opakowań zbiorczych, kontenerów, cystern, DPPL 

i pojazdów, nie powinien przekraczać wartości granicznych określonych w 4.1.9.1.2. 

4.1.9.1.5 Dla materiału promieniotwórczego posiadającego inne niebezpieczne właściwości, wzór sztuki 

przesyłki powinien uwzględniać te właściwości. Materiał promieniotwórczy o zagroŜeniu 

dodatkowym, w sztukach przesyłek, które nie wymagają zatwierdzenia przez właściwą 
władzę, powinien być przewoŜony w opakowaniach, DPPL, cysternach lub kontenerach do 

przewozu luzem, w pełni spełniających  wymagania określone w odpowiednich działach 

części 6, jak równieŜ stosowne wymagania określone w działach 4.1, 4.2 lub 4.3 dla tego 

zagroŜenia dodatkowego. 

4.1.9.1.6 Przed pierwszym wykorzystaniem opakowania do przewozu materiałów promieniotwórczych 

naleŜy upewnić się, Ŝe opakowanie to zostało wyprodukowane zgodnie z opisem wzoru w celu 

zapewnienia zgodności z wymaganiami podanymi w odpowiednich przepisach ADR oraz 

z wszelkimi właściwymi świadectwami zatwierdzenia. W stosownych przypadkach spełnione 

powinny być takŜe następujące wymagania: 

(a) jeŜeli ciśnienie projektowe systemu zapewniającego szczelność przekracza 35 kPa 

(manometryczne), powinna być zapewniona zgodność systemu zapewniającego 

szczelność kaŜdego opakowania z wymaganiami zatwierdzonego wzoru, dotyczącymi 

zdolności utrzymania przez ten system integralności przy tym ciśnieniu; 

(b) dla kaŜdego opakowania przeznaczonego do uŜytku jako sztuka przesyłki Typu B(U), 

Typu B(M) lub Typu C i dla kaŜdego opakowania, które ma zawierać materiał 

rozszczepialny, powinna być zapewniona skuteczność jej osłonności i szczelności oraz, 

w razie konieczności, charakterystyka przepływu ciepła i skuteczność systemu 

zamknięcia mieszczące się w granicach mających zastosowanie do  zatwierdzonego 

wzoru lub dla niego określone; 

(c) dla kaŜdego opakowania, które ma zawierać materiał rozszczepialny, powinno się 
zapewnić, aby skuteczność urządzeń bezpieczeństwa krytycznościowego mieściła się 
w granicach właściwych lub określonych dla projektowania, oraz, w szczególności 

w przypadkach gdy trucizny neutronowe są specjalnie umieszczone w celu spełnienia 

wymagań określonych w 6.4.11.1, powinno się przeprowadzać kontrole na obecność 
i rozmieszczenie tych trucizn neutronowych. 

4.1.9.1.7 Przed kaŜdym przewozem jakiejkolwiek sztuki przesyłki naleŜy zapewnić, aby Ŝadna sztuka 

przesyłki nie zawierała: 

(a) izotopów promieniotwórczych innych od tych określonych dla wzoru sztuki przesyłki; 

ani 

(b) materiałów w innej postaci fizycznej lub chemicznej niŜ uznano dla wzoru sztuki 

przesyłki. 

4.1.9.1.8 Przed kaŜdym przewozem jakiejkolwiek sztuki przesyłki naleŜy zapewnić, aby spełnione były 

wszystkie wymagania określone w odpowiednich przepisach ADR i we właściwych 

świadectwach zatwierdzenia. W stosownych przypadkach takŜe następujące wymagania 

powinny być spełnione: 

(a) powinno być zapewnione, aby uchwyty do mocowania, które nie spełniają wymagań 
określonych w 6.4.2.2, zostały usunięte lub w inny sposób zabezpieczone przed 
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moŜliwością uŜycia w celu podnoszenia sztuki przesyłki, zgodnie z 6.4.2.3; 

(b) kaŜda sztuka przesyłki Typu B(U), Typu B(M) i Typu C powinna być utrzymywana do 

osiągnięcia stanu bliskiego warunkom równowagi w stopniu wystarczającym do 

wykazania zgodności z wymaganiami odnośnie do temperatury i ciśnienia, chyba Ŝe 

uzyskano wyjątek od tych wymagań na drodze zatwierdzenia jednostronnego; 

(c) dla kaŜdej sztuki przesyłki Typu B(U), Typu B(M) i Typu C powinno być zapewnione 

poprzez badania i/lub odpowiednie próby, Ŝe wszystkie zamknięcia, zawory i inne 

otwory systemu zapewniającego szczelność, przez które zawartość promieniotwórcza 

moŜe uchodzić, są odpowiednio zamknięte i, jeŜeli ma to zastosowanie, uszczelnione 

w sposób umoŜliwiający wykazanie zgodności z wymaganiami określonymi w 6.4.8.8 

i 6.4.10.3; 

(d) dla sztuk przesyłki zawierających materiał rozszczepialny powinny być wykonane 

pomiary określone w 6.4.11.5 (b) oraz badania w celu wykazania zamknięcia kaŜdej 

sztuki przesyłki, określone w 6.4.11.8. 

4.1.9.1.9 Nadawca, przed dokonaniem jakiegokolwiek przewozu zgodnie z warunkami świadectwa, 

powinien posiadać równieŜ kopie instrukcji właściwego zamykania sztuki przesyłki oraz 

przygotowania do przewozu. 

4.1.9.1. 10 Z wyjątkiem przesyłek przewoŜonych na warunkach uŜywania wyłącznego, wskaźnik 

transportowy jakiejkolwiek sztuki przesyłki lub opakowania zbiorczego nie powinien 

przekraczać 10, a wskaźnik krytycznościowy jakiejkolwiek sztuki przesyłki lub opakowania 

zbiorczego nie powinien przekraczać 50. 

4.1.9.1. 11 Z wyjątkiem przesyłek lub opakowań zbiorczych przewoŜonych na warunkach uŜywania 

wyłącznego, zgodnie z warunkami określonymi w 7.5.11, CV33 (3.5) (a), maksymalny poziom 

promieniowania w jakimkolwiek punkcie na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki lub 

opakowania zbiorczego nie powinien przekraczać 2 mSv/h. 

4.1.9.1. 12 Maksymalny poziom promieniowania w jakimkolwiek punkcie na zewnętrznej powierzchni 

sztuki przesyłki lub opakowania zbiorczego, przewoŜonych na warunkach uŜywania 

wyłącznego, nie powinien przekraczać 10 mSv/h.”. 

4.1.9.2 Wymagania i kontrole dotyczące przewozu materiałów LSA i SCO 

4.1.9.2.1 Ilość materiału LSA lub przedmiotów SCO w pojedynczej sztuce przesyłki typu IP-1, sztuce 

przesyłki typu IP-2, sztuce przesyłki typu IP-3 lub przedmiotów albo grup przedmiotów, 

powinna być taka, aby poziom promieniowania w odległości 3 m od nieosłoniętego materiału 

lub przedmiotu, albo grupy przedmiotów, nie przekraczał 10 mSv/h. 

4.1.9.2.2 Materiały LSA i przedmioty SCO będące materiałem rozszczepialnym lub zawierające 

materiał rozszczepialny, który nie jest wyłączony z wymagań określonych w 2.2.7.2.3.5, 

powinny spełniać odpowiednie wymagania określone w 7.5.11, CV33 (4.1) i (4.2). 

4.1.9.2.3 Materiały LSA i przedmioty SCO będące materiałem rozszczepialnym lub zawierające 

materiał rozszczepialny powinny spełniać odpowiednie wymagania określone w 6.4.11.1. 

4.1.9.2.4 Materiały LSA i przedmioty SCO z grup LSA-I i SCO-I mogą być przewoŜone nieopakowane, 

pod następującymi warunkami: 

(a) wszystkie nieopakowane materiały, inne niŜ rudy zawierające tylko naturalnie 

występujące izotopy promieniotwórcze, powinny być przewoŜone w taki sposób, aby 

w normalnych warunkach przewozu nie było utraty zawartości promieniotwórczej ze 

środka transportowego, ani utraty osłonności; 

(b) kaŜdy środek transportowy powinien być wykorzystywany na warunkach uŜywania 

wyłącznego; nie dotyczy to przewozu przedmiotów SCO-I, na których skaŜenie, na 

dostępnych i niedostępnych powierzchniach, nie jest większe niŜ dziesięciokrotny 

poziom wartości podanych w definicji „SkaŜenie” w 2.2.7.1.2;  

(c) w przypadku przedmiotów SCO-I, jeŜeli przypuszcza się, Ŝe na ich niedostępnych 

powierzchniach występuje skaŜenie niezwiązane przekraczające wartości podane 

w 2.2.7.2.3.2 (a) (i), to powinny być podjęte takie środki zaradcze, aby materiał 

promieniotwórczy nie wydostawał się do pojazdu; 
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(d) nieopakowany materiał rozszczepialny powinien spełniać wymagania określone 

w 2.2.7.2.3.5 (e). 

4.1.9.2.5 Materiały LSA i przedmioty SCO, jeŜeli nie postanowiono inaczej w 4.1.9.2.3, powinny być 
pakowane zgodnie z poniŜszą tabelą: 

Tabela 4.1.9.2.5: Wymagania dla przemysłowych sztuk przesyłki zawierających  

materiały LSA lub przedmioty SCO 

Zawartość 
promieniotwórcza 

Rodzaj przemysłowej sztuki przesyłki 

UŜywanie wyłączne UŜywanie inne niŜ wyłączne 

LSA-I 

ciało stałe 
a
 

ciecz 

Typ IP-1 

Typ IP-1 

Typ IP-1 

Typ IP-2 

LSA-II 

ciało stałe 

ciecz i gaz 

 

Typ IP-2 

Typ IP-2 

 

Typ IP-2 

Typ IP-3 

LSA-III Typ IP-2 Typ IP-3 

SCO-I 
a
 Typ IP-1 Typ IP-1 

SCO-II Typ IP-2 Typ IP-2 
a 

nieopakowane materiały LSA-I i przedmioty SCO-I mogą być przewoŜone na warunkach 

określonych w 4.1.9.2.4. 

4.1.9.3 Sztuki przesyłek zawierające materiał rozszczepialny 

Zawartość sztuk przesyłek zawierających materiał rozszczepialny jest zgodna z zawartością 
określoną dla wzoru sztuki przesyłki bezpośrednio w ADR lub w świadectwie zatwierdzenia  

4.1.10 Przepisy szczególne dotyczące pakowania razem 

4.1.10.1 JeŜeli zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału pakowanie razem jest dozwolone, to róŜne 

towary niebezpieczne lub towary niebezpieczne z innymi towarami mogą być pakowane razem 

w opakowania kombinowane, zgodne z 6.1.4.21, pod warunkiem, Ŝe nie reagują one ze sobą 
niebezpiecznie i spełnione są wszystkie odpowiednie przepisy niniejszego działu. 

UWAGA 1: Patrz równieŜ 4.1.1.5 i 4.1.1.6. 

UWAGA 2: Dla materiału promieniotwórczego, patrz 4.1.9. 

4.1.10.2 JeŜeli jako opakowania zewnętrzne stosowane są skrzynie drewniane lub tekturowe, to sztuka 

przesyłki zawierająca róŜne materiały zapakowane razem, z wyjątkiem sztuk przesyłek 

zawierających wyłącznie materiały klasy 1 lub wyłącznie materiały klasy 7, nie powinna 

waŜyć więcej niŜ 100 kg. 

4.1.10.3 JeŜeli przepisy szczególne podane w 4.1.10.4 nie stanowią inaczej, to dozwolone jest 

pakowanie razem towarów niebezpiecznych tej samej klasy o tym samym kodzie 

klasyfikacyjnym. 

4.1.10.4 Następujące przepisy szczególne, dotyczące pakowania razem do tej samej sztuki przesyłki, 

mają zastosowanie w przypadku, gdy są one wskazane dla danej pozycji wykazu w kolumnie 

(9b) tabeli A w dziale 3.2: 

MP 1 Dopuszcza się pakowanie razem tylko z towarami tego samego typu o tej samej 

grupie zgodności. 

MP 2 Nie powinny być pakowane razem z innymi towarami. 

MP 3 Dozwolone jest pakowanie razem UN 1873 z UN 1802. 

MP 4 Nie powinny być pakowane razem z towarami innych klas lub z towarami, które nie 

podlegają przepisom ADR. JednakŜe, jeŜeli nadtlenek organiczny jest utwardzaczem 

dla materiałów klasy 3 lub elementem zestawu z materiałami klasy 3, to dozwolone 

jest jego pakowanie razem z tymi materiałami. 

MP 5 UN 2814 i UN 2900 mogą być pakowane razem w opakowania kombinowane 

zgodne z instrukcją pakowania P620. Nie powinny być one pakowane razem 
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z innymi towarami; zakaz ten nie dotyczy UN 3373 próbek diagnostycznych lub 

próbek klinicznych kategorii B zapakowanych zgodnie z instrukcją pakowania P650 

i materiałów dodawanych jako czynniki chłodzące, np. lodu, suchego lodu lub azotu 

schłodzonego skroplonego. 

MP 6 Nie powinny być pakowane razem z innymi towarami. Nie ma to zastosowania do 

materiałów dodawanych jako czynniki chłodzące, np. lodu, suchego lodu lub azotu 

schłodzonego skroplonego. 

MP 7 Dopuszcza się pakowanie razem w opakowania kombinowane zgodne z 6.1.4.21, 

w ilości do 5 litrów na opakowanie wewnętrzne: 

- z towarami tej samej klasy o innych kodach klasyfikacyjnych, jeŜeli równieŜ dla 

tych towarów dozwolone jest pakowanie razem; lub 

- z towarami niepodlegającymi przepisom ADR,  

pod warunkiem, Ŝe nie reagują ze sobą niebezpiecznie. 

MP 8 Dopuszcza się pakowanie razem w opakowania kombinowane zgodne z 6.1.4.21, 

w ilości do 3 litrów na opakowanie wewnętrzne: 

- z towarami tej samej klasy o innych kodach klasyfikacyjnych, jeŜeli równieŜ dla 

tych towarów dozwolone jest pakowanie razem; lub 

- z towarami niepodlegającymi przepisom ADR; 

pod warunkiem, Ŝe nie reagują ze sobą niebezpiecznie. 

MP 9 Dopuszcza się pakowanie razem w opakowania zewnętrzne przewidziane dla 

opakowań kombinowanych zgodnych z 6.1.4.21: 

- z innymi towarami klasy 2; 

- z towarami innych klas pod warunkiem, Ŝe równieŜ dla tych towarów dozwolone 

jest pakowanie razem; lub 

- z towarami niepodlegającymi przepisom ADR; 

pod warunkiem, Ŝe nie reagują ze sobą niebezpiecznie. 

MP 10 Dopuszcza się pakowanie razem w opakowania kombinowane zgodne z 6.1.4.21, 

w ilości do 5 kg na opakowanie wewnętrzne: 

- z towarami tej samej klasy o innych kodach klasyfikacyjnych lub z towarami 

innych klas, jeŜeli równieŜ dla tych towarów dozwolone jest pakowanie razem; 

lub 

- z towarami niepodlegającymi przepisom ADR,  

pod warunkiem, Ŝe nie reagują ze sobą niebezpiecznie. 

MP 11 Dopuszcza się pakowanie razem w opakowania kombinowane zgodne z 6.1.4.21, 

w ilości do 5 kg na opakowanie wewnętrzne: 

- z towarami tej samej klasy o innych kodach klasyfikacyjnych lub z towarami 

innych klas (z wyjątkiem materiałów klasy 5.1 zaliczonych do I lub II grupy 

pakowania), jeŜeli równieŜ dla tych towarów dozwolone jest pakowanie razem; 

lub 

- z towarami niepodlegającymi przepisom ADR,  

pod warunkiem, Ŝe nie reagują ze sobą niebezpiecznie 

MP 12 Dopuszcza się pakowanie razem w opakowania kombinowane zgodne z 6.1.4.21, 

w ilości do 5 kg na opakowanie wewnętrzne: 

- z towarami tej samej klasy o innych kodach klasyfikacyjnych lub z towarami 

innych klas (z wyjątkiem materiałów klasy 5.1 zaliczonych do I lub II grupy 

pakowania), jeŜeli równieŜ dla tych towarów dozwolone jest pakowanie razem; 

lub 
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- z towarami niepodlegającymi przepisom ADR,  

pod warunkiem, Ŝe nie reagują ze sobą niebezpiecznie. 

Sztuka przesyłki nie powinna waŜyć więcej niŜ 45 kg. JednakŜe, jeŜeli jako 

opakowanie zewnętrzne stosowane są skrzynie tekturowe, to sztuka przesyłki nie 

powinna waŜyć więcej niŜ 27 kg. 

MP 13 Dopuszcza się pakowanie razem w opakowania kombinowane zgodne z 6.1.4.21, 

w ilości do 3 kg na opakowanie wewnętrzne: 

- z towarami tej samej klasy o innych kodach klasyfikacyjnych lub z towarami 

innych klas, jeŜeli równieŜ dla tych towarów dozwolone jest pakowanie razem; 

lub 

- z towarami niepodlegającymi przepisom ADR,  

pod warunkiem, Ŝe nie reagują ze sobą niebezpiecznie. 

MP 14 Dopuszcza się pakowanie razem w opakowania kombinowane zgodne z 6.1.4.21, 

w ilości do 6 kg na opakowanie wewnętrzne: 

- z towarami tej samej klasy o innych kodach klasyfikacyjnych lub z towarami 

innych klas, jeŜeli równieŜ dla tych towarów dozwolone jest pakowanie razem; 

lub 

- z towarami niepodlegającymi przepisom ADR,  

pod warunkiem, Ŝe nie reagują ze sobą niebezpiecznie. 

MP 15 Dopuszcza się pakowanie razem w opakowania kombinowane zgodne z 6.1.4.21, 

w ilości do 3 litrów na opakowanie wewnętrzne: 

- z towarami tej samej klasy o innych kodach klasyfikacyjnych lub z towarami 

innych klas, jeŜeli równieŜ dla tych towarów dozwolone jest pakowanie razem; 

lub 

- z towarami niepodlegającymi przepisom ADR,  

pod warunkiem, Ŝe nie reagują ze sobą niebezpiecznie. 

MP 16 (Zarezerwowany) 

MP 17 Dopuszcza się pakowanie razem w opakowania kombinowane zgodne z 6.1.4.21, 

w ilości do 0,5 litra na opakowanie wewnętrzne i do 1 litra na sztukę przesyłki: 

- z towarami innych klas, z wyjątkiem klasy 7, jeŜeli równieŜ dla tych towarów 

dozwolone jest pakowanie razem; lub 

- z towarami niepodlegającymi przepisom ADR,  

pod warunkiem, Ŝe nie reagują ze sobą niebezpiecznie. 

MP 18 Dopuszcza się pakowanie razem w opakowania kombinowane zgodne z 6.1.4.21, 

w ilości do 0,5 kg na opakowanie wewnętrzne i do 1 kg na sztukę przesyłki: 

- z towarami innych klas, z wyjątkiem klasy 7, jeŜeli równieŜ dla tych towarów 

dozwolone jest pakowanie razem; lub 

- z towarami niepodlegającymi przepisom ADR,  

pod warunkiem, Ŝe nie reagują ze sobą niebezpiecznie. 

MP 19 Dopuszcza się pakowanie razem w opakowania kombinowane zgodne z 6.1.4.21, 

w ilości do 5 litrów na opakowanie wewnętrzne: 

- z towarami tej samej klasy o innych kodach klasyfikacyjnych lub z towarami 

innych klas, jeŜeli równieŜ dla tych towarów dozwolone jest pakowanie razem; 

lub 

- z towarami niepodlegającymi przepisom ADR,  

pod warunkiem, Ŝe nie reagują ze sobą niebezpiecznie. 
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MP 20 Dopuszcza się pakowanie razem z towarami o tym samym numerze UN. 

Nie dopuszcza się pakowania razem z towarami klasy 1 o róŜnych numerach UN, 

z wyjątkiem gdy jest to przewidziane w przepisie szczególnym MP 24 

Nie dopuszcza się pakowania razem z towarami innych klas lub z towarami 

niepodlegającymi przepisom ADR. 

MP 21 Dopuszcza się pakowanie razem z przedmiotami o tym samym numerze UN. 

Nie dopuszcza się pakowania razem z materiałami i przedmiotami klasy 1 o róŜnych 

numerach UN, z wyjątkiem: 

(a) ich własnych środków inicjujących pod warunkiem, Ŝe 

(i) wykluczona jest moŜliwość ich zadziałania w normalnych warunkach 

przewozu; lub 

(ii) środki inicjujące wyposaŜone są w co najmniej dwa skuteczne 

urządzenia ochronne, zapobiegające wybuchowi przedmiotu w razie 

przypadkowego zadziałania tych środków; lub 

(iii) właściwa władza państwa pochodzenia 
3
 stwierdzi, Ŝe przypadkowe 

zadziałanie środków inicjujących nie wyposaŜonych w dwa skuteczne 

urządzenia ochronne (tzn. środków zaliczonych do grupy zgodności B), 

nie spowoduje wybuchu przedmiotu w normalnych warunkach 

przewozu; 

(b) przedmiotów grup zgodności C, D i E. 

Nie dopuszcza się pakowania razem z towarami innych klas lub z towarami 

niepodlegającymi przepisom ADR. 

W przypadku pakowania razem towarów zgodnie z niniejszym przepisem 

szczególnym, to naleŜy uwzględnić moŜliwość zmiany klasyfikacji sztuki przesyłki 

zgodnie z 2.2.1.1. Opis towarów w dokumencie przewozowym, patrz 5.4.1.2.1 (b). 

MP 22 Dopuszcza się pakowanie razem z przedmiotami o tym samym numerze UN. 

Nie dopuszcza się pakowania razem z materiałami i przedmiotami klasy 1 o róŜnych 

numerach UN, z wyjątkiem pakowania: 

(a) z ich własnymi środkami inicjującymi, pod warunkiem, Ŝe wykluczona jest 

moŜliwość ich zadziałania w normalnych warunkach przewozu; lub 

(b) z przedmiotami grup zgodności C, D i E; lub 

(c) jeŜeli przewidziano w przepisie szczególnym MP 24. 

Nie dopuszcza się pakowania razem z towarami innych klas lub z towarami 

niepodlegającymi przepisom ADR. 

W przypadku pakowania razem towarów zgodnie z niniejszym przepisem 

szczególnym, to naleŜy uwzględnić moŜliwość zmiany klasyfikacji sztuki przesyłki 

zgodnie z 2.2.1.1. Opis towarów w dokumencie przewozowym, patrz 5.4.1.2.1 (b). 

MP 23 Dopuszcza się pakowanie razem z przedmiotami o tym samym numerze UN. 

Nie dopuszcza się pakowania razem z towarami klasy 1 o róŜnych numerach UN, 

z wyjątkiem pakowania: 

(a) z ich własnymi środkami inicjującymi, pod warunkiem, Ŝe wykluczona jest 

moŜliwość ich zadziałania w normalnych warunkach przewozu; lub 

(b) jeŜeli przewidziano w przepisie szczególnym MP 24. 

Nie dopuszcza się pakowania razem z towarami innych klas lub z towarami 

niepodlegającymi przepisom ADR. 

                                                           
3 

JeŜeli państwo pochodzenia nie jest Umawiającą się Stroną ADR, to dopuszczenie takie wymaga potwierdzenia 

przez właściwą władzę pierwszego państwa – Umawiającej się Strony ADR, do którego dotrze ładunek. 
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W przypadku pakowania razem towarów zgodnie z niniejszym przepisem 

szczególnym, to naleŜy uwzględnić moŜliwość zmiany klasyfikacji sztuki przesyłki 

zgodnie z 2.2.1.1. Opis towarów w dokumencie przewozowym, patrz 5.4.1.2.1 (b). 

MP 24 Dopuszcza się pakowanie razem z towarami o numerach UN zamieszczonych 

w poniŜszej tabeli, z uwzględnieniem następujących warunków: 

- jeŜeli w tabeli znajduje się litera A, to towary o takich numerach UN mogą być 
pakowane do tej samej sztuki przesyłki bez szczególnych ograniczeń masy; 

- jeŜeli w tabeli znajduje się litera B, to towary o takich numerach UN mogą być 
pakowane do tej samej sztuki przesyłki, o całkowitej  masie zawartych w niej 

materiałów wybuchowych nie  przekraczającej 50 kg. 

W przypadku pakowania razem towarów zgodnie z niniejszym przepisem 

szczególnym, to naleŜy uwzględnić moŜliwość zmiany klasyfikacji sztuki przesyłki 

zgodnie z 2.2.1.1. Opis towarów w dokumencie przewozowym, patrz 5.4.1.2.1 (b). 
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DZIAŁ 4.2 

STOSOWANIE CYSTERN PRZENOŚNYCH ORAZ  

WIELOELEMENTOWYCH KONTENERÓW DO GAZU (MEGC) UN 

UWAGA 1: Dla cystern stałych (pojazdów cystern), cystern odejmowalnych, kontenerów-cystern, nadwozi 

wymiennych-cystern ze zbiornikami wykonanymi z metalu oraz pojazdów-baterii i MEGC - patrz dział 4.3; 

odnośnie do cystern z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem - dział 4.4; dla cystern do przewozu 

odpadów napełnianych podciśnieniowo – dział 4.5. 

UWAGA 2: Cysterny przenośne i MEGC UN, oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami działu 6.7, 

które zostały dopuszczone w państwie nie będącym Umawiającą się Stroną ADR, mogą być uŜywane 

w przewozach na warunkach ADR. 

4.2.1 Przepisy ogólne dotyczące stosowania cystern przenośnych do przewozu materiałów 

klasy 1 oraz klas 3 do 9 

4.2.1.1 Rozdział ten zawiera wymagania ogólne mające zastosowanie do cystern przenośnych do 

przewozu materiałów klas 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 i 9. Ponadto, cysterny 

przenośne powinny stosować się do wymagań dotyczących projektowania, konstrukcji, badań 
i prób wymienionych w 6.7.2. Materiały powinny być przewoŜone w cysternach przenośnych 

przy zastosowaniu odpowiednich instrukcji dla cystern przenośnych wskazanych w kolumnie 

(10) tabeli A w dziale 3.2 i podanych w 4.2.5.2.6 (T1 do T23) oraz wymagań szczególnych 

przypisanych dla kaŜdego materiału w kolumnie (11) tabeli A w dziale 3.2, podanych 

w 4.2.5.3. 

4.2.1.2 Podczas przewozu cysterny przenośne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed 

uszkodzeniem zbiornika i wyposaŜenia obsługowego w wyniku bocznego i podłuŜnego 

uderzenia oraz wywrócenia. Zabezpieczenie takie nie jest wymagane, jeŜeli zbiornik 

i wyposaŜenie obsługowe są tak skonstruowane, Ŝe mogą wytrzymywać uderzenia 

i wywrócenia. Przykłady takich zabezpieczeń podane są w 6.7.2.17.5. 

4.2.1.3 Niektóre materiały są chemicznie niestabilne. Są one dopuszczane do przewozu tylko 

wówczas, jeŜeli zostaną podjęte niezbędne kroki przeciwdziałające ich niebezpiecznemu 

rozkładowi, przemianie lub polimeryzacji podczas przewozu. W tym celu powinny być podjęte 

szczególne starania w celu zapewnienia, Ŝe zbiorniki nie zawierają Ŝadnych materiałów 

mogących inicjować te reakcje. 

4.2.1.4 Temperatura zewnętrznej powierzchni zbiornika, wyłączając otwory i ich zamknięcia lub 

izolacji cieplnej, nie powinna podczas przewozu przekraczać 70 °C. JeŜeli zachodzi 

konieczność, to zbiornik powinien być izolowany cieplnie. 

4.2.1.5 PróŜne cysterny przenośne, które nie zostały odgazowane, powinny spełniać te same 

wymagania jak cysterny przenośne napełnione.  

4.2.1.6 Materiały, które mogą reagować ze sobą niebezpiecznie, nie powinny być przewoŜone 

w sąsiadujących ze sobą komorach zbiornika (patrz definicja „reakcja niebezpieczna” w 1.2.1): 

4.2.1.7 Świadectwo zatwierdzenia typu, protokół z badań i poświadczenie zawierające wyniki odbioru 

technicznego i badań kaŜdej cysterny przenośnej wydane przez właściwą władzę lub organ 

przez nią upowaŜniony, powinny być przechowywane przez właściwą władzę, lub organ przez 

nią upowaŜniony i właściciela. Właściciele powinni przedstawić niniejszą dokumentację na 

Ŝądanie właściwej władzy. 

4.2.1.8 JeŜeli nazwa materiału(-ów) przewoŜonego(-ych) nie występuje na tabliczce metalowej 

opisanej w 6.7.2.20.2, to wówczas, jeŜeli jest to niezbędne, kopia świadectwa wymienionego 

w 6.7.2.18.1 powinna być dostępna na Ŝądanie właściwej władzy lub organu przez nią 
upowaŜnionego i dostarczana przez nadawcą, odbiorcę lub agenta.  

4.2.1.9 Stopień napełnienia 

4.2.1.9.1 Nadawca przed napełnieniem powinien zapewnić, Ŝe zastosowana cysterna przenośna jest 

odpowiednia i nie jest napełniona materiałami, które w kontakcie z materiałem zbiornika, 

uszczelkami, wyposaŜeniem obsługowym i wykładziną ochronną, mogłyby z nimi reagować 
niebezpiecznie z wydzieleniem produktów niebezpiecznych lub wyraźnie osłabią te materiały. 

Nadawca moŜe zasięgnąć opinii producenta materiału niebezpiecznego i w porozumieniu 
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z właściwą władzą przedstawić informację dotyczącą jego zgodności z materiałami cysterny 

przenośnej. 

4.2.1.9.1.1 Cysterny przenośne nie powinny być napełnione powyŜej poziomu określonego w 4.2.1.9.2 do 

4.2.1.9.6. Zastosowanie wzorów podanych w 4.2.1.9.2, 4.2.1.9.3 lub 4.2.1.9.5.1 w odniesieniu 

do poszczególnych materiałów jest wskazane w odpowiednich instrukcjach lub wymaganiach 

szczególnych dla cystern przenośnych podanych w 4.2.5.2.6 lub 4.2.5.3 i w kolumnie (10) lub 

(11) tabeli A w dziale 3.2. 

4.2.1.9.2 Maksymalny stopień napełnienia (w %) dla ogólnego zastosowania jest oblicza się według 

wzoru: 

stopień napełnienia  = 97
1trtf  

4.2.1.9.3 Maksymalny stopień napełnienia (w %) dla materiałów ciekłych klasy 6.1 i klasy 8, I i II 

grupy pakowania i materiałów ciekłych o pręŜności pary wyŜszej niŜ 175 kPa (1,75 bara) 

w 65 °C, oblicza się według wzoru: 

stopień napełnienia  = 


 

4.2.1.9.4 We wzorze tym, α jest średnim współczynnikiem rozszerzalności objętościowej materiału 

ciekłego pomiędzy średnią temperaturą materiału ciekłego podczas napełniania (tf) i najwyŜszą 
średnią temperaturą ładunku podczas przewozu (tr) (obie w °C). Dla materiałów ciekłych 

przewoŜonych w warunkach otoczenia współczynnik α oblicza się według wzoru: 

α  d  d
35d

 

gdzie: d15 i d50 oznaczają gęstość materiału ciekłego odpowiednio w temperaturze 15 °C 

i 50 °C. 

4.2.1.9.4.1 NajwyŜsza średnia temperatura ładunku (tr) powinna być zakładana jako 50 °C, chyba Ŝe dla 

przewozów realizowanych w skrajnych temperaturach lub warunkach klimatycznych, 

właściwa władza zgodzi się odpowiednio na niŜszą lub zaleci wyŜszą temperaturę. 

4.2.1.9.5 Wymagania zawarte w 4.2.1.9.2 do 4.2.1.9.4.1 nie mają zastosowania do cystern przenośnych, 

które zawierają materiały zachowujące w czasie przewozu temperaturę wyŜszą od 50 °C (np. 

przy pomocy urządzeń grzewczych). W cysternach przenośnych wyposaŜonych w urządzenia 

grzewcze, powinien być zastosowany regulator temperatury w celu zapewnienia, aby 

maksymalny stopień napełnienia nie był większy w dowolnym czasie podczas przewozu 

niŜ 95% pojemności. 

4.2.1.9.5.1 Maksymalny stopień napełnienia (w %) dla materiałów stałych przewoŜonych powyŜej ich 

temperatury topnienia i dla materiałów ciekłych przewoŜonych w podwyŜszonej temperaturze, 

oblicza się według poniŜszego wzoru: 

stopień napełnienia  95 d
d

 

w którym df i dr oznaczają gęstość cieczy odpowiednio w średniej temperaturze cieczy podczas 

napełniania i najwyŜszej średniej temperaturze ładunku podczas przewozu.  

4.2.1.9.6 Cysterny przenośne nie powinny być kierowane do przewozu: 

(a) jeŜeli ich stopień napełnienia jest większy niŜ 20% lecz mniejszy niŜ 80%, w przypadku 

materiałów ciekłych o lepkości mniejszej niŜ 2 680 mm
2
/s w 20 °C lub w maksymalnej 

temperaturze podczas przewozu w przypadku materiałów o podwyŜszonej temperaturze, 

chyba Ŝe zbiorniki cystern przenośnych są podzielone przegrodami, lub falochronami na 

komory o pojemności nie większej niŜ 7 500 litrów; 

(b) z pozostałością poprzednio przewoŜonego materiału znajdującego się na zewnątrz 

zbiornika lub wyposaŜenia obsługowego; 
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(c) jeŜeli są uszkodzone w takim stopniu, Ŝe całość cysterny przenośnej, jej urządzeń do 

podnoszenia lub urządzeń zabezpieczających moŜe być naruszona; i 

(d) jeŜeli skontrolowane wyposaŜenie obsługowe nie jest sprawne. 

4.2.1.9.7 Kieszenie do przemieszczania cystern przenośnych podnośnikiem widłowym powinny być 
zamknięte, kiedy cysterna jest napełniona. Wymagania te nie dotyczą cystern przenośnych, 

które zgodnie z 6.7.2.17.4 nie potrzebują urządzeń zamykających kieszenie dla wózków 

widłowych. 

4.2.1.10 Przepisy dodatkowe mające zastosowanie przy przewozie materiałów klasy 3 w cysternach 

przenośnych  

4.2.1.10.1 Wszystkie cysterny przenośne przeznaczone do przewozu materiałów zapalnych ciekłych 

powinny być zamknięte i wyposaŜone w urządzenia obniŜające ciśnienie zgodnie z 6.7.2.8 do 

6.7.2.15. 

4.2.1.10.1.1 Dla cystern przenośnych przeznaczonych do eksploatacji tylko na lądzie, moŜe być 
zastosowany otwarty system wentylacyjny, jeŜeli jest dozwolony zgodnie z przepisami 

działu 4.3. 

4.2.1.11 Przepisy dodatkowe mające zastosowanie przy przewozie materiałów klas 4.1, 4.2 lub 4.3 

(inne niŜ materiały samoreaktywne klasy 4.1) w cysternach przenośnych 

(Zarezerwowany) 

UWAGA: Odnośnie do materiałów samoreaktywnych klasy 4.1, patrz 4.2.1.13.1. 

4.2.1.12 Przepisy dodatkowe mające zastosowanie przy przewozie materiałów klasy 5.1 w cysternach 

przenośnych 

(Zarezerwowany) 

4.2.1.13 Przepisy dodatkowe mające zastosowanie przy przewozie materiałów klasy 5.2 i materiałów 

samoreaktywnych klasy 4.1 w cysternach przenośnych 

4.2.1.13.1 KaŜdy materiał powinien być zbadany i sprawozdanie z badań przedstawione właściwej 

władzy państwa pochodzenia w celu zatwierdzenia. Zawiadomienie o tym powinno być 
wysłane do właściwej władzy państwa przeznaczenia. Zawiadomienie powinno zawierać 
odpowiednie informacje dotyczące przewozu i sprawozdanie z wynikami badań. Podjęte 

badania powinny obejmować zakres niezbędny dla: 

(a) wykazania zgodności wszystkich materiałów cysterny przenośnej, które wchodzą 
normalnie w kontakt z przewoŜonymi materiałami; 

(b) dostarczenia danych dla konstrukcji urządzeń obniŜających ciśnienie i zaworów 

bezpieczeństwa z uwzględnieniem charakterystyk konstrukcyjnych cystern 

przenośnych. 

Wszystkie dodatkowe postanowienia niezbędne dla bezpiecznego przewozu materiału 

powinny być wyraźnie opisane w sprawozdaniu. 

4.2.1.13.2 Następujące postanowienia odnoszą się do cystern przenośnych przeznaczonych do przewozu 

nadtlenków organicznych typu F lub materiałów samoreaktywnych typu F o TSR wynoszącej 

55 °C lub wyŜszej. W przypadku niezgodności postanowienia te powinny przewaŜać nad 

wymienionymi w rozdziale 6.7.2. ZagroŜeniami branymi pod uwagę są samoprzyspieszający 

się rozkład materiału i objęcie ogniem opisane w 4.2.1.13.8.  

4.2.1.13.3 Dodatkowe postanowienia dotyczące przewozu nadtlenków organicznych lub materiałów 

samoreaktywnych o TSR niŜszej niŜ 55 °C w cysternach przenośnych, powinny być określone 

przez właściwą władzę państwa pochodzenia. Zawiadomienie o tym powinno być wysłane do 

właściwej władzy państwa przeznaczenia. 

4.2.1.13.4 Cysterny przenośne powinny być projektowane na ciśnienie próbne co najmniej 0,4 MPa 

(4 bary).  

4.2.1.13.5 Cysterny przenośne powinny być wyposaŜone w urządzenia do pomiaru temperatury. 



Dziennik Ustaw – 839 –  Poz. 769

 

160 
 

4.2.1.13.6 Cysterny przenośne powinny być wyposaŜone w urządzenia obniŜające ciśnienie 

i w urządzenia awaryjne obniŜające ciśnienie. Mogą być takŜe stosowane zawory 

podciśnieniowe. Urządzenia obniŜające ciśnienie powinny działać przy ustalonym ciśnieniu 

zaleŜnym zarówno od właściwości materiału, jak i charakterystyki konstrukcyjnej cysterny 

przenośnej. W zbiorniku nie mogą występować elementy topliwe. 

4.2.1.13.7 Urządzenia obniŜające ciśnienie powinny być zaworami typu spręŜynowego, zapobiegającymi 

nadmiernemu wzrostowi ciśnienia produktów rozkładu i pary uwolnionych w temperaturze 

50 °C wewnątrz cysterny przenośnej. Przepustowość i ciśnienie początku otwarcia zaworów 

bezpieczeństwa powinny być potwierdzone wynikami badań określonych w 4.2.1.13.1. 

JednakŜe ciśnienie początku otwarcia powinno być takie, aby w przypadku przewrócenia się 
cysterny przenośnej nie doszło do wycieku zawartości. 

4.2.1.13.8 Urządzenia awaryjne obniŜające ciśnienie mogą być typu spręŜynowego lub w postaci płytki 

bezpieczeństwa, albo jako połączenie tych dwóch konstrukcji i powinny być zaprojektowane 

w taki sposób, aby zapewnić usunięcie wszystkich produktów rozkładu i pary wydzielających 

się podczas samoprzyspieszającego się rozkładu w warunkach pełnego objęcia ogniem 

w czasie nie krótszym niŜ jedna godzina, obliczane według następującego wzoru: 

q = 70961× F× A
0,82

 

gdzie: 

q = absorbcja cieplna [W] 

A = powierzchnia zwilŜona [m
2
] 

F = współczynnik izolacji 

 = 1 dla zbiorników bez izolacji,  lub 

F  
  dla zbiorników z izolacją 

gdzie: 

K = przewodność cieplna warstwy izolacyjnej  [W · m
-1

 · K
-1

] 

L = grubość warstwy izolacyjnej    [m] 

U = K/L = współczynnik przenikania ciepła izolacji  [W · m
-2

 · K
-1

] 

T = temperatura materiału w warunkach uwolnienia  [K] 

Ciśnienie początku otwarcia urządzenia awaryjnego obniŜającego ciśnienie powinno być 
wyŜsze od ciśnienia podanego w 4.2.1.13.7, ustalonego na podstawie wyników badań 
podanych w 4.2.1.13.1. Urządzenia awaryjne obniŜające ciśnienie powinny być tak ustawione, 

aby maksymalne ciśnienie w cysternie nie przekroczyło nigdy ciśnienia próbnego cysterny 

przenośnej. 

UWAGA: Przykład metody określania wielkości urządzeń obniŜających ciśnienie podany jest 

w Dodatku 5 do Podręcznika Badań i Kryteriów. 

4.2.1.13.9 Odnośnie do izolowanych cystern przenośnych, przepustowość i nastawienie urządzeń 
obniŜających ciśnienie powinna być określona przy załoŜeniu utraty 1% powierzchni 

izolacyjnej. 

4.2.1.13.10 Zawory podciśnieniowe i zawory bezpieczeństwa typu spręŜynowego zbiorników, powinny 

być wyposaŜone w przerywacz płomienia. NaleŜy liczyć się ze zmniejszeniem przepustowości 

zaworów powodowanym przez przerywacz płomienia. 

4.2.1.13.11 WyposaŜenie obsługowe takie jak zawory i przewody rurowe, znajdujące się na zewnątrz 

zbiorników, powinny być tak rozmieszczone, aby nie pozostawały w nich materiały po 

napełnieniu cysterny przenośnej. 

4.2.1.13.12 Cysterny przenośne mogą być, albo izolowane cieplnie, albo chronione osłoną 
przeciwsłoneczną. JeŜeli TSR materiału w cysternie przenośnej wynosi 55 °C lub mniej, albo 

cysterna przenośna jest wykonana z aluminium, to cysterna przenośna powinna być całkowicie 
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izolowana. Powierzchnia zewnętrzna powinna być pomalowana na biało lub pokryta jasną 
osłoną metalową. 

4.2.1.13.13 Stopień napełnienia  nie moŜe przekraczać 90% w temperaturze 15 °C. 

4.2.1.13.14 Znak wymagany zgodnie z 6.7.2.20.2 powinien zawierać numer UN i nazwę techniczną 
z dopuszczalnym stęŜeniem materiałów niebezpiecznych. 

4.2.1.13.15 Nadtlenki organiczne i materiały samoreaktywne wyraźnie wykazane w instrukcji T23 

cysterny przenośnej w 4.2.5.2.6 mogą być przewoŜone w cysternach przenośnych. 

4.2.1.14 Przepisy dodatkowe mające zastosowanie przy przewozie materiałów klasy 6.1 w cysternach 

przenośnych 

(Zarezerwowany) 

4.2.1.15 Wymaganie dodatkowe mające zastosowanie przy przewozie materiałów klasy 6.2 

w cysternach przenośnych 

(Zarezerwowany) 

4.2.1.16 Przepisy dodatkowe mające zastosowanie przy przewozie materiałów klasy 7 w cysternach 

przenośnych 

4.2.1.16.1 Cysterny przenośne, które przewoziły materiały promieniotwórcze, nie powinny być 
stosowane do przewozu innych materiałów. 

4.2.1.16.2 Stopień napełnienia cystern przenośnych nie powinien przekraczać 90% lub alternatywnie 

innej wartości zatwierdzonej przez właściwą władzę. 

4.2.1.17 Przepisy dodatkowe mające zastosowanie przy przewozie materiałów klasy 8 w cysternach 

przenośnych 

4.2.1.17.1 Urządzenia obniŜające ciśnienie w cysternach przenośnych stosowanych do przewozu 

materiałów klasy 8 powinny być sprawdzane w okresach nieprzekraczających 1 roku. 

4.2.1.18 Przepisy dodatkowe mające zastosowanie przy przewozie materiałów klasy 9 w cysternach 

przenośnych 

(Zarezerwowany) 

4.2.1.19 Przepisy dodatkowe mające zastosowanie przy przewozie materiałów stałych przewoŜonych 

powyŜej ich temperatury topnienia 

4.2.1.19.1 Materiały stałe przewoŜone lub zgłoszone do przewozu w temperaturze wyŜszej od ich 

temperatury topnienia, którym nie przypisano instrukcji cysterny przenośnej w kolumnie (10) 

tabeli A w dziale 3.2 lub w przypadku, gdy przypisanej instrukcji cysterny przenośnej nie 

moŜna zastosować do przewozu w temperaturach wyŜszych od ich temperatury topnienia, 

mogą być przewoŜone w cysternach przenośnych pod warunkiem, Ŝe materiały stałe naleŜą do 

klasy 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 lub 9 i nie występuje zagroŜenie inne, niŜ opisane w klasie 6.1 

lub klasie 8 oraz naleŜą do II lub III grupy pakowania. 

4.2.1.19.2 JeŜeli nie wskazano inaczej w tabeli A w dziale 3.2, to cysterny przenośne do przewozu 

materiałów stałych w temperaturze powyŜej ich temperatury topnienia, powinny spełniać 
przepisy instrukcji T4 dla cystern przenośnych do materiałów stałych III grupy pakowania lub 

instrukcji T7 dla materiałów stałych II grupy pakowania. Cysterna przenośna, która prezentuje 

poziom bezpieczeństwa równy lub wyŜszy moŜe być wybrana zgodnie z 4.2.5.2.5. 

Maksymalny stopień napełniania (w %) powinien być określony zgodnie z 4.2.1.9.5 (TP3). 

4.2.2 Przepisy ogólne dotyczące stosowania cystern przenośnych do przewozu gazów 

nieschłodzonych skroplonych i chemikaliów pod ciśnieniem 

4.2.2.1 Rozdział ten zawiera odpowiednie przepisy ogólne dotyczące stosowania cystern przenośnych 

do przewozu gazów nieschłodzonych skroplonych i chemikaliów pod ciśnieniem. 

4.2.2.2 Cysterny przenośne powinny spełniać wymagania dotyczące projektowania, konstrukcji, 

badań i prób określonych w 6.7.3. Gazy nieschłodzone skroplone i chemikalia pod ciśnieniem  

powinny być przewoŜone w cysternach przenośnych zgodnie z instrukcją T50 dla cysterny 

przenośnej podaną w 4.2.5.2.6 i przepisami szczególnymi cystern przenośnych 
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przeznaczonych dla określonych gazów nieschłodzonych skroplonych, wskazanymi 

w kolumnie (11) tabeli A w dziale 3.2 i podanymi w 4.2.5.3. 

4.2.2.3 Podczas przewozu, cysterny przenośne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed 

uszkodzeniem zbiornika i wyposaŜenia obsługowego w wyniku uderzenia bocznego 

i podłuŜnego oraz wywrócenia. JeŜeli zbiorniki i wyposaŜenie obsługowe są tak 

skonstruowane, Ŝe wytrzymują uderzenie lub wywrócenie to nie wymagają takiego 

zabezpieczenia. Przykłady takiego zabezpieczenia są podane w 6.7.3.13.5. 

4.2.2.4 Niektóre gazy nieschłodzone skroplone są chemicznie niestabilne. Są one dopuszczone do 

przewozu tylko wówczas, jeŜeli zostały zastosowane niezbędne środki w celu zapobieŜenia 

niebezpiecznemu ich rozkładowi, przemianie lub polimeryzacji podczas przewozu. Ponadto 

powinny być podjęte w szczególności starania w celu zapewnienia, aby cysterny przenośne nie 

zawierały Ŝadnych gazów nieschłodzonych skroplonych sprzyjających tym reakcjom. 

4.2.2.5 JeŜeli nazwa przewoŜonego(-ych) gazu(-ów) nie występuje na tabliczce metalowej opisanej 

w 6.7.3.16.2, to kopia świadectwa wymienionego w 6.7.3.14.1 powinna być dostępna na 

Ŝyczenie właściwej władzy i dostarczana przez nadawcę, odbiorcę lub agenta. 

4.2.2.6 PróŜne nieoczyszczone i nieodgazowane cysterny przenośne powinny odpowiadać takim 

samym wymaganiom, jak cysterny przenośne napełnione ostatnio przewoŜonym gazem 

skroplonym nieschłodzonym. 

4.2.2.7 Napełnianie 

4.2.2.7.1 Przed napełnieniem cysterna przenośna powinna zostać sprawdzona w celu upewnienia się, Ŝe 

jest ona dopuszczona do przewozu danego gazu nieschłodzonego skroplonego lub propelentu 

chemikaliów pod ciśnieniem i, Ŝe nie jest napełniona gazami nieschłodzonymi skroplonymi 

lub chemikaliami pod ciśnieniem, które w kontakcie z materiałem konstrukcyjnym zbiornika, 

uszczelkami i wyposaŜeniem obsługowym mogłyby reagować niebezpiecznie tworząc 

produkty niebezpieczne lub wyraźnie osłabiać te materiały. Podczas napełniania temperatura 

gazu nieschłodzonego skroplonego lub propelentu chemikaliów pod ciśnieniem powinna być 
utrzymywana w granicach temperatury obliczeniowej. 

4.2.2.7.2 Maksymalna masa gazu nieschłodzonego skroplonego na litr pojemności zbiornika (kg/litr), 

nie powinna przekraczać gęstości gazu nieschłodzonego skroplonego w temperaturze 50 °C 

pomnoŜonej przez 0,95. JednakŜe faza gazowa nie powinna zanikać w temperaturze 60 °C 

4.2.2.7.3 Cysterny przenośne nie powinny być napełniane powyŜej ich najwyŜszej dopuszczalnej masy 

brutto i najwyŜszej dopuszczalnej masy ładunku wymienionej dla kaŜdego przewoŜonego 

gazu. 

4.2.2.8 Cysterny przenośne nie powinny być kierowane do przewozu: 

(a) w warunkach niecałkowitego napełnienia mogącego wywołać niebezpieczne uderzenia 

cieczy spowodowane falą wewnątrz zbiornika; 

(b) jeŜeli są nieszczelne; 

(c) jeŜeli są uszkodzone w takim stopniu, Ŝe całość cysterny przenośnej, jej urządzeń do 

podnoszenia lub urządzeń zabezpieczających moŜe być naruszona; i 

(d) jeŜeli skontrolowane wyposaŜenie obsługowe nie jest sprawne. 

4.2.2.9 Kieszenie do przemieszczania cystern przenośnych podnośnikiem widłowym powinny być 
zamknięte, kiedy cysterna jest napełniona. Wymagania te nie dotyczą cystern przenośnych, 

które zgodnie z 6.7.3.13.4 nie potrzebują urządzeń zamykających kieszenie dla wózków 

widłowych. 

4.2.3 Przepisy ogólne dotyczące stosowania cystern przenośnych do przewozu gazów 

schłodzonych skroplonych 

4.2.3.1 Rozdział ten zawiera odpowiednie przepisy ogólne dotyczące stosowania cystern przenośnych 

do przewozu gazów schłodzonych skroplonych. 

4.2.3.2 Cysterny przenośne powinny odpowiadać wymaganiom dotyczącym projektowania, 

konstrukcji, badań i prób określonych w 6.7.4. Gazy schłodzone skroplone powinny być 
przewoŜone w cysternach przenośnych zgodnie z instrukcją T75 dla cysterny przenośnej 
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podanej w 4.2.5.2.6 i przepisami szczególnymi dotyczącymi cystern przenośnych 

przeznaczonych dla kaŜdego materiału wskazanymi w kolumnie (11) tabeli A w dziale 3.2 

i podanymi w 4.2.5.3. 

4.2.3.3 Podczas przewozu, cysterny przenośne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed 

uszkodzeniem zbiornika i wyposaŜenia obsługowego w wyniku uderzenia bocznego 

i podłuŜnego oraz wywrócenia. JeŜeli zbiorniki i wyposaŜenie obsługowe są tak 

skonstruowane, Ŝe wytrzymują uderzenie lub wywrócenie, to nie wymagają takiego 

zabezpieczenia. Przykłady takiego zabezpieczenia podane są w 6.7.4.12.5. 

4.2.3.4 JeŜeli nazwa przewoŜonego(-ych) gazu(-ów) nie występuje na tabliczce metalowej opisanej 

w 6.7.4.15.2, to kopia świadectwa wymienionego w 6.7.4.13.1 powinna być dostępna na 

Ŝyczenie właściwej władzy i dostarczana przez nadawcę, odbiorcę lub agenta. 

4.2.3.5 PróŜne nieoczyszczone i nieodgazowane cysterny przenośne powinny odpowiadać takim 

samym wymaganiom, jak cysterny przenośne napełnione ostatnio przewoŜonym materiałem 

4.2.3.6 Napełnianie 

4.2.3.6.1 Przed napełnieniem cysterna przenośna powinna zostać sprawdzona w celu upewnienia się, Ŝe 

jest ona dopuszczona do przewozu danego gazu nieschłodzonego skroplonego i, Ŝe nie jest 

napełniona gazami, które w kontakcie z materiałem zbiornika, uszczelkami i wyposaŜeniem 

obsługowym mogłyby reagować niebezpiecznie z nimi tworząc produkty niebezpieczne lub 

wyraźnie osłabiać te materiały. Podczas napełniania temperatura gazu schłodzonego 

skroplonego powinna być utrzymywana w granicach temperatury obliczeniowej. 

4.2.3.6.2 Dla oszacowania początkowego stopnia napełnienia powinien być brany pod uwagę niezbędny 

czas utrzymywania podczas przewidywanego przewozu wliczając w to wszystkie opóźnienia, 

które mogą wystąpić. Początkowy stopień napełnienia zbiornika za wyjątkiem postanowień 
podanych w 4.2.3.6.3 i 4.2.3.6.4, powinien być taki, Ŝe jeŜeli zawartość cysterny, z wyjątkiem 

helu, osiągnie temperaturę, w której pręŜność pary jest równa maksymalnemu dopuszczalnemu 

ciśnieniu roboczemu (MAWP), wówczas objętość cieczy nie przekroczy 98%. 

4.2.3.6.3 Zbiorniki przeznaczone do przewozu helu mogą być napełnione do otworów wlotowych 

urządzeń obniŜających ciśnienie, ale nie powyŜej. 

4.2.3.6.4 MoŜe być dopuszczony wyŜszy stopień napełnienia, ale wymaga on zatwierdzenia przez 

właściwą władzę, jeŜeli przewidywany czas trwania przewozu jest znacznie krótszy niŜ czas 

utrzymywania. 

4.2.3.7 Rzeczywisty czas utrzymywania 

4.2.3.7.1 Rzeczywisty czas utrzymywania powinien być obliczany dla kaŜdego przewozu zgodnie 

z procedurą uznaną przez właściwą władzę, na następującej podstawie:  

(a) odnośnego czasu utrzymywania dla przewoŜonego gazu schłodzonego skroplonego 

(patrz 6.7.4.2.8.1) wskazanego na tabliczce opisanej w 6.7.4.15.1; 

(b) rzeczywistej gęstości napełniania; 

(c) rzeczywistego ciśnienia napełniania; 

(d) najniŜszej wartości nastawionego ciśnienia w urządzeniu (-ach) ograniczającym 

ciśnienie. 

4.2.3.7.2 Rzeczywisty czas utrzymywania powinien być zaznaczony, albo na samej cysternie 

przenośnej, albo na tabliczce metalowej trwale przymocowanej do cysterny przenośnej 

zgodnie z 6.7.4.15.2. 

4.2.3.8 Cysterny przenośne nie powinny być kierowane do przewozu: 

(a) w warunkach niecałkowitego napełnienia mogącego wywołać niebezpieczne uderzenia 

cieczy spowodowane falą wewnątrz zbiornika; 

(b) jeŜeli są nieszczelne; 

(c) jeŜeli są uszkodzone w takim stopniu, Ŝe całość cysterny przenośnej, jej urządzeń do 

podnoszenia lub urządzeń zabezpieczających moŜe być naruszona; 
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(d) jeŜeli skontrolowane wyposaŜenie obsługowe nie jest sprawne; 

(e) jeŜeli rzeczywisty czas utrzymywania dla przewoŜonego gazu nie został określony 

zgodnie z 4.2.3.7 i cysterna przenośna nie jest oznaczona zgodnie z 6.7.4.15.2; oraz 

(f) jeŜeli czas trwania przewozu, po uwzględnieniu wszystkich opóźnień, które mogą 
wystąpić, przekroczy rzeczywisty czasu utrzymywania. 

4.2.3.9 W cysternach przenośnych kieszenie dla wózka widłowego powinny być zamknięte, kiedy 

cysterna jest napełniona. Wymaganie to nie dotyczy cystern przenośnych, które zgodnie 

z 6.7.4.12.4 nie potrzebują urządzeń zamykających kieszenie dla wózków widłowych. 

4.2.4 Przepisy ogólne dotyczące stosowania (MEGC) UN 

4.2.4.1 Niniejszy rozdział zawiera wymagania ogólne mające zastosowanie do wieloelementowych 

kontenerów do gazu (MEGC) przeznaczonych do przewozu gazów nieschłodzonych, o których 

mowa w 6.7.5. 

4.2.4.2 MEGC powinny spełniać wymagania dotyczące projektowania, budowy, badań i prób podane 

szczegółowo w 6.7.5. Elementy MEGC powinny być badane okresowo zgodnie z przepisami 

instrukcji pakowania P200 podanej w 4.1.4.1 oraz przepisami podanymi w 6.2.1.6. 

4.2.4.3 Podczas przewozu, elementy MEGC i jego wyposaŜenie obsługowe powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem na skutek uderzenia bocznego, wzdłuŜnego lub 

przewrócenia. Zabezpieczenie takie nie jest wymagane, jeŜeli części konstrukcyjne 

i wyposaŜenie obsługowe, o których mowa, są tak zbudowane, Ŝe wytrzymują uderzenia 

i przewrócenie. Przykłady zabezpieczeń podano w 6.7.5.10.4. 

4.2.4.4 Badania i próby okresowe dla MEGC podane są w 6.7.5.12. MEGC i jego elementy 

nie powinny być napełniane po upływie terminu badania okresowego; jednakŜe mogą być 
przewoŜone po upływie tego terminu. 

4.2.4.5 Napełnianie 

4.2.4.5.1 Przed napełnieniem, MEGC powinien zostać sprawdzony w celu upewnienia się, Ŝe jest on 

dopuszczony do przewozu danego gazu oraz, Ŝe spełnione zostały odpowiednie przepisy ADR. 

4.2.4.5.2 Elementy MEGC powinny być napełniane z zachowaniem ciśnień roboczych, stopni 

napełnienia i przepisów napełniania podanych w instrukcji pakowania P200 w 4.1.4.1 dla 

gazu, którym napełniany jest kaŜdy element. MEGC lub grupa jego elementów nie powinny 

być w Ŝadnym przypadku napełniane powyŜej najniŜszego ciśnienia roboczego 

któregokolwiek z ich elementów. 

4.2.4.5.3 MEGC nie powinny być napełniane powyŜej ich maksymalnej dopuszczalnej masy brutto. 

4.2.4.5.4 Po napełnieniu, zawory oddzielające powinny zostać zamknięte i pozostać w stanie 

zamkniętym podczas przewozu. Gazy trujące (gazy grup T, TF, TC, TO, TFC i TOC) powinny 

być przewoŜone wyłącznie w takich MEGC, w których kaŜdy element jest wyposaŜony 

w zawór oddzielający. 

4.2.4.5.5 Otwór(-y) do napełniania powinny być zamykane przy pomocy kołpaków lub zaślepek. Po 

napełnieniu, napełniający powinien sprawdzić szczelność zamknięć i osprzętu. 

4.2.4.5.6 MEGC nie powinien być przeznaczony do napełniania, jeŜeli: 

(a) został uszkodzony w takim stopniu, Ŝe mogła zostać naruszona integralność naczyń 
ciśnieniowych lub wyposaŜenia konstrukcyjnego i obsługowego; 

(b) nie sprawdzono, Ŝe naczynia ciśnieniowe i ich wyposaŜenie konstrukcyjne i obsługowe 

znajdują się w dobrym stanie technicznym; oraz  

(c) nie są czytelne wymagane znaki dotyczące certyfikacji, badań i napełniania. 

4.2.4.6 Napełniony MEGC nie powinien być przeznaczony do przewozu, jeŜeli: 

(a) wydostaje się z niego zawartość; 

(b) został uszkodzony w takim stopniu, Ŝe mogła zostać naruszona integralność naczyń 
ciśnieniowych lub ich wyposaŜenia konstrukcyjnego lub obsługowego; 
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(c) nie sprawdzono, Ŝe naczynia i wyposaŜenie konstrukcyjne i obsługowe znajdują się 
w dobrym stanie technicznym; oraz 

(d) nie są czytelne wymagane znaki dotyczące certyfikacji, badań i napełniania. 

4.2.4.7 PróŜny MEGC, który nie został oczyszczony powinien odpowiadać tym samym wymaganiom 

co MEGC napełniony ostatnio przewoŜonym materiałem. 

4.2.5 Instrukcje i przepisy szczególne dla cystern przenośnych  

4.2.5.1 Przepisy ogólne 

4.2.5.1.1 Rozdział ten zawiera odpowiednie instrukcje i przepisy szczególne dla materiałów 

niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu w cysternach przenośnych. KaŜda instrukcja 

cysterny przenośnej jest oznaczana za pomocą kodu alfa-numerycznego (np. T1). kolumna 10 

tabeli A w dziale 3.2 wskazuje instrukcję cysterny przenośnej, która powinna być stosowana 

dla kaŜdego materiału dopuszczonego do przewozu w cysternie przenośnej. JeŜeli w kolumnie 

10 brak jest symbolu instrukcji dla cysterny przenośnej dla pozycji szczególnej materiałów 

niebezpiecznych, to przewóz materiału niebezpiecznego w cysternie przenośnej nie jest 

dozwolony, chyba Ŝe właściwa władza wyda zezwolenie jak podano w 6.7.1.3. Przepisy 

szczególne dla cystern przenośnych są przypisane do określonych materiałów niebezpiecznych 

w kolumnie (11) tabeli A w dziale 3.2. Wszystkie przepisy szczególne są oznaczany za 

pomocą kodu alfa-numerycznego (np. TP1). Wykaz przepisów szczególnych cystern 

przenośnych znajduje się w 4.2.5.3.  

UWAGA: Gazy dopuszczone do przewozu w MEGC są oznaczone literą „(M)” 

w kolumnie (10) tabeli A w dziale 3.2. 

4.2.5.2 Instrukcje dla cystern przenośnych 

4.2.5.2.1 Instrukcje dla cystern przenośnych mają zastosowanie do materiałów niebezpiecznych 

klas 1 do 9. Instrukcje te zawierają określone informacje istotne dla cystern przenośnych, 

odpowiednio do określonych materiałów. Niniejsze przepisy powinny ponadto uwzględniać 
przepisy ogólne niniejszego działu i wymagania ogólne podane w dziale 6.7. 

4.2.5.2.2 Dla materiałów klasy 1 i klas 3 do 9, instrukcje dla cystern przenośnych wskazują 
odpowiednie minimalne ciśnienie próbne, minimalną grubość ścianki zbiornika (dla stali 

odniesienia), wymagania dla otworów dolnych i wymagania dla urządzeń obniŜających 

ciśnienie. W instrukcji dla cysterny przenośnej T23, samoreaktywne klasy 4.1 i nadtlenki 

organiczne klasy 5.2 dopuszczone do przewozu w cysternach przenośnych wymienione są 
wraz z odpowiednimi temperaturami kontrolowanymi i awaryjnymi. 

4.2.5.2.3 Gazy nieschłodzone skroplone przypisane są do instrukcji T50 dla cysterny przenośnej. 

Instrukcja ta określa najwyŜsze dopuszczalne ciśnienie robocze, wymagania dla otworów 

poniŜej poziomu cieczy, wymagania dotyczące urządzeń obniŜających ciśnienie i wymagany 

stopień napełnienia dla gazów nieschłodzonych skroplonych dopuszczonych do przewozu 

w cysternach przenośnych. 

4.2.5.2.4 Gazy schłodzone skroplone przypisane są do instrukcji T75 dla cysterny przenośnej. 

4.2.5.2.5 Oznaczenie odpowiednich instrukcji dla cysterny przenośnej. 

JeŜeli określona instrukcja dla cysterny przenośnej jest wskazana w kolumnie 10 tabeli A 

w dziale 3.2 dla szczególnych pozycji materiałów niebezpiecznych, to moŜliwe jest uŜycie 

dodatkowych cystern przenośnych, które charakteryzują się wyŜszym ciśnieniem próbnym, 

większą grubością ścianki, bardziej wzmocnionymi otworami dolnymi i zainstalowanymi 

urządzeniami obniŜającymi ciśnienie. Następujące wytyczne mają zastosowanie dla określenia 

odpowiednich cystern przenośnych, które mogą być uŜyte do przewozu poszczególnych 

materiałów: 
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Wykaz instrukcji 

dla cystern 

przenośnych 

Instrukcje dla cystern przenośnych dopuszczone dodatkowo 

T1 
T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, 

T19, T20, T21, T22 

T2 
T4, T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, 

T22 

T3 
T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, 

T21, T22 

T4 
T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, 

T22 

T5 T10, T14, T19, T20, T22 

T6 T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T7 T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T8 T9, T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22 

T9 T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22 

T10 T14, T19, T20, T22 

T11 T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T12 T14, T16, T18, T19, T20, T22 

T13 T14, T19, T20, T21, T22 

T14 T19, T20, T22 

T15 T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T16 T18, T19, T20, T22 

T17 T18, T19, T20, T21, T22 

T18 T19, T20, T22 

T19 T20, T22 

T20 T22 

T21 T22 

T22 Brak 

T23 Brak 
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4.2.5.2.6 Instrukcje dla cystern przenośnych 

Instrukcje dla cystern przenośnych określają wymagania dla cystern przenośnych uŜywanych 

do przewozu poszczególnych materiałów. Instrukcje dla cystern przenośnych od T1 do T22 

określają wymagania dotyczące minimalnego ciśnienia próbnego, minimalnej grubości ścianek 

(w mm, dla stali odniesienia) oraz urządzeń obniŜających ciśnienie i otworów dolnych 

T1 – T22 INSTRUKCJE DLA CYSTERN PRZENOŚNYCH T1 – T22 

Niniejsze instrukcje dla cystern przenośnych stosuje się do materiałów ciekłych i stałych klasy 1 oraz klas 3–9. 

Powinny być spełnione przepisy ogólne rozdziału 4.2.1 i wymagania rozdziału 6.7.2. 

Instrukcje 

dla cystern 

przenośnych 

Minimalne 

ciśnienie 

próbne 

(w barach) 

Minimalna 

grubość ścianki 

zbiornika (w mm-

stali odniesienia) 

(patrz 6.7.2.4) 

Wymagania 

dotyczące 

urządzeń 

obniŜających 
ciśnienie

 a
 

(patrz 6.7.2.8) 

Wymagania 

dotyczące otworów 
dolnych 

b
 

(patrz 6.7.2.6) 

T1 1,5 Patrz 6.7.2.4.2 Normalne Patrz 6.7.2.6.2 

T2 1,5 Patrz 6.7.2.4.2 Normalne Patrz 6.7.2.6.3 

T3 2,65 Patrz 6.7.2.4.2 Normalne Patrz 6.7.2.6.2 

T4 2,65 Patrz 6.7.2.4.2 Normalne Patrz 6.7.2.6.3 

T5 2,65 Patrz 6.7.2.4.2 Patrz 6.7.2.8.3 Niedozwolone 

T6 4 Patrz 6.7.2.4.2 Normalne Patrz 6.7.2.6.2 

T7 4 Patrz 6.7.2.4.2 Normalne Patrz 6.7.2.6.3 

T8 4 Patrz 6.7.2.4.2 Normalne Niedozwolone 

T9 4 6 mm Normalne Niedozwolone 

T10 4 6 mm Patrz 6.7.2.8.3 Niedozwolone 

T11 6 Patrz 6.7.2.4.2 Normalne Patrz 6.7.2.6.3 

T12 6 Patrz 6.7.2.4.2 Patrz 6.7.2.8.3 Patrz 6.7.2.6.3 

T13 6 6 mm Normalne Niedozwolone 

T14 6 6 mm Patrz 6.7.2.8.3 Niedozwolone 

T15 10 Patrz 6.7.2.4.2 Normalne Patrz 6.7.2.6.3 

T16 10 Patrz 6.7.2.4.2 Patrz 6.7.2.8.3 Patrz 6.7.2.6.3 

T17 10 6 mm Normalne Patrz 6.7.2.6.3 

T18 10 6 mm Patrz 6.7.2.8.3 Patrz 6.7.2.6.3 

T19 10 6 mm Patrz 6.7.2.8.3 Niedozwolone 

T20 10 8 mm Patrz 6.7.2.8.3 Niedozwolone 

T21 10 10 mm Normalne Niedozwolone 

T22 10 10 mm Patrz 6.7.2.8.3 Niedozwolone 

 

  

                                                           
a
 JeŜeli występuje wyraz „normalne” stosuje się wymagania podrozdziału 6.7.2.8, z wyjątkiem punktu 6.7.2.8.3 

b
 JeŜeli w tej kolumnie występuje wyraz „niedozwolone”, to otwory dolne nie są dopuszczalne, jeŜeli materiał, który 

będzie przewoŜony, jest materiałem ciekłym (patrz 6.7.2.6.1). JeŜeli materiał, który będzie przewoŜony, jest 

materiałem stałym w temperaturach występujących w normalnych warunkach przewozu, to otwory dolne 

odpowiadające wymaganiom 6.7.2.6.2 są dopuszczalne. 
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T23 INSTRUKCJE DLA CYSTERN PRZENOŚNYCH T23 

Niniejszą instrukcję dla cystern przenośnych stosuje się do materiałów samoreaktywnych klasy 4.1  

i nadtlenków organicznych klasy 5.2. Powinny być spełnione przepisy ogólne podane w rozdziale 4.2.1 

i wymagania podane w rozdziale 6.7.2. Powinny być równieŜ spełnione przepisy szczególne dla materiałów 

samoreaktywnych klasy 4.1 i nadtlenków organicznych klasy 5.2 podane w 4.2.1.13. Wymienione poniŜej 

formulacje moŜna równieŜ przewozić w opakowaniach zgodnie z metodą pakowania OP8 w instrukcji pakowania 

P520 w 4.1.4.1, z takimi samymi temperaturami kontrolnymi i awaryjnymi, jeŜeli ma to zastosowanie. 

UN Materiał 

Minimalne 

ciśnienie 

próbne 

(bar) 

Minimalna 

grubość 
ścianki 

zbiornika 

(mm-stal 

odniesienia) 

Wymagania 

dotyczące 

otworów 

dolnych 

Wymagania 

dotyczące 

urządzeń 

obniŜających 

ciśnienie 

Stopień 

napełnienia 

Temp. 

kontro- 

lowana 

Temp. 

awaryjna 

3109 NADTLENEK 

ORGANICZNY TYPU F 

CIEKŁY 

Wodoronadtlenek tert 

butylu 
a
, najwyŜej 72% 

z wodą 
Wodoronadtlenek kumylu, 

najwyŜej 90% 

w rozcieńczalniku typu A 

Wodoronadtlenek di-tert-

butylu, najwyŜej 32% w 

rozcieńczalniku typu A 

Wodoronadtlenek 

izopropylokumylu, 

najwyŜej 72% w 

rozcieńczalniku typu A 

Wodoronadtlenek   

p-mentylu, najwyŜej 72% 

w rozcieńczalniku typu A 

Wodoronadtlenek 

pinanylu, najwyŜej 56% 

w rozcieńczalniku typu A 

4 Patrz 

6.7.2.4.2 
Patrz 

6.7.2.6.3 
Patrz 

6.7.2.8.2 

4.2.1.13.6 

4.2.1.13.7 

4.2.1.13.8 

Patrz 

4.2.1.13.13 
  

3110 NADTLENEK  

ORGANICZNY TYPU F 

STAŁY 

Nadtlenek dikumylu 
b
 

4 Patrz 

6.7.2.4.2 
Patrz 

6.7.2.6.3 
Patrz 

6.7.2.8.2 

4.2.1.13.6 

4.2.1.13.7 

4.2.1.13.8 

Patrz 

4.2.1.13.13 
  

3119 NADTLENEK 

ORGANICZNY TYPU F 

CIEKŁY, 

TEMPERATURA 

KONTROLOWANA 

4 Patrz 

6.7.2.4.2 
Patrz 

6.7.2.6.3 
Patrz 

6.7.2.8.2 

4.2.1.13.6 

4.2.1.13.7 

4.2.1.13.8 

Patrz 

4.2.1.13.13 

c
 

c
 

 Nadneodekanian tert-

amylu, najwyŜej 47% w 

rozcieńczalniku typu A 

     -10 °C -5 °C 

 Nadoctan tert-butylu, 

najwyŜej 32% w 

rozcieńczalniku typu B 

     +30°C +35 °C 

                                                           
a
 Pod warunkiem, Ŝe podjęto działania dla osiągnięcia poziomu bezpieczeństwa równowaŜnego 

65% wodoronadtlenku tert-butylu i 35% wody. 
b
 Maksymalna ilość na cysternę przenośną wynosi: 2000 kg. 

c
 Zgodnie z zatwierdzeniem właściwej władzy. 
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T23 (c.d.) INSTRUKCJE DLA CYSTERN PRZENOŚNYCH T23 (c.d.) 

UN Materiał 

Minimalne 

ciśnienie 

próbne w 

barach) 

Minimalna 

grubość 
ścianki 

zbiornika 

(mm-stal 

odniesienia) 

Wymagania 

dotyczące 

otworów 

dolnych 

Wymagania 

dotyczące 

urządzeń 

obniŜających 

ciśnienie 

Stopień 

napełnienia 

Temp. 

kontro- 

lowana 

Temp. 

awaryjna 

3119 
(c.d.) 

2-Etylonadheksanian 

tert-butylu, najwyŜej 

32% w rozcieńczalniku 

typu B 

     +15 °C +20 °C 

 Nadpiwalan tert-butylu, 

najwyŜej 27% w 

rozcieńczalniku typu B 

     +5 °C +10 °C 

 3,5,5-

Trimetylonadheksanian 

tert- butylu, najwyŜej 

32% w rozcieńczalniku 

typu B 

     +35 °C +40 °C 

 Nadtlenek di-(3,5,5-

trimetyloheksanoilu), 

najwyŜej niŜ 38% 

w rozcieńczalniku 

typu A lub typu B 

     0 °C +5 °C 

 Kwas nadoctowy, 

destylowany, typu F, 

stabilizowany 
d
 

     + 30 °C + 35°C 

3120 NADTLENEK 

ORGANICZNY TYPU 

F STAŁY, 

TEMPERATURURA 

KONTROLOWANA 

4 Patrz  

6.7.2.4.2 
Patrz 

6.7.2.6.3 
Patrz 

6.7.2.8.2 

4.2.1.13.6 

4.2.1.13.7 

4.2.1.13.8 

Patrz 

4.2.1.13.13 

c
 

c 

3229 MATERIAŁ 

SAMOREAKTYWNY 

TYPU F CIEKŁY 

4 Patrz  

6.7.2.4.2 
Patrz 

6.7.2.6.3 
Patrz  

6.7.2.8.2 

4.2.1.13.6 

4.2.1.13.7 

4.2.1.13.8 

Patrz  

4.2.1.13.13 
  

3230 MATERIAŁ 

SAMOREAKTYWNY 

TYPU F STAŁY 

4 Patrz  

6.7.2.4.2 
Patrz 

6.7.2.6.3 
Patrz  

6.7.2.8.2 

4.2.1.13.6 

4.2.1.13.7 

4.2.1.13.8 

Patrz  

4.2.1.13.13 
  

3239 MATERIAŁ 

SAMOREAKTYWNY 

TYPU F CIEKŁY, 

TEMPERATURA 

KONTROLOWANA 

4 Patrz 

6.7.2.4.2 

Patrz 

6.7.2.6.3 

 

Patrz  

6.7.2.8.2 

4.2.1.13.6 

4.2.1.13.7 

4.2.1.13.8 

Patrz  

4.2.1.13.

c
 

c 

3240 MATERIAŁ 

SAMOREAKTYWNY 

TYPU F STAŁY, 

TEMPERATURA 

KONTROLOWANA 

4 Patrz 

6.7.2.4.2 

Patrz 

6.7.2.6.3 

Patrz  

6.7.2.8.2 

4.2.1.13.6 

4.2.1.13.7 

4.2.1.13.8 

Patrz  

4.2.1.13.

c
 

c
 

                                                           
d 

Formulacja otrzymana z destylacji kwasu nadoctowego zawierającego początkowo w roztworze wodnym nie 

więcej niŜ 41% kwasu nadoctowego, mająca stęŜenie całkowite tlenu aktywnego (kwasu nadoctowego + H2O2) ≤ 

9,5%, która spełnia kryteria Podręcznika Badań i Kryteriów, rozdział 20.4.3 (f). Wymagana nalepka ostrzegawcza 

dotycząca zagroŜenia dodatkowego, mówiąca o tym, Ŝe materiał jest „śRĄCY” (nalepka ostrzegawcza wzór nr 8, 

patrz 5.2.2.2.2).  
c
  Zgodnie z zatwierdzeniem właściwej władzy. 
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T50 INSTRUKCJE DLA CYSTERN PRZENOŚNYCH T50 

Niniejszą instrukcję dla cystern przenośnych stosuje się do gazów nieschłodzonych skroplonych i chemikaliów pod 

ciśnieniem (UN 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 i 3505). Powinny być spełnione przepisy ogólne podane w rozdziale 

4.2.2 i wymagania podane w rozdziale 6.7.3. 

UN 
Gazy nieschłodzone 

skroplone 

Maksymalne 

dopuszczalne ciśnienie 
robocze (bar);  

Mała; 

Bez izolacji;  

Osłona 

przeciwsłoneczna; 

Izolowana cieplnie; 
odpowiednio a 

Otwory 

umieszczone 

poniŜej poziomu 

cieczy 

Wymagania 

dotyczące 

urządzeń 

obniŜających 

ciśnienie 
b
 

(patrz 6.7.3.7) 

Maksymalny 

stopień 

napełnienia 

(kg/l) 

1005 Amoniak bezwodny 

29,0 

25,7 

22,0 

19,7 

Dozwolone Patrz 6.7.3.7.3 0,53 

1009 

Bromotrifluorometan  

(Gaz chłodniczy R 

13B1) 

38,0 

34,0 

30,0 

27,5 

Dozwolone Normalne 1,13 

1010 Butadieny stabilizowane 

7,5 

7,0 

7,0 

7,0 

Dozwolone Normalne 0,55 

1010 

Butadieny 

i węglowodory, 

mieszanina 

stabilizowana 

Patrz maksymalne 

dopuszczalne ciśnienie 

robocze w 6.7.3.1. 

Dozwolone Normalne Patrz 4.2.2.7 

1011 Butan 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

Dozwolone Normalne 0,51 

1012 Butylen 

8,0 

7,0 

7,0 

7,0 

Dozwolone Normalne 0,53 

1017 Chlor 

19,0 

17,0 

15,0 

13,5 

Niedozwolone Patrz  6.7.3.7.3 1,25 

1018 
Chlorodifluorometan  

(Gaz chłodniczy R 22) 

26,0 

24,0 

21,0 

19,0 

Dozwolone Normalne 1,03 

1020 
Chloropentafluoroetan  

(Gaz chłodniczy R 115) 

23,0 

20,0 

18,0 

16,0 

Dozwolone Normalne 1,06 

                                                           
a
 „Mała” oznacza cysterny ze zbiornikiem o średnicy 1,5 m lub mniejszej; „Bez izolacji” oznacza cysterny ze 

zbiornikiem o średnicy większej niŜ 1,5 m bez izolacji lub osłony przeciwsłonecznej (patrz 6.7.3.2.12); „Osłona 

przeciwsłoneczna” oznacza cysterny ze zbiornikiem o średnicy większej niŜ 1,5 m z osłoną przeciwsłoneczną (patrz 

6.7.3.2.12);„Izolowana” oznacza cysterny ze zbiornikiem o średnicy większej niŜ 1,5 m z izolacją (patrz 

6.7.3.2.12); (patrz definicja „zalecana temperatura obliczeniowa” podana pod 6.7.3.1) 
b JeŜeli w kolumnie wymagania dotyczące urządzeń obniŜających ciśnienie występuje wyraz „normalne”, oznacza to 

Ŝe płytka bezpieczeństwa określona pod 6.7.3.7.3 nie jest wymagana. 
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T50 INSTRUKCJE DLA CYSTERN PRZENOŚNYCH T50 

Niniejszą instrukcję dla cystern przenośnych stosuje się do gazów nieschłodzonych skroplonych i chemikaliów pod 

ciśnieniem (UN 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 i 3505). Powinny być spełnione przepisy ogólne podane w rozdziale 

4.2.2 i wymagania podane w rozdziale 6.7.3. 

UN 
Gazy nieschłodzone 

skroplone 

Maksymalne 

dopuszczalne ciśnienie 
robocze (bar);  

Mała; 

Bez izolacji;  

Osłona 

przeciwsłoneczna; 

Izolowana cieplnie; 

odpowiednio 
a
 

Otwory 

umieszczone 

poniŜej poziomu 

cieczy 

Wymagania 

dotyczące 

urządzeń 

obniŜających 

ciśnienie 
b
 

(patrz 6.7.3.7) 

Maksymalny 

stopień 

napełnienia 

(kg/l) 

1021 

1-Chloro-1,2,2,2-tetraflu

oroetan (Gaz chłodniczy 

R 124) 

10,3 

9,8 

7,9 

7,0 

Dozwolone Normalne 1,20 

1027 Cyklopropan 

18,0 

16,0 

14,5 

13,0 

Dozwolone Normalne 0,53 

1028 
Dichlorodifluorometan  

(Gaz chłodniczy R 12) 

16,0 

15,0 

13,0 

11,5 

Dozwolone Normalne 1,15 

1029 
Dichlorofluorometan  

(Gaz chłodniczy R 21) 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

Dozwolone Normalne 1,23 

1030 
1,1-difluoroetan  

(Gaz chłodniczy R 152a) 

16,0 

14,0 

12,4 

11,0 

Dozwolone Normalne 0,79 

1032 
Dimetyloamina, 

bezwodna 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

Dozwolone Normalne 0,59 

1033 Eter dimetylowy 

15,5 

13,8 

12,0 

10,6 

Dozwolone Normalne 0,58 

1036 Etyloamina 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

Dozwolone Normalne 0,61 

                                                           
a  „Mała” oznacza cysterny ze zbiornikiem o średnicy 1,5 m lub mniejszej; „Bez izolacji” oznacza cysterny ze 

zbiornikiem o średnicy większej niŜ 1,5 m bez izolacji lub osłony przeciwsłonecznej (patrz 6.7.3.2.12); „Osłona 

przeciwsłoneczna” oznacza cysterny ze zbiornikiem o średnicy większej niŜ 1,5 m z osłoną przeciwsłoneczną (patrz 

6.7.3.2.12);„Izolowana” oznacza cysterny ze zbiornikiem o średnicy większej niŜ 1,5 m z izolacją (patrz 

6.7.3.2.12); (patrz definicja „zalecana temperatura obliczeniowa” podana pod 6.7.3.1) 
b  JeŜeli w kolumnie wymagania dotyczące urządzeń obniŜających ciśnienie występuje wyraz „normalne”, oznacza to 

Ŝe płytka bezpieczeństwa określona pod 6.7.3.7.3 nie jest wymagana. 
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T50 INSTRUKCJE DLA CYSTERN PRZENOŚNYCH T50 

Niniejszą instrukcję dla cystern przenośnych stosuje się do gazów nieschłodzonych skroplonych i chemikaliów pod 

ciśnieniem (UN 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 i 3505). Powinny być spełnione przepisy ogólne podane w rozdziale 

4.2.2 i wymagania podane w rozdziale 6.7.3. 

UN 
Gazy nieschłodzone 

skroplone 

Maksymalne 

dopuszczalne ciśnienie 
robocze (bar);  

Mała; 

Bez izolacji;  

Osłona 

przeciwsłoneczna; 

Izolowana cieplnie; 

odpowiednio 
a
 

Otwory 

umieszczone 

poniŜej poziomu 

cieczy 

Wymagania 

dotyczące 

urządzeń 

obniŜających 

ciśnienie 
b
 

(patrz 6.7.3.7) 

Maksymalny 

stopień 

napełnienia 

(kg/l) 

1037 Chlorek etylu 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

Dozwolone Normalne 0,80 

1040 

Tlenek etylenu z azotem, 

o ciśnieniu całkowitym 

do 1 MPa (10 barów) w 

temperaturze 50 °C 

- 

- 

- 

10,0 

Niedozwolone Patrz 6.7.3.7.3 0,78 

1041 

Tlenek etylenu i ditlenek 

węgla, mieszanina, 

zawierająca więcej niŜ 
9%, ale nie więcej niŜ 
87% tlenku etylenu 

Określenie 

maksymalnego 

dopuszczalnego 

ciśnienia roboczego 

patrz 6.7.3.1 

Dozwolone Normalne Patrz 4.2.2.7 

1055 Izobutylen 

8,1 

7,0 

7,0 

7,0 

Dozwolone Normalne 0,52 

1060 

Metyloacetylen i 

propadien mieszanina 

stabilizowana 

28,0 

24,5 

22,0 

20,0 

Dozwolone Normalne 0,43 

1061 Metyloamina bezwodna 

10,8 

9,6 

7,8 

7,0 

Dozwolone Normalne 0,58 

1062 

Bromek metylu 

zawierający nie więcej 

niŜ 2% chloropikryny 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

Niedozwolone Patrz 6.7.3.7.3 1,51 

1063 
Chlorek metylu  

(Gaz chłodniczy R 40) 

14,5 

12,7 

11,3 

10,0 

Dozwolone Normalne 0,81 

                                                           
a
  „Mała” oznacza cysterny ze zbiornikiem o średnicy 1,5 m lub mniejszej; „Bez izolacji” oznacza cysterny ze 

zbiornikiem o średnicy większej niŜ 1,5 m bez izolacji lub osłony przeciwsłonecznej (patrz 6.7.3.2.12); „Osłona 

przeciwsłoneczna” oznacza cysterny ze zbiornikiem o średnicy większej niŜ 1,5 m z osłoną przeciwsłoneczną (patrz 

6.7.3.2.12);„Izolowana” oznacza cysterny ze zbiornikiem o średnicy większej niŜ 1,5 m z izolacją (patrz 

6.7.3.2.12); (patrz definicja „zalecana temperatura obliczeniowa” podana pod 6.7.3.1) 
b
  JeŜeli w kolumnie wymagania dotyczące urządzeń obniŜających ciśnienie występuje wyraz „normalne”, oznacza to 

Ŝe płytka bezpieczeństwa określona pod 6.7.3.7.3 nie jest wymagana. 



Dziennik Ustaw – 852 –  Poz. 769

 

173 
 

T50 INSTRUKCJE DLA CYSTERN PRZENOŚNYCH T50 

Niniejszą instrukcję dla cystern przenośnych stosuje się do gazów nieschłodzonych skroplonych i chemikaliów pod 

ciśnieniem (UN 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 i 3505). Powinny być spełnione przepisy ogólne podane w rozdziale 

4.2.2 i wymagania podane w rozdziale 6.7.3. 

UN 
Gazy nieschłodzone 

skroplone 

Maksymalne 

dopuszczalne ciśnienie 
robocze (bar);  

Mała; 

Bez izolacji;  

Osłona 

przeciwsłoneczna; 

Izolowana cieplnie; 

odpowiednio 
a
 

Otwory 

umieszczone 

poniŜej poziomu 

cieczy 

Wymagania 

dotyczące 

urządzeń 

obniŜających 

ciśnienie 
b
 

(patrz 6.7.3.7) 

Maksymalny 

stopień 

napełnienia 

(kg/l) 

1064 Merkaptan metylowy 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

Niedozwolone Patrz 6.7.3.7.3 0,78 

1067 Tetratlenek di-azotu 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

Niedozwolone Patrz 6.7.3.7.3 1,30 

1075 
Gazy rafineryjne 

skroplone 

Patrz maksymalne 

dopuszczalne ciśnienie 

robocze w 6.7.3.1 

Dozwolone Normalne Patrz 4.2.2.7 

1075 
Gazy rafineryjne 

skroplone 

Patrz maksymalne 

dopuszczalne ciśnienie 

robocze w 6.7.3.1 

Dozwolone Normalne Patrz 4.2.2.7 

1077 Propylen 

28,0 

24,5 

22,0 

20,0 

Dozwolone Normalne 0,43 

1078 Gaz chłodniczy i.n.o. 

Patrz maksymalne 

dopuszczalne ciśnienie 

robocze w 6.7.3.1 

Dozwolone Normalne Patrz 4.2.2.7 

1079 Ditlenek siarki 

11,6 

10,3 

8,5 

7,6 

Niedozwolone Patrz  6.7.3.7.3 1,23 

1082 

Trifluorochloroetylen 

stabilizowany  

(Gaz chłodniczy R 1113) 

17,0 

15,0 

13,1 

11,6 

Niedozwolone Patrz  6.7.3.7.3 1,13 

1083 
Trimetyloamina 

bezwodna 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

Dozwolone Normalne 0,56 

                                                           
a
  „Mała” oznacza cysterny ze zbiornikiem o średnicy 1,5 m lub mniejszej; „Bez izolacji” oznacza cysterny ze 

zbiornikiem o średnicy większej niŜ 1,5 m bez izolacji lub osłony przeciwsłonecznej (patrz 6.7.3.2.12); „Osłona 

przeciwsłoneczna” oznacza cysterny ze zbiornikiem o średnicy większej niŜ 1,5 m z osłoną przeciwsłoneczną (patrz 

6.7.3.2.12);„Izolowana” oznacza cysterny ze zbiornikiem o średnicy większej niŜ 1,5 m z izolacją (patrz 

6.7.3.2.12); (patrz definicja „zalecana temperatura obliczeniowa” podana pod 6.7.3.1) 
b
  JeŜeli w kolumnie wymagania dotyczące urządzeń obniŜających ciśnienie występuje wyraz „normalne”, oznacza to 

Ŝe płytka bezpieczeństwa określona pod 6.7.3.7.3 nie jest wymagana. 
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T50 INSTRUKCJE DLA CYSTERN PRZENOŚNYCH T50 

Niniejszą instrukcję dla cystern przenośnych stosuje się do gazów nieschłodzonych skroplonych i chemikaliów pod 

ciśnieniem (UN 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 i 3505). Powinny być spełnione przepisy ogólne podane w rozdziale 

4.2.2 i wymagania podane w rozdziale 6.7.3. 

UN 
Gazy nieschłodzone 

skroplone 

Maksymalne 

dopuszczalne ciśnienie 
robocze (bar);  

Mała; 

Bez izolacji;  

Osłona 

przeciwsłoneczna; 

Izolowana cieplnie; 

odpowiednio 
a
 

Otwory 

umieszczone 

poniŜej poziomu 

cieczy 

Wymagania 

dotyczące 

urządzeń 

obniŜających 

ciśnienie 
b
 

(patrz 6.7.3.7) 

Maksymalny 

stopień 

napełnienia 

(kg/l) 

1085 
Bromek winylu 

stabilizowany 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

Dozwolone Normalne 1,37 

1086 
Chlorek winylu 

stabilizowany 

10,6 

9,3 

8,0 

7,0 

Dozwolone Normalne 0,81 

1087 
Eter metylowowinylowy 

stabilizowany 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

Dozwolone Normalne 0,67 

1581 

Chloropikryna i bromek 

metylu, mieszanina 

zawierająca więcej niŜ 
2% chloropikryny 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

Niedozwolone Patrz 6.7.3.7.3 1,51 

1582 
Chloropikryna i chlorek 

metylu mieszanina 

19,2 

16,9 

15,1 

13,1 

Niedozwolone Patrz 6.7.3.7.3 0,81 

1858 
Heksafluoropropylen 

(Gaz chłodniczy R 1216) 

19,2 

16,9 

15,1 

13,1 

Dozwolone Normalne 1,11 

1912 

Chlorek metylu 

i dichlorometan, 

mieszanina 

15,2 

13,0 

11,6 

10,1 

Dozwolone Normalne 0,81 

1958 

1,2-Dichloro-1,1,2,2-

tetrafluoroetan 

(Gaz chłodniczy  R 114) 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

Dozwolone Normalne 1,30 

                                                           
a
  „Mała” oznacza cysterny ze zbiornikiem o średnicy 1,5 m lub mniejszej; „Bez izolacji” oznacza cysterny ze 

zbiornikiem o średnicy większej niŜ 1,5 m bez izolacji lub osłony przeciwsłonecznej (patrz 6.7.3.2.12); „Osłona 

przeciwsłoneczna” oznacza cysterny ze zbiornikiem o średnicy większej niŜ 1,5 m z osłoną przeciwsłoneczną (patrz 

6.7.3.2.12);„Izolowana” oznacza cysterny ze zbiornikiem o średnicy większej niŜ 1,5 m z izolacją (patrz 

6.7.3.2.12); (patrz definicja „zalecana temperatura obliczeniowa” podana pod 6.7.3.1) 
b
  JeŜeli w kolumnie wymagania dotyczące urządzeń obniŜających ciśnienie występuje wyraz „normalne”, oznacza to 

Ŝe płytka bezpieczeństwa określona pod 6.7.3.7.3 nie jest wymagana. 
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T50 INSTRUKCJE DLA CYSTERN PRZENOŚNYCH T50 

Niniejszą instrukcję dla cystern przenośnych stosuje się do gazów nieschłodzonych skroplonych i chemikaliów pod 

ciśnieniem (UN 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 i 3505). Powinny być spełnione przepisy ogólne podane w rozdziale 

4.2.2 i wymagania podane w rozdziale 6.7.3. 

UN 
Gazy nieschłodzone 

skroplone 

Maksymalne 

dopuszczalne ciśnienie 
robocze (bar);  

Mała; 

Bez izolacji;  

Osłona 

przeciwsłoneczna; 

Izolowana cieplnie; 

odpowiednio 
a
 

Otwory 

umieszczone 

poniŜej poziomu 

cieczy 

Wymagania 

dotyczące 

urządzeń 

obniŜających 

ciśnienie 
b
 

(patrz 6.7.3.7) 

Maksymalny 

stopień 

napełnienia 

(kg/l) 

1965 

Węglowodory gazowe, 

mieszanina skroplona 

i.n.o. 

Patrz maksymalne 

dopuszczalne ciśnienie 

robocze w 6.7.3.1 

Dozwolone Normalne Patrz 4.2.2.7 

1969 Izobutan 

8,5 

7,5 

7,0 

7,0 

Dozwolone Normalne 0,49 

1973 

Chlorodifluorometan 

i chlorope-ntafluoroetan, 

mieszanina, o stałej 

temperaturze wrzenia, 

zawierająca w 

przybliŜeniu 49% 

chlorodifluorometanu 

(Gaz chłodniczy R 502) 

28,3 

25,3 

22,8 

20,3 

Dozwolone Normalne 1,05 

1974 

Bromochlorodifluoromet

an (Gaz chłodniczy R 

12B1) 

7,4 

7,0 

7,0 

7,0 

Dozwolone Normalne 1,61 

1976 

Oktafluorocyklobutan 

(Gaz chłodniczy RC 

318) 

8,8 

7,8 

7,0 

7,0 

Dozwolone Normalne 1,34 

1978 Propan 

22,5 

20,4 

18,0 

16,5 

Dozwolone Normalne 0,42 

1983 

1-Chloro-2,2,2-

trifluoroetan (Gaz 

chłodniczy R 133a) 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

Dozwolone Normalne 1,18 

2035 
1,1,1-Trifluoroetan 

(Gaz chłodniczy R 143a) 

31,0 

27,5 

24,2 

21,8 

Dozwolone Normalne 0,76 

                                                           
a
  „Mała” oznacza cysterny ze zbiornikiem o średnicy 1,5 m lub mniejszej; „Bez izolacji” oznacza cysterny ze 

zbiornikiem o średnicy większej niŜ 1,5 m bez izolacji lub osłony przeciwsłonecznej (patrz 6.7.3.2.12); „Osłona 

przeciwsłoneczna” oznacza cysterny ze zbiornikiem o średnicy większej niŜ 1,5 m z osłoną przeciwsłoneczną (patrz 

6.7.3.2.12);„Izolowana” oznacza cysterny ze zbiornikiem o średnicy większej niŜ 1,5 m z izolacją (patrz 

6.7.3.2.12); (patrz definicja „zalecana temperatura obliczeniowa” podana pod 6.7.3.1) 
b
  JeŜeli w kolumnie wymagania dotyczące urządzeń obniŜających ciśnienie występuje wyraz „normalne”, oznacza to 

Ŝe płytka bezpieczeństwa określona pod 6.7.3.7.3 nie jest wymagana. 
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T50 INSTRUKCJE DLA CYSTERN PRZENOŚNYCH T50 

Niniejszą instrukcję dla cystern przenośnych stosuje się do gazów nieschłodzonych skroplonych i chemikaliów pod 

ciśnieniem (UN 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 i 3505). Powinny być spełnione przepisy ogólne podane w rozdziale 

4.2.2 i wymagania podane w rozdziale 6.7.3. 

UN 
Gazy nieschłodzone 

skroplone 

Maksymalne 

dopuszczalne ciśnienie 
robocze (bar);  

Mała; 

Bez izolacji;  

Osłona 

przeciwsłoneczna; 

Izolowana cieplnie; 

odpowiednio 
a
 

Otwory 

umieszczone 

poniŜej poziomu 

cieczy 

Wymagania 

dotyczące 

urządzeń 

obniŜających 

ciśnienie 
b
 

(patrz 6.7.3.7) 

Maksymalny 

stopień 

napełnienia 

(kg/l) 

2424 
Oktafluoropropan 

(Gaz chłodniczy R 218) 

23,1 

20,8 

18,6 

16,6 

Dozwolone Normalne 1,07 

2517 

1-Chloro-1,1-

difluoroetan 

(Gaz chłodniczy R 142b) 

8,9 

7,8 

7,0 

7,0 

Dozwolone Normalne 0,99 

2602 

Dichlorodifluorometan 

i 1,1- difluoroetan, 

mieszanina azeotropowa, 

zawierająca 

w przybliŜeniu 74% 

dichlorodifluorome-tanu 

(Gaz chłodniczy R 500) 

20,0 

18,0 

16,0 

14,5 

Dozwolone Normalne 1,01 

3057 
Chlorek 

trifluoroacetylenu 

14,6 

12,9 

11,3 

9,9 

Niedozwolone 6.7.3.7.3 1,17 

3070 

Tlenek etylenu 

i dichlorodifluorometan, 

mieszanina , z 

zawartością nie większą 
niŜ 12,5% tlenku etylenu 

14,0 

12,0 

11,0 

9,0 

Dozwolone 6.7.3.7.3 1,09 

3153 
Eter perfluorometylowo-

winylowy 

14,3 

13,4 

11,2 

10,2 

Dozwolone Normalne 1,14 

3159 
1,1,1,2-Tetrafluoroetan 

(Gaz chłodniczy R 134a) 

17,7 

15,7 

13,8 

12,1 

Dozwolone Normalne 1,04 

3161 
Gaz skroplony palny 

i.n.o. 

Patrz maksymalne 

dopuszczalne ciśnienie 

robocze w 6.7.3.1 

Dozwolone Normalne Patrz 4.2.2.7 

                                                           
a
  „Mała” oznacza cysterny ze zbiornikiem o średnicy 1,5 m lub mniejszej; „Bez izolacji” oznacza cysterny ze 

zbiornikiem o średnicy większej niŜ 1,5 m bez izolacji lub osłony przeciwsłonecznej (patrz 6.7.3.2.12); „Osłona 

przeciwsłoneczna” oznacza cysterny ze zbiornikiem o średnicy większej niŜ 1,5 m z osłoną przeciwsłoneczną (patrz 

6.7.3.2.12);„Izolowana” oznacza cysterny ze zbiornikiem o średnicy większej niŜ 1,5 m z izolacją (patrz 

6.7.3.2.12); (patrz definicja „zalecana temperatura obliczeniowa” podana pod 6.7.3.1) 
b
  JeŜeli w kolumnie wymagania dotyczące urządzeń obniŜających ciśnienie występuje wyraz „normalne”, oznacza to 

Ŝe płytka bezpieczeństwa określona pod 6.7.3.7.3 nie jest wymagana. 
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T50 INSTRUKCJE DLA CYSTERN PRZENOŚNYCH T50 

Niniejszą instrukcję dla cystern przenośnych stosuje się do gazów nieschłodzonych skroplonych i chemikaliów pod 

ciśnieniem (UN 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 i 3505). Powinny być spełnione przepisy ogólne podane w rozdziale 

4.2.2 i wymagania podane w rozdziale 6.7.3. 

UN 
Gazy nieschłodzone 

skroplone 

Maksymalne 

dopuszczalne ciśnienie 
robocze (bar);  

Mała; 

Bez izolacji;  

Osłona 

przeciwsłoneczna; 

Izolowana cieplnie; 

odpowiednio 
a
 

Otwory 

umieszczone 

poniŜej poziomu 

cieczy 

Wymagania 

dotyczące 

urządzeń 

obniŜających 

ciśnienie 
b
 

(patrz 6.7.3.7) 

Maksymalny 

stopień 

napełnienia 

(kg/l) 

3163 Gaz skroplony i.n.o. 

Patrz maksymalne 

dopuszczalne ciśnienie 

robocze w 6.7.3.1 

Dozwolone Normalne Patrz 4.2.2.7 

3220 
Pentafluoroetan 

(Gaz chłodniczy R 125) 

34,4 

30,8 

27,5 

24,5 

Dozwolone Normalne 0,87 

3252 
Difluorometan 

(Gaz chłodniczy R 32) 

43,0 

39,0 

34,4 

30,5 

Dozwolone Normalne 0,78 

3296 
Heptafluoropropan 

(Gaz chłodniczy R 227) 

16,0 

14,0 

12,5 

11,0 

Dozwolone Normalne 1,20 

3297 

Tlenek etylenu 

i chlorotetrafluoroetan, 

mieszanina, zawierająca 

nie więcej niŜ 8,8% 

tlenku etylenu 

8,1 

7,0 

7,0 

7,0 

Dozwolone Normalne 1,16 

3298 

Tlenek etylenu 

i pentafluoroetan, 

mieszanina, zawierająca 

nie więcej niŜ 7,9% 

tlenku etylenu 

25,9 

23,4 

20,9 

18,6 

Dozwolone Normalne 1,02 

3299 

Tlenek etylenu i 

tetrafluoroetan, 

mieszanina, zawierająca 

nie więcej niŜ 5,6% 

tlenku etylenu 

16,7 

14,7 

12,9 

11,2 

Dozwolone Normalne 1,03 

3318 

Amoniak, roztwór 

wodny, o gęstości 

względnej mniejszej niŜ 
0,880 w 15 °C 

zawierający więcej niŜ 
50% amoniaku 

Patrz maksymalne 

dopuszczalne ciśnienie 

robocze w 6.7.3.1 

Dozwolone Patrz  6.7.3.7.3 Patrz 4.2.2.7 

                                                           
a
  „Mała” oznacza cysterny ze zbiornikiem o średnicy 1,5 m lub mniejszej; „Bez izolacji” oznacza cysterny ze 

zbiornikiem o średnicy większej niŜ 1,5 m bez izolacji lub osłony przeciwsłonecznej (patrz 6.7.3.2.12); „Osłona 

przeciwsłoneczna” oznacza cysterny ze zbiornikiem o średnicy większej niŜ 1,5 m z osłoną przeciwsłoneczną (patrz 

6.7.3.2.12);„Izolowana” oznacza cysterny ze zbiornikiem o średnicy większej niŜ 1,5 m z izolacją (patrz 

6.7.3.2.12); (patrz definicja „zalecana temperatura obliczeniowa” podana pod 6.7.3.1) 
b
  JeŜeli w kolumnie wymagania dotyczące urządzeń obniŜających ciśnienie występuje wyraz „normalne”, oznacza to 

Ŝe płytka bezpieczeństwa określona pod 6.7.3.7.3 nie jest wymagana. 
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T50 INSTRUKCJE DLA CYSTERN PRZENOŚNYCH T50 

Niniejszą instrukcję dla cystern przenośnych stosuje się do gazów nieschłodzonych skroplonych i chemikaliów pod 

ciśnieniem (UN 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 i 3505). Powinny być spełnione przepisy ogólne podane w rozdziale 

4.2.2 i wymagania podane w rozdziale 6.7.3. 

UN 
Gazy nieschłodzone 

skroplone 

Maksymalne 

dopuszczalne ciśnienie 
robocze (bar);  

Mała; 

Bez izolacji;  

Osłona 

przeciwsłoneczna; 

Izolowana cieplnie; 

odpowiednio 
a
 

Otwory 

umieszczone 

poniŜej poziomu 

cieczy 

Wymagania 

dotyczące 

urządzeń 

obniŜających 

ciśnienie 
b
 

(patrz 6.7.3.7) 

Maksymalny 

stopień 

napełnienia 

(kg/l) 

3337 Gaz chłodniczy R 404A 

31,6 

28,3 

25,3 

22,5 

Dozwolone Normalne 0,84 

3338 Gaz chłodniczy R 407A 

31,3 

28,1 

25,1 

22,4 

Dozwolone Normalne 0,95 

3339 Gaz chłodniczy R 407B 

33,0 

29,6 

26,5 

23,6 

Dozwolone Normalne 0,95 

3340 Gaz chłodniczy R 407C 

29,9 

26,8 

23,9 

21,3 

Dozwolone Normalne 0,95 

3500 
Chemikalia pod 

ciśnieniem i.n.o. 

Patrz maksymalne 

dopuszczalne ciśnienie 

robocze w 6.7.3.1 

Dozwolone Patrz 6.7.3.7.3 TP4 
c
 

3501 
Chemikalia pod 

ciśnieniem zapalne i.n.o. 

Patrz maksymalne 

dopuszczalne ciśnienie 

robocze w 6.7.3.1 

Dozwolone Patrz 6.7.3.7.3 TP4 
c
 

3502 
Chemikalia pod 

ciśnieniem trujące i.n.o. 

Patrz maksymalne 

dopuszczalne ciśnienie 

robocze w 6.7.3.1 

Dozwolone Patrz 6.7.3.7.3 TP4 
c
 

3503 
Chemikalia pod 

ciśnieniem Ŝrące i.n.o. 

Patrz maksymalne 

dopuszczalne ciśnienie 

robocze w 6.7.3.1 

Dozwolone Patrz 6.7.3.7.3 TP4 
c
 

3504 

Chemikalia pod 

ciśnieniem zapalne 

trujące i.n.o. 

Patrz maksymalne 

dopuszczalne ciśnienie 

robocze w 6.7.3.1 

Dozwolone Patrz 6.7.3.7.3 TP4 
c
 

3505 

Chemikalia pod 

ciśnieniem zapalne Ŝrące 

i.n.o. 

Patrz maksymalne 

dopuszczalne ciśnienie 

robocze w 6.7.3.1 

Dozwolone Patrz 6.7.3.7.3 TP4 
c
 

 

T75 INSTRUKCJE DLA CYSTERN PRZENOŚNYCH T75 

Niniejszą instrukcję dla cystern przenośnych stosuje się do gazów schłodzonych skroplonych. Powinny być 
spełnione przepisy ogólne podane w rozdziale 4.2.3 i wymagania podane w rozdziale 6.7.4. 

                                                           
a  „Mała” oznacza cysterny ze zbiornikiem o średnicy 1,5 m lub mniejszej; „Bez izolacji” oznacza cysterny ze 

zbiornikiem o średnicy większej niŜ 1,5 m bez izolacji lub osłony przeciwsłonecznej (patrz 6.7.3.2.12); „Osłona 

przeciwsłoneczna” oznacza cysterny ze zbiornikiem o średnicy większej niŜ 1,5 m z osłoną przeciwsłoneczną (patrz 

6.7.3.2.12);„Izolowana” oznacza cysterny ze zbiornikiem o średnicy większej niŜ 1,5 m z izolacją (patrz 

6.7.3.2.12); (patrz definicja „zalecana temperatura obliczeniowa” podana pod 6.7.3.1) 
b  JeŜeli w kolumnie wymagania dotyczące urządzeń obniŜających ciśnienie występuje wyraz „normalne”, oznacza to 

Ŝe płytka bezpieczeństwa określona pod 6.7.3.7.3 nie jest wymagana. 
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4.2.5.3 Przepisy szczególne dla cystern przenośnych 

Przepisy szczególne dla cystern przenośnych są przypisane do niektórych materiałów w celu 

wskazania przepisów, które powinny być uwzględnione dodatkowo lub powinny zastąpić 
przepisy zawarte w instrukcjach dla cystern przenośnych lub podane w dziale 6.7. Przepisy 

szczególne dla cystern przenośnych są oznaczone za pomocą kodu alfanumerycznego 

rozpoczynającego się literami „TP” (ang. tank provision – przepisy dla cystern) i są przypisane 

do określonych materiałów w kolumnie (11) tabeli A w dziale 3.2. PoniŜej podano wykaz 

przepisów szczególnych dla cystern przenośnych: 

TP1 Stopień napełnienia podany w 4.2.1.9.2 nie powinien być przekroczony 

stopień napełnienia  97
1  αt  t  

TP2 Stopień napełnienia podany w 4.2.1.9.3 nie powinien być przekroczony 

stopień napełnienia  95
1  αt  t  

TP3 Dla materiałów stałych przewoŜonych w temperaturze wyŜszej od ich temperatury 

topnienia i dla materiałów ciekłych w podwyŜszonej temperaturze stopień napełnienia 

(w %) powinien być określony zgodnie z 4.2.1.9.5.  

stopień napełnienia  95 d
d

  

TP4 Stopień napełnienia cystern  nie powinien przekraczać 90% lub innej wartość 
zatwierdzonej przez właściwą władzę (patrz 4.2.1.16.2). 

TP5 NaleŜy stosować stopień napełnienia określony w 4.2.3.6. 

TP6 Dla zapobieŜenia rozerwania cysterny, w kaŜdym przypadku, włączając w to objęcie jej 

poŜarem, powinna być ona wyposaŜona w urządzenia obniŜające ciśnienie, które są 
odpowiednie do objętości cysterny i do rodzaju przewoŜonego materiału. Urządzenia te 

powinny być zgodne z przewoŜonym materiałem. 

TP7 Powietrze z przestrzeni gazowej powinno być usunięte za pomocą azotu lub w inny 

sposób. 

TP8 Ciśnienie próbne cysterny przenośnej moŜe być zmniejszone do 1,5 bara, jeŜeli 

temperatura zapłonu przewoŜonego materiału jest wyŜsza niŜ 0 °C. 

TP9 Pod tym określeniem materiał moŜe być przewoŜony w cysternach przenośnych tylko 

po zatwierdzeniu wydanym przez właściwą władzę. 

TP10 Wymagana jest wykładzina z ołowiu o grubości nie mniejszej niŜ 5 mm, która powinna 

być badana co rok lub z innego odpowiedniego materiału zatwierdzonego przez 

właściwą władzę. Cysterna przenośna moŜe być przekazana do przewozu po upływie 

terminu waŜności wykładziny ochronnej przez okres nie dłuŜszy niŜ trzy miesiące po 

tym terminie, po opróŜnieniu, lecz przed oczyszczeniem, w celu wykonania następnej 

wymaganej próby lub badania poprzedzającego ponowne napełnienie. 

TP12 (Skreślony) 

TP13 (Zarezerwowany) 

TP16 Cysterna powinna być wyposaŜona w urządzenie specjalne zapobiegające wytworzeniu 

się podciśnieniu lub nadmiernego ciśnienia w normalnych warunkach przewozu. 

Urządzenie to powinno być zatwierdzone przez właściwą władzę. Wymagania podane 

w 6.7.2.8.3 dotyczące obniŜania ciśnienia mają na celu zapobieganie krystalizacji 

produktu w zaworach obniŜających ciśnienie 

TP17 Do izolacji cystern mogą być zastosowane tylko nieorganiczne materiały niepalne. 

TP18 Temperatura powinna być utrzymywana pomiędzy 18 °C i 40 °C. Cysterny przenośne 

zawierające zestalony kwas metakrylowy stabilizowany nie powinny być podczas 

przewozu ponownie podgrzewane. 
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TP19 Grubość ścianki w stosunku do grubości obliczeniowej powinna być powiększona 

o 3 mm. Grubość ścianki powinna być sprawdzana ultradźwiękowo w połowie okresu 

pomiędzy hydraulicznymi próbami ciśnieniowymi.  

TP20 Materiał ten moŜe być przewoŜony tylko w izolowanych cysternach w osłonie azotu.  

TP21 Grubość ścianki nie moŜe być mniejsza niŜ 8 mm. Cysterny powinny być poddawane 

próbom hydraulicznym i sprawdzeniu stanu wewnętrznego w okresach nie 

przekraczających 2,5 roku. 

TP22 Smary do połączeń lub innych urządzeń powinny być zgodne z tlenem. 

TP23 (Skreślony) 

TP24 Cysterny przenośne mogą być wyposaŜone w urządzenia umieszczone powyŜej 

maksymalnego poziomu napełnienia, w przestrzeni gazowej zbiornika, mające na celu 

przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi ciśnienia spowodowanemu powolnym 

rozkładem przewoŜonego materiału. Urządzenie to powinno równieŜ zapobiegać 
niedopuszczalnym wyciekom cieczy w przypadku wywrócenia lub przedostawaniu się 
obcych ciał do cysterny. Urządzenie to powinno być zatwierdzone przez właściwą 
władzę lub organ przez nią upowaŜniony. 

TP25 Tritlenek siarki o stopniu czystości 99,95% lub wyŜszym moŜe być przewoŜony 

w cysternach bez inhibitora zapewniającego, Ŝe jest on utrzymywany w temperaturze 

równej 32,5 °C lub wyŜszej. 

TP26 JeŜeli przewóz materiału odbywa się w podwyŜszonej temperaturze, to urządzenia 

ogrzewające powinny być zamocowane na zewnątrz zbiornika. Wymagania te dla 

UN 3176 mają zastosowanie tylko wtedy, gdy materiał reaguje niebezpiecznie z wodą. 

TP27 Mogą być stosowane cysterny przenośne o minimalnym ciśnieniu próbnym 4 bary, 

jeŜeli zostało wykazane, Ŝe ciśnienie próbne 4 bary lub niŜsze jest dopuszczalne zgodnie 

z określeniem ciśnienia próbnego podanym w 6.7.2.1. 

TP28 Mogą być stosowane cysterny przenośne o minimalnym ciśnieniu próbnym 2,65 bara, 

jeŜeli zostało wykazane, Ŝe ciśnienie próbne 2,65 bara lub niŜsze jest dopuszczalne 

zgodnie z określeniem ciśnienia próbnego podanym w 6.7.2.1. 

TP29 Mogą być stosowane cysterny przenośne o minimalnym ciśnieniu próbnym 1,5 bara, 

jeŜeli zostało wykazane, Ŝe ciśnienie próbne 1,5 bara lub niŜsze jest dopuszczalne 

zgodnie z określeniem ciśnienia próbnego podanym w 6.7.2.1. 

TP30 Materiał ten powinien być przewoŜony w cysternach izolowanych cieplnie. 

TP31 Materiał ten moŜe być przewoŜony w cysternach jedynie w stanie stałym. 

TP32 Dla UN 0331, 0332 i 3375 mogą być stosowane cysterny przenośne, pod następującymi 

warunkami: 

(a) Aby uniknąć niepotrzebnych ograniczeń, kaŜda cysterna przenośna zbudowana 

z metalu powinna być wyposaŜona w urządzenia obniŜające ciśnienie typu 

spręŜynowego, płytki bezpieczeństwa, elementy topliwe. Nastawienie ciśnienia 

otwarcia zaworu lub ciśnienie rozerwania płytki, nie powinno być wyŜsze niŜ 
2,65 bara dla cystern przenośnych z minimalnym ciśnieniem próbnym wyŜszym 

niŜ 4 bary. 

(b) Wyłącznie w odniesieniu do UN 3375 powinna być wykazana ich zdolność do 

przewozu w cysternach. Jednym ze sposobów wykazania tej zdolności jest 

badanie 8(d) w Badaniach Serii 8 (patrz Podręcznik Badań i Kryteriów, Część 1, 

podrozdział 18.7). 

(c) Nie zezwala się na pozostawienie w cysternach przenośnych materiałów na okres, 

w którym mogłoby dojść do ich zbrylenia. Powinno się podjąć stosowne środki 

w celu uniknięcia zbrylenia lub zlepienia materiału w cysternie (np. czyszczenie, 

itp.). 

TP33 Instrukcje dla cystern przenośnych przeznaczonych do materiałów stałych 

granulowanych i sproszkowanych oraz dla materiałów stałych, które są napełniane 
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i opróŜniane w temperaturach powyŜej ich temperatury topnienia oraz są schłodzone 

i przewoŜone w stanie stałym. Dla materiałów stałych, które są przewoŜone powyŜej ich 

temperatury topnienia, patrz 4.2.1.19. 

TP34 Cysterny przenośne nie muszą być poddawane próbie zderzeniowej według 6.7.4.14.1, 

jeŜeli cysterna przenośna oznakowana jest napisem na tabliczce „PRZEWÓZ KOLEJĄ 

ZABRONIONY”, określonej w 6.7.4.15.1, a takŜe po obu stronach płaszcza 

zewnętrznego, literami o wysokość przynajmniej 10 cm. 

TP35 (Skreślony) 

TP36 W cysternach przenośnych, w przestrzeni fazy gazowej, mogą być stosowane elementy 

topliwe. 

TP37 (Skreślony) 

TP38 (Skreślony) 

TP39 (Skreślony) 

TP40 Cysterny przenośne nie mogą być przewoŜone, jeŜeli są połączone z urządzeniami 

rozpylającymi. 

TP41 Za zgodą właściwej władzy 2,5-roczna rewizja wewnętrzna moŜe być odroczona lub 

zastąpiona innymi próbami albo procedurami badawczymi, pod warunkiem Ŝe 

przenośna cysterna jest przeznaczona do przewozu materiałów metaloorganicznych, 

których dotyczy niniejszy przepis szczególny dla cystern. Rewizja ta jest jednak 

wymagana w przypadku spełnienia warunków określonych w 6.7.2.19.7 
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DZIAŁ 4.3 

STOSOWANIE CYSTERN STAŁYCH (POJAZDÓW-CYSTERN), CYSTERN 

ODEJMOWALNYCH, NADWOZI WYMIENNYCH CYSTERN I KONTENERÓW-CYSTERN ZE 

ZBIORNIKAMI METALOWYMI ORAZ POJAZDÓW-BATERII I WIELOELEMENTOWYCH 

KONTENERÓW DO GAZU (MEGC)  

UWAGA: Dla cystern przenośnych oraz MEGC UN - patrz dział 4.2; dla cystern z tworzyw sztucznych 

wzmocnionych włóknem - patrz dział 4.4; dla cystern do przewozu odpadów napełnianych podciśnieniowo - 

patrz dział 4.5. 

4.3.1 Zakres 

4.3.1.1 Przepisy, które zapisane są na całej szerokości strony, mają zastosowanie do cystern stałych 

(pojazdów-cystern), cystern odejmowalnych i pojazdów-baterii oraz do kontenerów- cystern, 

nadwozi wymiennych-cystern i MEGC. Przepisy zawarte w pojedynczej kolumnie mają 
zastosowanie tylko do: 

- cystern stałych (pojazdów-cystern), cystern odejmowalnych i pojazdów-baterii (lewa 

strona kolumny) 

- kontenerów-cystern, nadwozi wymiennych-cystern i MEGC (prawa strona kolumny). 

4.3.1.2 Niniejsze przepisy mają zastosowanie do: 

cystern stałych (pojazdów-cystern), cystern 

odejmowalnych i pojazdów-baterii 

kontenerów-cystern, nadwozi wymiennych-

cystern i MEGC 

uŜywanych do przewozu gazów, materiałów ciekłych oraz materiałów stałych sypkich lub 

granulowanych. 

4.3.1.3 Rozdział 4.3.2 zawiera przepisy dotyczące cystern stałych (pojazdów-cystern), cystern 

odejmowalnych, kontenerów-cystern i nadwozi wymiennych-cystern, przeznaczonych do 

przewozu materiałów wszystkich klas oraz pojazdów-baterii i MEGC przeznaczonych do 

przewozu gazów klasy 2. Rozdziały 4.3.3 i 4.3.4 zawierają przepisy szczególne uzupełniające 

lub zmieniające przepisy rozdziału 4.3.2. 

4.3.1.4 Wymagania dotyczące konstrukcji, wyposaŜenia, zatwierdzenie typu, badania i znakowanie, 

znajdują się w dziale 6.8. 

4.3.1.5 Przepisy przejściowe dotyczące stosowania niniejszego działu, patrz: 

1.6.3. 1.6.4. 

4.3.2 Przepisy mające zastosowanie do wszystkich klas. 

4.3.2.1 Stosowanie 

4.3.2.1.1 Materiał podlegający ADR moŜe być przewoŜony w cysternach stałych (pojazdach-

cysternach), cysternach odejmowalnych, pojazdach-bateriach, kontenerach-cysternach, 

nadwoziach wymiennych-cysternach i MEGC tylko wtedy, gdy w kolumnie (12) tabeli A 

w dziale 3.2 podany jest kod cysterny, zgodny z przepisami podanymi w 4.3.3.1.1 i 4.3.4.1.1. 

4.3.2.1.2 Wymagany typ cysterny, pojazdu-baterii i MEGC wskazany jest w postaci kodu w kolumnie 

(12) tabeli A w dziale 3.2. Wskazane tam kody składają się z liter i cyfr w ustalonej kolejności. 

Objaśnienia czterech części kodu podane są w 4.3.3.1.1 (jeŜeli przewoŜony materiał naleŜy do 

klasy 2) oraz w 4.3.4.1.1 (jeŜeli przewoŜony materiał naleŜy do klas 1 i 3 do 9) 
1
. 

4.3.2.1.3 Typ cysterny wymagany zgodnie z 4.3.2.1.2 odpowiada wymaganiom konstrukcyjnym na 

najniŜszym poziomie, które są przewidziane dla omawianych materiałów niebezpiecznych, 

o ile nie postanowiono inaczej w niniejszym dziale lub dziale 6.8. MoŜliwe jest stosowanie 

cystern odpowiadających kodom, którym przypisano wyŜsze minimalne ciśnienie 

obliczeniowe lub ostrzejsze wymagana dla otworów do napełniania, opróŜniania lub dla 

zaworów/urządzeń bezpieczeństwa (patrz 4.3.3.1.1 dla klasy 2 i 4.3.4.1.1 dla klas 3 do 9). 

                                                           
1
 Wyjątkiem są cysterny przeznaczone do przewozu materiałów klas 1, 5.2 lub 7 (patrz 4.3.4.1.3). 
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4.3.2.1.4 W przypadku niektórych materiałów cysterny, pojazdy-baterie lub MEGC podlegają 
przepisom dodatkowym, które podane są jako przepisy szczególne w kolumnie (13) tabeli A 

w dziale 3.2. 

4.3.2.1.5 Do cystern, pojazdów-baterii i MEGC powinny być ładowane wyłącznie materiały 

niebezpieczne, do przewozu których zostały one zatwierdzone zgodnie z 6.8.2.3.1 i które 

stykając się z materiałami zbiornika, uszczelkami, wyposaŜeniem i wykładziną ochronną nie 

reagują z nimi niebezpiecznie (patrz „reakcja niebezpieczna” w 1.2.1), nie tworzą produktów 

niebezpiecznych oraz nie osłabiają znacząco wytrzymałości tych materiałów 
2
. 

4.3.2.1.6 Produkty Ŝywnościowe mogą być przewoŜone w cysternach uŜywanych do przewozu 

materiałów niebezpiecznych tylko wówczas, gdy zastosowano środki niezbędne w celu 

zapobieŜenia zagroŜeniom dla zdrowia. 

4.3.2.1.7 Dokumentacja cysterny powinna być przechowywana przez właściciela lub uŜytkownika, 

który powinien ją udostępniać na Ŝądanie właściwej władzy. Dokumentacja powinna być 
przechowywana przez cały czas eksploatacji cysterny i zachowana przez 15 miesięcy po 

wycofaniu jej z eksploatacji. 

JeŜeli następuje zmiana właściciela lub uŜytkownika w czasie uŜytkowania cysterny, 

dokumentacja powinna niezwłocznie być przekazana nowemu właścicielowi lub 

uŜytkownikowi. 

Kopie dokumentacji cysterny oraz niezbędne dokumenty powinny być dostępne dla 

rzeczoznawców przeprowadzających badania, kontrole i próby, zgodnie z 6.8.2.4.5 lub 

6.8.3.4.18 w przypadku badań okresowych lub badań nadzwyczajnych. 

4.3.2.2 Stopień napełnienia 

4.3.2.2.1 W cysternach przeznaczonych do przewozu materiałów ciekłych w temperaturze otoczenia nie 

powinny być przekroczone podane niŜej stopnie napełnienia: 

(a) dla materiałów zapalnych, materiałów zagraŜających środowisku i materiałów 

zapalnych zagraŜających środowisku, niestwarzających zagroŜeń dodatkowych 

(np. działaniem trującym, Ŝrącym), przewoŜonych w cysternach wyposaŜonych 

w zawory oddechowe lub zawory bezpieczeństwa (równieŜ, gdy są one poprzedzone 

płytką bezpieczeństwa): 

stopień napełnienia  100
1  α50  t % pojemności; 

(b) dla materiałów trujących lub Ŝrących (zapalnych lub zagraŜających środowisku lub 

niezagraŜających środowisku), przewoŜonych w cysternach wyposaŜonych w zawory 

oddechowe lub zawory bezpieczeństwa (równieŜ, gdy są one poprzedzone płytką 
bezpieczeństwa): 

stopień napełnienia  98
1  α50  t % pojemności; 

(c) dla materiałów zapalnych, materiałów zagraŜających środowisku i materiałów słabo 

trujących lub Ŝrących (zapalnych lub zagraŜających środowisku lub niezagraŜających 

środowisku) przewoŜonych w cysternach zamkniętych hermetycznie bez zaworu 

bezpieczeństwa: 

 stopień napełnienia  97
1  α50  t % pojemności; 

(d) dla materiałów silnie trujących, trujących, silnie Ŝrących lub Ŝrących (zapalnych lub 

zagraŜających środowisku lub niezagraŜających środowisku) przewoŜonych 

w cysternach zamkniętych hermetycznie, bez zaworu bezpieczeństwa: 

stopień napełnienia  95
1  α50  t % pojemności; 

                                                           
2
 W celu uzyskania informacji o zgodności przewoŜonego materiału z materiałami cysterny, pojazdu-baterii lub 

MEGC, moŜe okazać się konieczna konsultacja z producentem materiału i z właściwą władzą. 
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4.3.2.2.2 W podanych wzorach, α oznacza współczynnik objętościowego rozszerzenia cieczy 

w przedziale temperatury pomiędzy 15 °C i 50 °C, to znaczy przy maksymalnej róŜnicy 

temperatury 35 °C. 

α oblicza się według wzoru: 

α  d  d
35d  

gdzie: d15 i d50 oznaczają odpowiednio gęstość względną cieczy w temperaturze 15 °C i 50 °C. 

tF oznacza średnią temperaturę cieczy podczas napełniania. 

4.3.2.2.3 Wymagania podane w 4.3.2.2.1 (a) do (d) powyŜej nie mają zastosowania do cystern, których 

zawartość podczas przewozu utrzymywana jest w temperaturze wyŜszej niŜ 50 °C za pomocą 
urządzenia grzewczego. W takim przypadku temperatura i początkowy stopień napełnienia 

powinny być tak dobrane, aby w dowolnym momencie przewozu cysterna była napełniona 

najwyŜej do 95% swojej objętości, a temperatura nie przekroczyła temperatury napełniania. 

4.3.2.2.4 Zbiorniki przeznaczone do przewozu materiałów w stanie ciekłym lub gazów skroplonych lub 

gazów schłodzonych skroplonych, które nie są podzielone za pomocą przegród lub 

falochronów na przestrzenie o maksymalnej pojemności do 7 500 litrów, powinny być 
napełniane nie mniej niŜ do 80%, albo nie więcej niŜ do 20% swojej pojemności. 

Przepis ten nie ma zastosowania do: 

- cieczy o lepkości kinematycznej co najmniej 2 680 mm
2
/s w 20 °C; 

- materiałów stopionych o lepkości kinematycznej co najmniej 2 680 mm
2
/s 

w temperaturze napełniania; 

- UN 1963 HEL SCHŁODZONY SKROPLONY i UN 1966 WODÓR SCHŁODZONY 

SKROPLONY. 

4.3.2.3 Eksploatacja 

4.3.2.3.1 Grubość ścianek zbiornika, w czasie całego okresu jego eksploatacji, nie powinna być 
mniejsza od minimalnej wartości podanej w: 

6.8.2.1.17 do 6.8.2.1.21 6.8.2.1.17 do 6.8.1.20 

4.3.2.3.2  

 

Podczas przewozu kontenery-cysterny/ MEGC 

powinny być posadowione na pojeździe w taki 

sposób, aby były w dostatecznym stopniu 

zabezpieczone urządzeniami znajdującymi się na tym 

pojeździe lub na samym kontenerze-

cysternie/MEGC, przed uderzeniami bocznymi 

i podłuŜnymi, a takŜe przed wywróceniem 
3
. 

Zabezpieczenie takie nie jest wymagane, jeŜeli 

konstrukcja kontenerów-cystern / MEGC łącznie 

z wyposaŜeniem obsługowym jest taka, Ŝe mogą one 

wytrzymywać uderzenia lub wywrócenia. 

4.3.2.3.3 Podczas napełniania i opróŜniania cystern, pojazdów-baterii i MEGC, powinny być 
podejmowane odpowiednie środki zapobiegające wydostawaniu się niebezpiecznych ilości 

gazów i pary. Cysterny, pojazdy-baterie i MEGC powinny być zamykane w taki sposób, aby 

ich zawartość nie mogła wydostawać się na zewnątrz w sposób niekontrolowany. Otwory 

cystern opróŜnianych z dołu powinny być zamykane za pomocą korków gwintowanych, 

pełnych zaślepek kołnierzowych lub innych urządzeń o porównywalnej skuteczności. Po 

                                                           
3
 Przykłady zabezpieczenia zbiorników: 

- zabezpieczenie przed uderzeniami bocznymi, moŜe składać się z pasów podłuŜnych chroniących zbiornik z obu 

stron, rozmieszczonych na połowie wysokości; 

- zabezpieczenie przed przewróceniem, moŜe składać się z pierścieni wzmacniających lub pasów zamocowanych 

poprzecznie do ramy; 

- zabezpieczenia przed uderzeniem z tyłu mogą mieć postać zderzaka lub ramy. 
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napełnieniu, napełniający powinien zapewnić, Ŝe wszystkie zamknięcia cystern, pojazdów-

baterii i MEGC są w pozycji zamkniętej i nie ma wycieku. Dotyczy to takŜe górnej części rury 

wyporowej. 

4.3.2.3.4 JeŜeli kilka systemów zamykających jest rozmieszczonych kolejno jeden za drugim, to system 

znajdujący się bliŜej przewoŜonego materiału powinien być zamykany w pierwszej kolejności. 

4.3.2.3.5 Podczas przewozu na zewnętrznej powierzchni cysterny nie powinny się znajdować 
niebezpieczne pozostałości przewoŜonych materiałów. 

4.3.2.3.6 Materiały, które mogą reagować ze sobą niebezpiecznie, nie mogą być przewoŜone 

w sąsiadujących ze sobą komorach. 

Materiały, które mogą reagować ze sobą niebezpiecznie, mogą być przewoŜone w sąsiednich 

komorach tylko wtedy, gdy komory te oddzielone są przegrodami o grubości ścianek równej 

lub większej od grubości ścianek zbiornika. Materiały te mogą być takŜe przewoŜone, jeŜeli 

napełnione komory przedzielone są pustą przestrzenią lub opróŜnioną komorą. 

4.3.2.3.7 Cysterny stałe (pojazdy-cysterny), cysterny odejmowalne, pojazdy-baterie, kontenery-

cysterny, nadwozia wymienne-cysterny i MEGC nie powinny być napełniane lub nadawane do 

przewozu po upływie terminu wyznaczonego na przeprowadzenie prób lub badań 
wymaganych w 6.8.2.4.2, 6.8.3.4.6 i 6.8.3.4.12 

Jednak cysterny stałe (pojazdy-cysterny), cysterny odejmowalne, pojazdy-baterie, kontenery-

cysterny, nadwozia wymienne-cysterny i wieloelementowe kontenery do gazu (MEGC) 

napełnione przed upływem terminu waŜności ostatniego badania okresowego mogą być 
przewoŜone: 

(a) przez okres nieprzekraczający jednego miesiąca po upływie tych terminów; 

(b) jeŜeli właściwa władza nie postanowiła inaczej, to przez okres nie dłuŜszy niŜ 
3 miesiące po upływie tych terminów w celu umoŜliwienia zwrotu towarów 

niebezpiecznych w celu ich odpowiedniej utylizacji lub przetworzenia. Odniesienie do 

tego wyłączenia powinno znaleźć się w dokumencie przewozowym. 

4.3.2.4 PróŜne nieoczyszczone cysterny, pojazdy-baterie i MEGC 

UWAGA: Do próŜnych, nieoczyszczonych cystern, pojazdów-baterii i MEGC mogą być 
stosowane przepisy szczególne TU1, TU2, TU4, TU16 i TU35 podane w 4.3.5. 

4.3.2.4.1 Podczas przewozu na zewnętrznej powierzchni cysterny nie powinny się znajdować 
niebezpieczne pozostałości przewoŜonych materiałów. 

4.3.2.4.2 PróŜne nieoczyszczone cysterny, pojazdy-baterie i MEGC dopuszcza się do przewozu pod 

warunkiem, Ŝe są one zamknięte w taki sam sposób i szczelne w takim samym stopniu, jak 

w stanie napełnionym. 

4.3.2.4.3 JeŜeli próŜne nieoczyszczone cysterny, pojazdy-baterie i MEGC nie są zamknięte w taki sam 

sposób i szczelne w takim samym stopniu, jak w stanie napełnionym oraz jeŜeli nie mogą być 
spełnione przepisy ADR, to powinny być one przewiezione z zachowaniem odpowiednich 

środków bezpieczeństwa do najbliŜszego miejsca, gdzie moŜna je oczyścić lub naprawić. 
Przewóz uznaje się za wystarczająco bezpieczny, jeŜeli podjęte środki gwarantują poziom 

bezpieczeństwa równowaŜny poziomowi wymaganemu przepisami ADR oraz zapobiegają 
niekontrolowanemu uwolnieniu materiałów niebezpiecznych. 

4.3.2.4.4 W celu przeprowadzenia badań, próŜne nieoczyszczone cysterny stałe (pojazdy-cysterny), 

cysterny odejmowalne, pojazdy-baterie, kontenery-cysterny, nadwozia wymienne-cysterny 

i MEGC mogą być przewoŜone równieŜ po wygaśnięciu terminów określonych w 6.8.2.4.2 

i 6.8.2.4.3. 
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4.3.3 Przepisy szczególne mające zastosowanie dla klasy 2 

4.3.3.1 Kodowanie i hierarchia cystern 

4.3.3.1.1 Kodowanie cystern, pojazdów-baterii i MEGC 

Poszczególne cztery części składowe kodów (kodów cystern) podane w kolumnie (12) tabeli A 

w dziale 3.2 mają następujące znaczenie: 

 

UWAGA 1: Przepis szczególny TU17 wskazany w kolumnie (13) tabeli A w dziale 3.2 dla 

niektórych gazów oznacza, Ŝe gaz moŜe być przewoŜony tylko w pojeździe-baterii lub MEGC, 

których elementami składowymi są naczynia.  

UWAGA 2: Przepis szczególny TU40 wskazany w kolumnie (13) tabeli A w dziale 3.2 dla 

pewnych gazów oznacza, Ŝe gaz moŜe być przewoŜony tylko w pojeździe-baterii lub MEGC, 

których elementami składowymi są naczynia bezszwowe. 

UWAGA 3: Ciśnienia wskazane na samej cysternie lub na tabliczce nie powinny być mniejsze 

niŜ wartość „X" lub minimalne ciśnienie obliczeniowe. 

Część Opis Kod cysterny 

1 Typy cystern, 

pojazdów-

baterii lub 

MEGC 

C = cysterna, pojazd-bateria lub MEGC dla gazów 

spręŜonych 

P = cysterna, pojazd-bateria lub MEGC dla gazów 

skroplonych lub gazów rozpuszczonych 

R = cysterna dla gazów schłodzonych skroplonych  

2 Ciśnienie 

obliczeniowe 

X = wartość minimalnego odpowiedniego ciśnienia próbnego 

zgodnie z tabelą w 4.3.3.2.5 lub 

22 = minimalne ciśnienie obliczeniowe w barach 

3 Otwory (patrz 

6.8.2.2 i 6.8.3.2) 

B = cysterna z dolnymi otworami do napełniania i 

rozładunku z 3 zamknięciami albo pojazd-bateria lub 

MEGC z otworami poniŜej powierzchni materiału 

ciekłego lub do gazów spręŜonych; 

C = cysterna z górnymi otworami do napełniania i rozładunku 

z 3 zamknięciami, tylko z otworami wyczystkowymi 

poniŜej powierzchni cieczy; 

D = cysterna z górnymi otworami do napełniania 

i rozładunku z 3 zamknięciami; albo pojazd-bateria lub 

MEGC bez otworów poniŜej powierzchni cieczy. 

4 Zawory / 

urządzenia 

bezpieczeństwa 

N = cysterna, pojazd-bateria lub MEGC z zaworami 

bezpieczeństwa zgodnie z 6.8.3.2.9 lub 6.8.3.2.10, która 

nie jest zamknięta hermetycznie 

H = cysterna, pojazd-bateria lub MEGC zamknięta 

hermetycznie (patrz 1.2.1) 
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4.3.3.1.2 Hierarchia cystern 

Kod cysterny Kody cystern dopuszczonych zamiennie 

C*BN C#BN, C#CN, C#DN, C#BH, C#CH, C#DH 

C*BH C#BH, C#CH, C#DH 

C*CN C#CN, C#DN, C#CH, C#DH 

C*CH C#CH, C#DH 

C*DN C#DN, C#DH 

C*DH C#DH 

P*BN P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, P#CH, P#DH 

P*BH P#BH, P#CH, P#DH 

P*CN P#CN, P#DN, P#CH, P#DH 

P*CH P#CH, P#DH 

P*DN P#DN, P#DH 

P*DH P#DH 

R*BN R#BN, R#CN, R#DN 

R*CN R#CN, R#DN 

R*DN R#DN 

Znak przedstawiony jako „#” powinien być równy lub większy niŜ znak przedstawiony jako 

„*”. 

UWAGA: Niniejsza hierarchia nie bierze pod uwagę Ŝadnych przepisów szczególnych dla 

kaŜdej pozycji (patrz 4.3.5 i 6.8.4). 

4.3.3.2 Warunki napełniania i ciśnienia próbne 

4.3.3.2.1 Ciśnienie próbne cystern przeznaczonych do przewozu gazów spręŜonych powinno wynosić 
co najmniej 1,5 ciśnienia roboczego zdefiniowanego w 1.2.1 dla naczyń ciśnieniowych. 

4.3.3.2.2 Ciśnienie próbne cystern przeznaczonych do przewozu: 

-  gazów skroplonych pod wysokim ciśnieniem; oraz 

-  gazów rozpuszczonych 

powinno być takie, aby w przypadku, gdy zbiornik napełniony jest w maksymalnym 

dozwolonym stopniu, ciśnienie w tym zbiorniku przy temperaturze materiału 55 °C dla cystern 

z izolacją cieplną i 65 °C dla cystern bez izolacji cieplnej nie przekroczyło ciśnienia próbnego. 

4.3.3.2.3 Ciśnienie próbne cystern przeznaczonych do przewozu gazów skroplonych pod niskim 

ciśnieniem powinno być równe: 

(a) co najmniej pręŜności pary cieczy w temperaturze 60 °C pomniejszonej o 0,1 MPa 

(1 bar), ale nie mniejsze niŜ 1 MPa (10 barów) w przypadku, gdy cysterna jest 

wyposaŜona w izolację cieplną; 

(b) co najmniej pręŜności pary cieczy w temperaturze 65 °C pomniejszonej o 0,1 MPa 

(1 bar), ale nie mniejsze niŜ 1 MPa (10 barów) w przypadku, gdy cysterna nie jest 

wyposaŜona w izolację cieplną. 

Maksymalna dopuszczalna masa zawartości przypadająca na litr pojemności powinna być 
obliczona w następujący sposób: 

Maksymalna dopuszczalna masa zawartości na litr pojemności = 0,95 × gęstość fazy ciekłej 

w temperaturze 50 °C (w kg/l) 

Ponadto, faza gazowa nie powinna zanikać poniŜej 60 °C. 

JeŜeli średnica zbiornika nie jest większa niŜ 1,5 m, to wartości ciśnienia próbnego 

i maksymalnego stopnia napełnienia powinny być zgodne z odpowiednimi wartościami 

podanymi w 4.1.4.1 w instrukcji pakowania P200. 

4.3.3.2.4 Ciśnienie próbne cystern przeznaczonych do przewozu gazów schłodzonych skroplonych 

powinno być równe co najmniej 1,3-krotności najwyŜszego dopuszczalnego ciśnienia 

roboczego podanego na cysternie, lecz nie niŜsze niŜ 300 kPa (3 bary) (ciśnienie 
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manometryczne); w przypadku cystern z izolacją próŜniową ciśnienie próbne powinno być 
równe co najmniej 1,3-krotności najwyŜszego dopuszczalnego ciśnienia roboczego 

powiększonej o 100 kPa (1 bar). 

4.3.3.2.5 Tabela gazów i mieszanin gazów, które mogą być przewoŜone w cysternach stałych 

(pojazdach-cysternach), pojazdach-bateriach, cysternach odejmowalnych, kontenerach-

cysternach lub MEGC, w której podano minimalne wartości ciśnienia próbnego oraz, 

w przypadkach gdy ma to zastosowanie, stopnie napełnienia 

W przypadku gazów i mieszanin gazów zaklasyfikowanych do pozycji i.n.o., wartości 

ciśnienia próbnego i stopnia napełnienia powinny być ustalone przez eksperta upowaŜnionego 

przez właściwą władzę. 

W przypadku cystern przeznaczonych do przewozu gazów spręŜonych lub gazów skroplonych 

pod wysokim ciśnieniem, wyposaŜonych w izolację cieplną, które były badane na ciśnienie 

próbne niŜsze od podanego w tabeli, ekspert upowaŜniony przez właściwą władzę moŜe ustalić 
niŜszą ładowność maksymalną pod warunkiem, Ŝe ciśnienie stwarzane przez materiał 

w cysternie w temperaturze 55 °C nie przekracza ciśnienia próbnego podanego na cysternie. 

UN Nazwa 
Kod 

klasyfika-

cyjny 

Minimalne ciśnienie próbne 

dla cystern 
Maksymalna 

dopuszczalna masa 

zawartości na litr 

pojemności 
Z izolacją 

cieplną 
Bez izolacji 

cieplnej 

MPa bar MPa bar kg 

1001 Acetylen rozpuszczony 4F 
tylko w pojazdach-bateriach i MEGC złoŜonych 

z naczyń 
1002 Powietrze spręŜone 1A patrz 4.3.3.2.1 

1003 Powietrze schłodzone skroplone 3O patrz 4.3.3.2.4 

1005 Amoniak bezwodny 2TC 2,6 26 2,9 29 0,53 

1006 Argon spręŜony 1A patrz 4.3.3.2.1 

1008 Trifluorek boru 2TC 
22,5 225 22,5 225 0,715 

30 300 30 300 0,86 

1009 
Bromotrifluorometan  

(Gaz chłodniczy R13B1) 
2A 

12 120   1,50 

  4,2 42 1,13 

  12 120 1,44 

  25 250 1,60 

1010 
BUTADIENY STABILIZOWANE 

(butadien- 1,2) lub 
2F 1 10 1 10 0,59 

1010 
BUTADIENY STABILIZOWANE 

(butadien- 1,3), lub 
2F 1 10 1 10 0,55 

1010 
BUTADIENY I WĘGLOWODÓR, 

MIESZANINA STABILIZOWANA 
2F 1 10 1 10 0,50 

1011 Butan 2F 1 10 1 10 0,51 

1012 1-Butylen lub 2F 1 10 1 10 0,53 

1012 trans-2-Butylen lub 2F 1 10 1 10 0,54 

1012 cis-2-Butylen lub 2F 1 10 1 10 0,55 

1012 Butyleny, mieszanina 2F 1 10 1 10 0,50 

1013 Ditlenek węgla 2A 

19 190   0,73 

22,5 225   0,78 

  19 190 0,66 

  25 250 0,75 

1016 Tlenek węgla spręŜony 1TF patrz 4.3.3.2.1 

1017 Chlor 2TOC 1,7 17 1,9 19 1,25 

1018 
Chlorodifluorometan 

(Gaz chłodniczy R22) 
2A 2,4 24 2,6 26 1,03 

1020 
Chloropentafluoroetan 

(Gaz chłodniczy R115) 
2A 2 20 2,3 23 1,08 

1021 
1-Chloro-1,2,2,2-tetrafluoroetan 

(Gaz chłodniczy R124) 
2A 1 10 1,1 11 1,2 
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UN Nazwa 
Kod 

klasyfika-

cyjny 

Minimalne ciśnienie próbne 

dla cystern 
Maksymalna 

dopuszczalna masa 

zawartości na litr 

pojemności 
Z izolacją 

cieplną 
Bez izolacji 

cieplnej 

MPa bar MPa bar kg 

1022 
Chlorotrifluorometan (Gaz chłodniczy 

R13) 
2A 

12 120   0,96 

22,5 225   1,12 

  10 100 0,83 

  12 120 0,90 

  19 190 1,04 

  25 250 1,10 

1023 Gaz węglowy spręŜony 1TF patrz 4.3.3.2.1 

1026 Dicyjan 2TF 10 100 10 100 0,70 

1027 Cyklopropan 2F 1,6 16 1,8 18 0,53 

1028 
Dichlorodifluorometan 

(Gaz chłodniczy R12) 
2A 1,5 15 1,6 16 1,15 

1029 
Dichlorofluorometan  

(Gaz chłodniczy R21) 
2A 1 10 1 10 1,23 

1030 
1,1-Difluoroetan  

(Gaz chłodniczy R152a) 
2F 1,4 14 1,6 16 0,79 

1032 Dimetyloamina bezwodna 2F 1 10 1 10 0,59 

1033 Eter dimetylowy 2F 1,4 14 1,6 16 0,58 

1035 Etan 2F 

12 120   0.32 

  9,5 95 0,25 

  12 120 0,29 

  30 300 0,39 

1036 Etyloamina 2F 1 10 1 10 0,61 

1037 Chlorek etylu 2F 1 10 1 10 0,8 

1038 Etylen schłodzony skroplony 3F patrz 4.3.3.2.4 

1039 Eter metylowoetylowy 2F 1 10 1 10 0,64 

1040 

Tlenek etylenu lub tlenek etylenu 

z azotem o ciśnieniu całkowitym do 

1 MPa (10 barów) w temp. 50 °C 

2TF 1,5 15 1,5 15 0,78 

1041 

Tlenek etylenu i ditlenek węgla, 

mieszanina, zawierająca więcej 

niŜ 9% ,ale nie więcej niŜ 87% tlenku 

etylenu 

2F 2,4 24 2,6 26 0,73 

1046 Hel spręŜony 1A patrz 4.3.3.2.1 

1048 Bromowodór bezwodny 2TC 5 50 5,5 55 1,54 

1049 Wodór spręŜony 1F patrz 4.3.3.2.1 

1050 Chlorowodór bezwodny 2 TC 

12 120   0,69 

  10 100 0,30 

  12 120 0,56 

  15 150 0,67 

  20 200 0,74 

1053 Siarkowodór 2TF 4,5 45 5 50 0,67 

1055 Izobutylen 2F 1 10 1 10 0,52 

1056 Krypton spręŜony 1A patrz 4.3.3.2.1 

1058 

Gazy skroplone, niepalne, ładowane 

z azotem, ditlenkiem węgla lub 

powietrza 

2A 
1.5 × ciśnienie napełnienia  

patrz 4.3.3.2.2 lub 4.3.3.2.3 

1060 

Metylacetylen i propadien, mieszanina 

stabilizowana: 
2F patrz 4.3.3.2.2 lub 4.3.3.2.3 

mieszanina P1 2F 2,5 25 2,8 28 0,49 

mieszanina P2 2F 2,2 22 2,3 23 0,47 

propadien z 1% do 4% 

metyloacetylenu 
2F 2,2 22 2,2 22 0,50 
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UN Nazwa 
Kod 

klasyfika-

cyjny 

Minimalne ciśnienie próbne 

dla cystern 
Maksymalna 

dopuszczalna masa 

zawartości na litr 

pojemności 
Z izolacją 

cieplną 
Bez izolacji 

cieplnej 

MPa bar MPa bar kg 

1061 Metyloamina bezwodna 2F 1 10 1,1 11 0,58 

1062 
Bromek metylu zawierający nie 

więcej niŜ 2% chloropikryny 
2T 1 10 1 10 1,51 

1063 Chlorek metylu (Gaz chłodniczy R40) 2F 1,3 13 1,5 15 0,81 

1064 Merkaptan metylowy 2TF 1 10 1 10 0,78 

1065 Neon spręŜony 1A patrz 4.3.3.2.1 

1066 Azot spręŜony 1 A patrz 4.3.3.2.1 

1067 Tetratlenek diazotu (ditlenek azotu) 2TOC 
tylko w pojazdach-bateriach  

i MEGC złoŜonych z naczyń 

1070 Podtlenek azotu 2O 

22,5 225   0,78 

  18 180 0,68 

  22,5 225 0,74 

  25 250 0,75 

1071 Gaz olejowy spręŜony 1TF patrz 4.3.3.2.1 

1072 Tlen spręŜony 1O patrz 4.3.3.2.1 

1073 Tlen schłodzony skroplony  3O patrz 4.3.3.2.4 

1075 Gazy rafineryjne skroplone  2F patrz 4.3.3.2.2 lub 4.3.3.2.3 

1076 Fosgen 2TC 
tylko w pojazdach-bateriach  

i MEGC złoŜonych z naczyń 

1077 Propylen 2F 2,5 25 2,7 27 0,43 

1078 

Gazy chłodnicze i.n.o. takie jak: 2A  

mieszanina F1 2A 1 10 1,1 11 1,23 

mieszanina F2 2A 1,5 15 1,6 16 1,15 

mieszanina F3 2A 2,4 24 2,7 27 1,03 

inne mieszaniny 2A patrz 4.3.3.2.2 lub 4.3.3.2.3 

1079 Ditlenek siarki 2TC 1 10 1,2 12 1,23 

1080 Heksafluorek siarki 2A 

12 120   1,34 

  7 70 1,04 

  14 140 1,33 

  16 160 1,37 

1081 Tetrafluoroetylen stabilizowany 2F 
tylko w pojazdach-bateriach i MEGC złoŜonych 

z naczyń bezszwowych 

1082 
Trifluorochloroetylen stabilizowany 

(Gaz chłodniczy R1113) 
2TF 1,5 15 1,7 17 1,13 

1083 Trimetyloamina bezwodna 2F 1 10 1 10 0,56 

1085 Bromek winylu stabilizowany 2F 1 10 1 10 1,37 

1086 Chlorek winylu stabilizowany 2F 1 10 1,1 11 0,81 

1087 
Eter metylowowinylowy 

stabilizowany 
2F 1 10 1 10 0,67 

1581 

Chloropikryna i bromek metylu, 

mieszanina zawierająca więcej niŜ 2% 

chloropikryny 

2T 1 10 1 10 1,51 

1582 
Chloropikryna i chlorek metylu, 

mieszanina 
2T 1,3 13 1,5 15 0,81 

1612 
Tetrafosforan heksaetylu i gaz 

spręŜony, mieszanina 
1T patrz 4.3.3.2.1 

1749 Trifluorek chloru 2TOC 3 30 3 30 1,40 

1858 
Heksafluoropropylen  

(Gaz chłodniczy R 1216) 
2A 1,7 17 1,9 19 1,11 

1859 Tetrafluorek krzemu 2TC 
20 200 20 200 0,74 

30 300 30 300 1,10 
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UN Nazwa 
Kod 

klasyfika-

cyjny 

Minimalne ciśnienie próbne 

dla cystern 
Maksymalna 

dopuszczalna masa 

zawartości na litr 

pojemności 
Z izolacją 

cieplną 
Bez izolacji 

cieplnej 

MPa bar MPa bar kg 

1860 Fluorek winylu stabilizowany 2F 

12 120   0,58 

22,5 225   0,65 

  25 250 0,64 

1912 
Chlorek metylu i chlorek metylenu, 

mieszanina 
2F 1,3 13 1,5 15 0,81 

1913 Neon schłodzony skroplony  3A Patrz 4.3.3.2.4 

1951 Argon schłodzony skroplony 3A Patrz 4.3.3.2.4 

1952 

Tlenek etylenu i ditlenek węgla, 

mieszanina, zawierająca do 9% tlenku 

etylu 

2A 

19 190 19 190 0,66 

25 250 25 250 0,75 

1953 Gaz spręŜony trujący palny i.n.o.
a
 1TF patrz 4.3.3.2.1 lub 4.3.3.2.2 

1954 Gaz spręŜony palny i.n.o. 1F patrz 4.3.3.2.1 lub 4.3.3.2.2 

1955 Gaz spręŜony trujący i.n.o.
a
 1T patrz 4.3.3.2.1 lub 4.3.3.2.2 

1956 Gaz spręŜony i.n.o. 1A patrz 4.3.3.2.1 lub 4.3.3.2.2 

1957 Deuter spręŜony 1F patrz 4.3.3.2.1 

1958 
1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroetan 

(Gaz chłodniczy R114) 
2A 1 10 1 10 1,3 

1959 
1,1-difluoroetylen  

(Gaz chłodniczy R1132a) 
2F 

12 120   0,66 

22,5 225   0,78 

  25 250 0,77 

1961 Etan schłodzony skroplony 3 F patrz 4.3.3.2.4 

1962 Etylen 2F 

12 120   0,25 

22,5 225   0,36 

  22,5 225 0,34 

  30 300 0,37 

1963 Hel schłodzony skroplony 3A patrz 4.3.3.2.4 

1964 
Węglowodory gazowe, mieszanina 

spręŜona i.n.o. 
1F patrz 4.3.3.2.1 lub 4.3.3.2.2 

1965 

Węglowodory gazowe, mieszanina 

skroplona i.n.o. takie jak: 
2F  

Mieszanina A 2F 1 10 1 10 0,50 

Mieszanina A01 2F 1,2 12 1,4 14 0,49 

Mieszanina A02 2F 1,2 12 1,4 14 0,48 

Mieszanina A0 2F 1,2 12 1,4 14 0,47 

Mieszanina A1 2F 1,6 16 1,8 18 0,46 

Mieszanina B1 2F 2 20 2,3 23 0,45 

Mieszanina B2 2F 2 20 2,3 23 0,44 

Mieszanina B 2F 2 20 2,3 23 0,43 

Mieszanina C 2F 2,5 25 2,7 27 0,42 

inne mieszaniny 2F patrz 4.3.3.2.2 lub 4.3.3.2.3 

1966 Wodór schłodzony skroplony  3F patrz 4.3.3.2.4 

1967 Gaz insektobójczy trujący i.n.o.
a 2T patrz 4.3.3.2.2 lub 4.3.3.2.3 

1968 Gaz insektobójczy i.n.o. 2A patrz 4.3.3.2.2 lub 4.3.3.2.3 

1969 Izobutan 2F 1 10 1 10 0,49 

1970 Krypton schłodzony skroplony 3A patrz 4.3.3.2.4 

1971 

Metan spręŜony lub gaz ziemny 

spręŜony, z wysoką zawartością 
metanu 

1F patrz 4.3.3.2.1 

                                                           
a  Dopuszczone do przewozu, jeŜeli CL50 jest równe lub większe niŜ 200 ppm. 
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UN Nazwa 
Kod 

klasyfika-

cyjny 

Minimalne ciśnienie próbne 

dla cystern 
Maksymalna 

dopuszczalna masa 

zawartości na litr 

pojemności 
Z izolacją 

cieplną 
Bez izolacji 

cieplnej 

MPa bar MPa bar kg 

1972 

Metan schłodzony skroplony lub gaz 

ziemny skroplony schłodzony, 

z wysoką zawartością metanu 

3F patrz 4.3.3.2.4 

1973 

Chlorodifluorometan 

i chloropentafluoroetan, mieszanina 

o stałej temperaturze wrzenia, 

zawierająca ok. 49% 

chlorodifluorometanu 

(Gaz chłodniczy R502) 

2A 2,5 25 2,8 28 1,05 

1974 
Chlorodifluorobromometan 

(Gaz chłodniczy R12B1) 
2A 1 10 1 10 1,61 

1976 
Oktafluorocyklobutan  

Gaz chłodniczy RC318) 
2A 1 10 1 10 1,34 

1977 Azot schłodzony skroplony 3A patrz 4.3.3.2.4 

1978 Propan 2F 2,1 21 2,3 23 0,42 

1982 
Tetrafluorometan  

(Gaz chłodniczy R14) 
2A 

20 200 20 200 0,62 

30 300 30 300 0,94 

1983 
1-Chloro-2,2,2-trifluoroetan 

(Gaz chłodniczy R133a) 
2A 1 10 1 10 1,18 

1984 
Trifluorometan  

(Gaz chłodniczy R23) 
2A 

19 190   0,92 

25 250   0,99 

  19 190 0,87 

  25 250 0,95 

2034 Wodór i metan, mieszanina spręŜona 1F patrz 4.3.3.2.1 

2035 
1,1,1-Trifluoroetan  

(Gaz chłodniczy R143a) 
2F 2,8 28 3,2 32 0,79 

2036 Ksenon 2A 
12 120   1,30 

  13 130 1,24 

2044 2,2-Dimetylpropan 2F 1 10 1 10 0,53 

2073 

Amoniak roztwór wodny o gęstości 

względnej w 15°C mniejszej niŜ 0,880 

zawierający: 

4A 

 

więcej niŜ 35% ale nie więcej niŜ 40% 

amoniaku 
4A 1 10 1 10 0,80 

zawierający więcej niŜ 40% ale nie 

więcej niŜ 50% amoniaku 
4A 1,2 12 1,2 12 0,77 

2187 Ditlenek węgla schłodzony skroplony 3A patrz 4.3.3.2.4 

2189 Dichlorosilan 2TFC 1 10 1 10 0,90 

2191 Fluorek sulfurylu 2T 5 50 5 50 1,1 

2193 
Heksafluoroetan  

(Gaz chłodniczy R116) 
2A 

16 160   1,28 

20 200   1,34 

  20 200 1,10 

2197 Jodowodór bezwodny 2TC 1,9 19 2,1 21 2,25 

2200 Propadien stabilizowany 2F 1,8 18 2,0 20 0,50 

2201 Podtlenek azotu schłodzony skroplony 3O patrz 4.3.3.2.4 

2203 Silan 
b
 2F 

22,5 225 22,5 225 0,32 

25 250 25 250 0,36 

2204 Tlenosiarczek węgla 2TF 2,7 27 3,0 30 0,84 

2417 Tlenofluorek węgla 2TC 
20 200 20 200 0,47 

30 300 30 300 0,70 

                                                           
b  Uznawany jest za piroforyczny. 
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UN Nazwa 
Kod 

klasyfika-

cyjny 

Minimalne ciśnienie próbne 

dla cystern 
Maksymalna 

dopuszczalna masa 

zawartości na litr 

pojemności 
Z izolacją 

cieplną 
Bez izolacji 

cieplnej 

MPa bar MPa bar kg 

2419 Bromotrifluoroetylen 2F 1 10 1 10 1,19 

2420 Heksafluoroaceton 2TC 1,6 16 1,8 18 1,08 

2422 
Oktafluorobuten-2  

(Gaz chłodniczy R1318) 
2A 1 10 1 10 1,34 

2424 
Oktafluoropropan  

(Gaz chłodniczy R218) 
2A 2,1 21 2,3 23 1,07 

2451 Trifluorek azotu 2O 
20 200 20 200 0,50 

30 300 30 300 0,75 

2452 Etyloacetylen stabilizowany 2F 1 10 1 10 0,57 

2453 Fluorek etylu (Gaz chłodniczy R161) 2F 2,1 21 2,5 25 0,57 

2454 Fluorek metylu (Gaz chłodniczy R41) 2F 30 300 30 300 0,36 

2517 
1-Chloro-1,1-difluoroetan 

(Gaz chłodniczy R142b) 
2F 1 10 1 10 0,99 

2591 Ksenon schłodzony skroplony 3A patrz 4.3.3.2.4 

2599 

Chlorotrifluorometan i trifluorometan, 

mieszanina azeotropowa zawierająca 

ok. 60%  chlorotrifluorometanu  

(Gaz chłodniczy R503) 

2A 

3,1 31 3,1 31 0,11 

4,2 42   0,21 

10 100   0,76 

  4,2 42 0,20 

  10 100 0,66 

2601 Cyklobutan 2F 1 10 1 10 0,63 

2602 

Dichlorodifluorometan i 1,1-

difluoroetan, mieszanina azeotropowa, 

zawierająca ok. 

74% dichlorodifluorometanu  

(Gaz chłodniczy R500) 

2A 1,8 18 2 20 1,01 

2901 Chlorek bromu 2TOC 1 10 1 10 1,50 

3057 Chlorek trifluoroacetylu  2TC 1,3 13 1,5 15 1,17 

3070 

Tlenek etylenu i 

dichlorodifluorometan, mieszanina, 

zawierająca nie więcej niŜ 12,5% 

tlenku etylenu  

2 A 1,5 15 1,6 16 1,09 

3083 Fluorek perchlorylu 2TO 2,7 27 3,0 30 1,21 

3136 Trifluorometan schłodzony skroplony 3A patrz 4.3.3.2.4 

3138 

Etylen, acetylen i propylen, 

mieszanina schłodzona skroplona, 

zawierająca co najmniej 71,5% 

etylenu, do 22,5% acetylenu i nie 

więcej niŜ 6%propylenu 

3F patrz 4.3.3.2.4 

3153 Eter perfluorometylowowinylowy 2F 1,4 14 1,5 15 1,14 

3154 Eter perfluoroetylowowinylowy 2F 1 10 1 10 0,98 

3156 Gaz spręŜony utleniający i.n.o.. 1O patrz 4.3.3.2.1 lub 4.3.3.2.2 

3157 Gaz skroplony utleniający i.n.o. 2O patrz 4.3.3.2.2 lub 4.3.3.2.3 

3158 Gaz schłodzony skroplony i.n.o. 3A patrz 4.3.3.2.4 

3159 
1,1,1,2-Tetrafluoroetan 

(Gaz chłodniczy R134a) 
2A  1,6 16 1,8 18 1,04  

3160 Gaz skroplony trujący palny i.n.o. 
a
 2TF patrz 4.3.3.2.2 lub 4.3.3.2.3 

3161 Gaz skroplony palny i.n.o. 2F patrz 4.3.3.2.2 lub 4.3.3.2.3 

3162 Gaz skroplony trujący i.n.o.
a
 2 T patrz 4.3.3.2.2 lub 4.3.3.2.3 

3163 Gaz skroplony i.n.o. 2 A patrz 4.3.3.2.2 lub 4.3.3.2.3 

                                                           
a  Dopuszczone do przewozu, jeŜeli CL50  jest równe lub większe niŜ 200 ppm. 
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UN Nazwa 
Kod 

klasyfika-

cyjny 

Minimalne ciśnienie próbne 

dla cystern 
Maksymalna 

dopuszczalna masa 

zawartości na litr 

pojemności 
Z izolacją 

cieplną 
Bez izolacji 

cieplnej 

MPa bar MPa bar kg 

3220 
Pentafluoroetan  

(Gaz chłodniczy R125) 
2A 4,1 41 4,9 49  0,95  

3252 Difluorometan (Gaz chłodniczy R32) 2F 3,9 39 4,3 43  0,78  

3296 
Siedmiofluoropropan  

(Gaz chłodniczy R227) 
2A 1,4 14 1,6 16  1,20  

3297 

Tlenek etylu i chlorotetrafluoroetan, 

mieszanina, zawierająca do 8,8% 

tlenku etylu 

2A 1 10 1 10 1,16  

3298 

Tlenek etylu i pentafluoroetan, 

mieszanina, zawierająca do 7,9% 

tlenku etylenu 

2A 2,4 24 2,6 26 1,02  

3299 

Tlenek etylenu i tetrafluoroetan, 

mieszanina, zawierająca do 5,6% 

tlenku etylenu 

2A 1,5 15  1,7 17  1,03 

3300 

Tlenek etylenu i ditlenek węgla, 

mieszanina zawierająca więcej niŜ 
87% tlenku etylenu 

2 TF 2,8 28 2,8 28 0,73 

3303 
Gaz spręŜony trujący utleniający 

i.n.o.
a
 

1TO patrz 4.3.3.2.1 lub 4.3.3.2.2 

3304 Gaz spręŜony trujący Ŝrący i.n.o.
a 

1TC patrz 4.3.3.2.1 lub 4.3.3.2.2 

3305 
Gaz spręŜony trujący palny Ŝrący 

i.n.o.
a
 

1TFC patrz 4.3.3.2.1 lub 4.3.3.2.2 

3306 
Gaz spręŜony trujący utleniający 

Ŝrący i.n.o.
a
 

1TOC patrz 4.3.3.2.1 lub 4.3.3.2.2 

3307 
Gaz skroplony trujący utleniający 

i.n.o.
a
 

2TO patrz 4.3.3.2.2 lub 4.3.3.2.3 

3308 Gaz skroplony trujący Ŝrący i.n.o. 
a
 2TC patrz 4.3.3.2.2 lub 4.3.3.2.3 

3309 
Gaz skroplony trujący palny Ŝrący 

i.n.o.
a
 

2TFC patrz 4.3.3.2.2 lub 4.3.3.2.3 

3310 
Gaz skroplony trujący utleniający 

Ŝrący i.n.o.
a
 

2TOC patrz 4.3.3.2.2 lub 4.3.3.2.3 

3311 
Gaz skroplony schłodzony utleniający 

i.n.o. 
3O patrz 4.3.3.2.4 

3312 Gaz skroplony schłodzony palny i.n.o. 3F patrz 4.3.3.2.4 

3318 

Amoniak roztwór wodny o gęstości 

względnej mniejszej niŜ 0,880 w 15°C 

zawierający więcej niŜ 50% amoniaku 

4TC patrz 4.3.3.2.2 

3337 Gaz chłodniczy R404A 2A 2,9 29 3,2 32 0,84  

3338 Gaz chłodniczy R407A 2A 2,8 28 3,2 32  0,95  

3339 Gaz chłodniczy R407B 2A 3,0 30 3,3 33 0,95  

3340 Gaz chłodniczy R407C 2A 2,7 27  3,0 30 0,95  

3354 Gaz insektobójczy palny i.n.o. 2F patrz 4.3.3.2.2 lub 4.3.3.2.3 

3355 Gaz insektobójczy trujący palny i.n.o.
a
 2TF patrz 4.3.3.2.2 lub 4.3.3.2.3 

4.3.3.3 Eksploatacja 

4.3.3.3.1 JeŜeli cysterny, pojazdy-baterie lub MEGC są dopuszczone do przewozu róŜnych gazów, to 

zmiana przewoŜonych gazów powinna być poprzedzona czynnościami opróŜnienia, 

oczyszczenia i usunięcia pozostałości, w zakresie niezbędnym dla bezpiecznego stosowania. 
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4.3.3.3.2 JeŜeli cysterny, pojazdy-baterie lub MEGC są nadawane do przewozu, to powinny być 
widoczne tylko oznaczenia określone w 6.8.3.5.6 odnoszące się do załadowanego lub dopiero 

co wyładowanego gazu; wszystkie oznaczenia dotyczące innych gazów powinny być zakryte. 

4.3.3.3.3 Wszystkie elementy pojazdu-baterii lub MEGC powinny zawierać tylko jeden i ten sam gaz. 

4.3.3.3.4 Gdy zewnętrzne ciśnienie mogłoby być wyŜsze niŜ wytrzymałość cysterny na ciśnienie 

zewnętrzne (np. z powodu niskiej temperatury otoczenia), to powinny być podjęte 

odpowiednie środki w celu ochrony cystern przewoŜących gazy skroplone pod niskim 

ciśnieniem, przed ryzykiem odkształcenia, np. przez wypełnienie ich azotem lub innym gazem 

obojętnym w celu zachowania wystarczającego ciśnienia wewnątrz cysterny. 

4.3.3.4 (Zarezerwowany) 

4.3.3.5 Rzeczywisty czas utrzymywania powinien być ustalany dla 

kaŜdego przejazdu kontenera-cysterny przewoŜącego gaz 

schłodzony skroplony, na następującej podstawie:  

(a) odnośnego czasu utrzymywania dla przewoŜonego 

gazu schłodzonego skroplonego (patrz 6.8.3.4.10), 

wskazanego na tabliczce opisanej w 6.8.3.5.4; 

b) rzeczywistej gęstości napełniania; 

c) rzeczywistego ciśnienia napełnienia; 

d) najniŜszej wartości nastawionego ciśnienia 

w urządzeniu(-ach) ograniczającym(-ych) ciśnienie; 

e) pogorszenia izolacji
4
. 

UWAGA: ISO 21014:2006 „Zbiorniki kriogeniczne –

Badanie izolacji kriogenicznej” określa szczegółowe 

metody badania izolacji zbiorników kriogenicznych 

i przedstawia sposób obliczania czasu utrzymywania.  

Data upływu rzeczywistego czasu utrzymywania powinna 

być zapisana w dokumencie przewozowym (patrz 5.4.1.2.2. 

(d)). 

4.3.3.6  

 

Kontenery-cysterny nie powinny być kierowane do 

przewozu: 

(a) w warunkach niecałkowitego napełnienia mogącego 

wywołać niebezpieczne uderzenia cieczy 

spowodowane falą wewnątrz zbiornika; 

(b) jeŜeli są nieszczelne; 

(c) jeŜeli są uszkodzone w takim stopniu, Ŝe całość
kontenera-cysterny, jego urządzeń do podnoszenia 

lub urządzeń zabezpieczających moŜe być naruszona; 

(d) jeŜeli skontrolowane wyposaŜenie obsługowe nie jest 

sprawne; 

(e) jeŜeli rzeczywisty czas utrzymywania dla 

przewoŜonego gazu schłodzonego skroplonego nie 

został określony; 

(f) jeŜeli czas trwania przewozu, po uwzględnieniu 

wszystkich opóźnień, które mogą wystąpić, 
przekroczy rzeczywisty czasu utrzymywania;  

(g) jeŜeli ciśnienie nie jest stałe i nie zostało obniŜone do 
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4
  Poradnik w tym zakresie znajdują się w dokumencie Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Gazów 

Technicznych (EIGA) zatytułowanym „Methods to prevent the premature activation of relief devices on tanks” 

dostępnym na stronie www.eiga.eu. 

poziomu umoŜliwiającego uzyskanie rzeczywistego 

czasu utrzymywania
34

. 
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4.3.4 Przepisy szczególne mające zastosowanie do klas 1 oraz 3 do 9  

4.3.4.1 Kodowanie, racjonalne zastosowanie i hierarchia cystern 

4.3.4.1.1 Kodowanie cystern  

Poszczególne cztery części składowe kodów (kodów cystern) podane w kolumnie (12) tabeli A 

w dziale 3.2 mają następujące znaczenie: 

Część Opis Kod cysterny 

1 Typy cystern L = cysterny dla materiałów w postaci ciekłej (ciekłe lub 

stałe dostarczone do przewozu w stanie stopionym); 

S = cysterny dla materiałów w postaci stałej (sypkie lub 

granulowane). 

2 Ciśnienie 

obliczeniowe 

G  = minimalne ciśnienie obliczeniowe zgodnie  

z ogólnymi wymaganiami w 6.8.2.1.14; lub 

1,5; 2,65; 4; 10; 15 lub 21 = minimalne ciśnienie 

obliczeniowe w barach (patrz 6.8.2.1.14). 

3 Otwory  

(patrz 6.8.2.2.2) 

A  = cysterna z dolnymi otworami do napełniania lub 

rozładunku z 2 zamknięciami; 

B  = cysterna z dolnymi otworami do napełniania lub 

rozładunku z 3 zamknięciami; 

C  = cysterna z górnymi otworami do napełniania 

i rozładunku, tylko z otworami wyczystkowymi poniŜej 

powierzchni materiału ciekłego; 

D  = cysterna z górnymi otworami do napełniania  

i rozładunku bez otworów poniŜej powierzchni 

materiału ciekłego. 

4 Zawory/urządze

nia 

bezpieczeństwa 

V  = cysterna z urządzeniem oddechowym, zgodnie 

z 6.8.2.2.6, ale bez urządzenia zabezpieczającego przed 

rozprzestrzenianiem się płomienia lub cysterna 

nieodporna na ciśnienie wybuchu; 

F  = cysterna z urządzeniem oddechowym, zgodnie 

z 6.8.2.2.6, wyposaŜonym w urządzenie zabezpieczające 

przed rozprzestrzenianiem się płomienia lub cysterna 

odporna na ciśnienie wybuchu; 

N  = cysterna bez urządzenia oddechowego, zgodnego 

z 6.8.2.2.6 i nie zamknięta hermetycznie; 

H  = cysterna zamknięta hermetycznie (patrz 1.2.1). 

4.3.4.1.2 Zastosowanie racjonalne przypisanych przez ADR kodów cystern do grup materiałów oraz 

hierarchii cystern. 

UWAGA: Niektóre materiały oraz grupy materiałów nie są objęte podejściem racjonalnym, 

patrz 4.3.4.1.3. 
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Zastosowanie racjonalne 

Kod 
cysterny 

Grupa materiałów dopuszczonych 
Klasa Kod klasyfikacyjny Grupa pakowania 

Materiały 

c

i

e

k

ł

e

LGAV 

3 F2 III 
9 M9 III 

LGBV 4.1 F2 II, III 
5.1 O1 III 
9 M6 III 

M11 III 
i grupy materiałów dopuszczonych do przewozu w cysternach o kodzie LGAV 

LGBF 3 F1 II pręŜność pary w 50 °C ≤ 1,1 bar 
F1 III 
D II pręŜność pary w 50 °C ≤ 1,1 bar 

 D III 
i grupy materiałów dopuszczonych do przewozu w cysternach o kodzie  LGAV i LGBV 

L1,5BN 3 F1 II pręŜność pary w 50 °C > 1,1 bar 
F1 III temperatura zapłonu < 23 °C, lepkość, 

pręŜność pary w 50 °C > 1,1 bar 

temperatura wrzenia > 35 °C 
D II pręŜność pary w 50 °C > 1,1 bar 

i grupy materiałów dopuszczonych do przewozu w cysternach o kodzie LGAV, LGBV i LGBF  
L4BN 3 F1 I, III temperatura wrzenia ≤ 35 °C 

FC III 
D I 

5.1 O1 I, II 
OT1 I 

8 C1 II, III 
C3 II, III 
C4 II, III 
C5 II, III 
C7 II, III 
C8 II, III 
C9 II, III 
C10 II, III 
CF1 II 
CF2 II 
CS1 II 
CW1 II 
CW2 II 
CO1 II 
CO2 II 
CT1 II, III 
CT2 II, III 
CFT II 

9 M11 III 
i grupy materiałów dopuszczonych do przewozu w cysternach o kodzie LGAV,  LGBV, LGBF 

i L1,5BN  
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Zastosowanie racjonalne 

Kod 
cysterny 

Grupa materiałów dopuszczonych 
Klasa Kod klasyfikacyjny Grupa pakowania 

L4BH 3 FT1 II, III 
FT2 II 
FC II 
FTC II 

6.1 T1 II, III 
T2 II, III 
T3 II, III 
T4 II, III 
T5 II, III 
T6 II, III 
T7 II, III 

TF1 II 
TF2 II, III 
TF3 II 
TS II 
TW1 II 
TW2 II 
TO1 II 
TO2 II 
TC1 II 
TC2 II 
TC3 II 
TC4 II 
TFC II 

6.2 I3 II 
I4  

9 M2 II 
i grupy materiałów dopuszczonych do przewozu w cysternach o kodzie LGAV,  LGBV, LGBF, 

L1,5BN i L4BN 

L4DH 4.2 S1 II, III 
S3 II, III 
ST1 II, III 
ST3 II, III 
SC1 II, III 
SC3 II, III 

4.3 W1 II, III 
WF1 II, III 
WT1   II, III 
WC1 II, III 

8 CT1 II, III 
i grupy materiałów dopuszczonych do przewozu w cysternach o kodzie LGAV,  LGBV, LGBF, 

L1,5BN, L4BN i L4BH 
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Zastosowanie racjonalne 

Kod 
cysterny 

Grupa materiałów dopuszczonych 
Klasa Kod klasyfikacyjny Grupa pakowania 

L10BH 8 C1  I 
C3 I 
C4 I 
C5 I 
C7 I 
C8 I 
C9 I 
C10 I 
CF1 I 
CF2 I 
CS1 I 
CW1 I 
CW2 I 

CO1 I 
CO2 I 
CT1 I 
CT2 I 
COT I 

i grupy materiałów dopuszczonych do przewozu w cysternach o kodzie LGAV, LGBV, LGBF, 

L1,5BN, L4BN i L4BH  
L10CH 3 FT1 I 

FT2 I 
FC I 
FTC I 

6.1 * T1 I 
T2 I 
T3 I 
T4 I 
T5 I 

T6 I 
T7 I 
TF1 I 
TF2 I 
TF3 I 
TS I 
TW1 I 
TO1 I 
TC1 I 
TC2 I 
TC3 I 
TC4 I 
TFC I 
TFW I 

i grupy materiałów dopuszczonych do przewozu w cysternach o kodzie LGAV,  LGBV, LGBF, 

L1,5BN, L4BN, L4BH i L10BH  
* Materiały o LD50 mniejszym lub równym 200 ml/m

3
 i stęŜeniu pary nasyconej większym lub 

równym 500 LC50 powinny być przypisane do cystern o kodzie L15CH. 
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Zastosowanie racjonalne 

Kod 
cysterny 

Grupa materiałów dopuszczonych 
Klasa Kod klasyfikacyjny Grupa pakowania 

L10DH 4.3 W1  I 
WF1 I 
WT1 I 
WC1 I 
WFC I 

5.1 OTC I 
8 CT1 I 

i grupy materiałów dopuszczonych do przewozu w cysternach o kodzie LGAV,  LGBV, LGBF, 

L1,5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH i L10CH 
L15CH 3 FT1 I 

6.1 ** T1 I 
T4 I 

TF1 I 

TW1 I 

TO1 I 

TC1 I 

TC3 I 

TFC I 

TFW I 

i grupy materiałów dopuszczonych do przewozu w cysternach o kodzie LGAV,  LGBV, LGBF, 

L1,5BN, L4BN, L4BH, L10BH i L10CH 
** Materiały o LD50 mniejszym lub równym 200 ml/m

3
 i stęŜeniu pary nasyconej większym 

lub równym 500 LC50 powinny być przypisane do cystern o tym kodzie. 

L21DH 4.2 S1 I 
S3 I 
SW I 
ST3 I 

i grupy materiałów dopuszczonych do przewozu w cysternach o kodzie LGAV,  LGBV, LGBF, 

L1,5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH i L15CH 
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Zastosowanie racjonalne 

Kod 
cysterny 

Grupa materiałów dopuszczonych 
Klasa Kod klasyfikacyjny Grupa pakowania 

Materiały stałe 
 

SGAV 

4.1 F1 III 
F3 III 

4.2 S2 II, III 
S4 III 

5.1 O2 II, III 
8 C2 II, III 

C4 III 
C6 III 
C8 III 
C10 II, III 
CT2 III 

9 M7 III 
M11 II, III 

SGAN 4.1 F1 II 
F3 II 
FT1 II, III 
FT2 II, III 
FC1 II, III 
FC2 II, III 

4.2 S2 II 
S4 II, III 
ST2 II, III 
ST4 II, III 
SC2 II, III 
SC4 II, III 

4.3 W2 II, III 
WF2 II 
WS II, III 
WT2 II, III 
WC2 II, III 

5.1 O2 II, III 
OT2 II, III 
OC2 II, III 

8 C2 II 
C4 II 
C6 II 
C8 II 
C10 II 
CF2 II 
CS2 II 
CW2 II 
CO2 II 
CT2 II 

9 M3 III 
i grupy materiałów dopuszczonych do przewozu w cysternach o kodzie SGAV 
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Zastosowanie racjonalne 

Kod 
cysterny 

Grupa materiałów dopuszczonych 
Klasa Kod klasyfikacyjny Grupa pakowania 

SGAH 6.1 T2 II, III 
T3 II, III 
T5 II, III 
T7 II, III 
T9 II 
TF3 II 
TS II 
TW2 II 
TO2 II 
TC2 II 
TC4 II 

9 M1 II, III 
i grupy materiałów dopuszczonych dla kodów cystern SGAV i SGAN 

S4AH 6.2 I3 II 
9 M2 II 

i grupy materiałów dopuszczonych dla kodów cystern SGAV, SGAN i SGAH 
S10AN 8 C2 I 

C4 I 
C6 I 
C8 I 
C10 I 
CF2 I 
CS2 I 
CW2 I 
CO2 I 
CT2 I 

i grupy materiałów dopuszczonych dla kodów cystern SGAV i SGAN 
S10AH 6.1 T2 I 

T3 I 
T5 I 
T7 I 
TS I 
TW2 I 
TO2 I 
TC2 I 
TC4 I 

i grupy materiałów dopuszczonych dla kodów cystern SGAV, SGAN, SGAH i S10AN 

Hierarchia cystern 

Cysterny o kodach odmiennych od wskazanych w niniejszej tabeli lub tabeli A w dziale 3.2 

mogą być równieŜ stosowane, pod warunkiem, Ŝe kaŜda z części od 1 do 4 (cyfra lub litera) 

tego kodu cysterny odpowiada poziomowi bezpieczeństwa co najmniej równowaŜnemu 

poziomowi wskazanemu odpowiednią częścią kodu cysterny podanego w tabeli A 

w dziale 3.2, według następującej rosnącej hierarchii: 

Część 1: Typy cystern 

S → L 

Część 2: Ciśnienie obliczeniowe 

G → 1,5 → 2,65 → 4 → 10 → 15 → 21 barów 

Część 3: Otwory 

A → B → C → D 
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Część 4: Zawory/urządzenia bezpieczeństwa 

V → F → N → H 

Na przykład: 

- cysterna o kodzie L10CN jest dopuszczona do przewozu materiału, dla którego wskazano 

kod cysterny L4BN; 

- cysterna o kodzie L4BN jest dopuszczona do przewozu materiału, dla którego wskazano 

kod cysterny SGAN. 

UWAGA: niniejsza hierarchia nie uwzględnia Ŝadnych przepisów szczególnych 

przewidzianych dla poszczególnych pozycji (patrz 4.3.5 i 6.8.4). 

4.3.4.1.3 Wymienione poniŜej materiały i grupy materiałów, dla których w kolumnie (12) tabeli A 

w dziale 3.2 podano znak „(+)” po kodzie cysterny, podlegają przepisom szczególnym. 

W takim przypadku, alternatywne uŜycie cystern do innych materiałów lub grup materiałów 

dozwolone jest jedynie wówczas, gdy jest to wyszczególnione w świadectwie zatwierdzenia 

typu. Dopuszcza się uŜycie cystern o wyŜszej wartości kodu, zgodnie z przepisami podanymi 

na końcu tabeli w 4.3.4.1.2, z odpowiednim uwzględnieniem przepisów szczególnych 

wskazanych w kolumnie (13) tabeli A w dziale 3.2. Wymagania dla tych cystern są określone 

przez następujące kody cystern uzupełnione odpowiednimi przepisami szczególnymi 

wskazanymi w kolumnie (13) tabeli A w dziale 3.2. 

Klasa UN Nazwa i opis Kod cysterny 

1 0331 Materiał wybuchowy kruszący typu B S2.65AN 

4.1 2448 Siarka stopiona LGBV 

3531 Materiał polimeryzujący stały stabilizowany i.n.o. 

SGAN 3533 Materiał polimeryzujący stały, temperatura 

kontrolowana i.n.o. 

3532 Materiał polimeryzujący ciekły stabilizowany i.n.o. 

L4BN 3534 Materiał polimeryzujący ciekły, temperatura 

kontrolowana i.n.o. 

4.2 1381 Fosfor biały lub Ŝółty pod wodą lub fosfor biały lub 

Ŝółty, roztwór L10DH 

2447 Fosfor biały stopiony 

4.3 1389 Amalgamat metali alkalicznych ciekły 

L10BN 

1391 Dyspersja metali alkalicznych lub dyspersja metali 

ziem alkalicznych 

1392 Amalgamat metali ziem alkalicznych ciekły 

1415 Lit 

1420 Stopy potasu metalicznego ciekłe 

1421 Stop metali alkalicznych ciekły i.n.o. 

1422 Stopy potasu i sodu ciekłe 

1428 Sód 

2257 Potas 

3401 Amalgamat metali alkalicznych stały 

3402 Amalgamat metali ziem alkalicznych stały 

3403 Stopy potasu metalicznego stałe 

3404 Stopy potasu i sodu stałe 

3482 Dyspersja metali alkalicznych zapalna lub  

dyspersja metali ziem alkalicznych zapalna 

1407 Cez 
L10CH 

1423 Rubid 

1402 Węglik wapnia, grupa pakowania I S2.65AN 
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Klasa UN Nazwa i opis Kod cysterny 

5.1 1873 Kwas nadchlorowy zawierający więcej niŜ 50% 

masowych, lecz nie więcej niŜ 72% masowych kwasu 
L4DN 

2015 Nadtlenek wodoru, roztwór wodny stabilizowany 

zawierający więcej niŜ 70% nadtlenku wodoru 
L4DV 

2014 Nadtlenek wodoru, roztwór wodny zawierający nie 

mniej niŜ 20%, lecz nie więcej niŜ 60% nadtlenku 

wodoru 

L4BV 

2015 Nadtlenek wodoru, roztwór wodny stabilizowany 

zawierający więcej niŜ 70% nadtlenku wodoru 

2426 Azotan amonu ciekły gorący stęŜony roztwór, o 

stęŜeniu większym niŜ 80%, lecz nie większym niŜ 
93% 

3149 Nadtlenek wodoru i kwas nadoctowy, mieszanina 

stabilizowana  

3375 Azotan amonu, emulsja lub azotan amonu, zawiesina 

lub azotan amonu, Ŝel, ciekły 
LGAV 

3375 Azotan amonu, emulsja lub azotan amonu, zawiesina 

lub azotan amonu, Ŝel, stały" 
SGAV 

5.2 3109 Nadtlenek organiczny typu F ciekły 

L4BN 3119 Nadtlenek organiczny typu F ciekły, temperatura 

kontrolowana 

3110 Nadtlenek organiczny typu F stały 

S4AN  3120 Nadtlenek organiczny typu F stały, temperatura 

kontrolowana 

6.1 1613 Kwas cyjanowodorowy, roztwór wodny 
L15DH 

3294 Cyjanowodór, roztwór alkoholowy 

7
 a
  Wszystkie materiały Cysterny 

specjalne 

Minimalne wymagania dla ciekłych L2.65CN 

Minimalne wymagania dla stałych S2.65AN 

8 1052 Fluorowodór bezwodny 

L21DH 
1744 Brom lub brom, roztwór 

1790 Kwas fluorowodorowy zawierający więcej niŜ 85% 

fluorowodoru 

1791 Podchloryn, roztwór 
L4BV 

1908 Chloryn, roztwór 

a NiezaleŜnie od ogólnych wymagań podanych w niniejszym przepisie, cysterny uŜywane do materiału 

promieniotwórczego mogą być równieŜ uŜywane do przewozu innych towarów, pod warunkiem 

spełnienia wymagań podanych w 5.1.3.2. 

4.3.4.1.4 Cysterny przeznaczone do przewozu odpadów ciekłych, zgodne z wymaganiami działu 6.10, 

wyposaŜone w dwa zamknięcia zgodne z wymaganiami podanymi w 6.10.3.2, powinny być 
zaliczone do kodu L4AH. JeŜeli cysterny, o których mowa, wyposaŜone są w sposób 

umoŜliwiający przemienny przewóz materiałów ciekłych i stałych, to powinny być one 

zaliczone do połączonych kodów L4AH+S4AH. 

4.3.4.2 Przepisy ogólne 

4.3.4.2.1 JeŜeli załadowane zostały materiały o podwyŜszonej temperaturze, to podczas przewozu 

temperatura zewnętrznej powierzchni cysterny lub izolacji cieplnej, nie powinna być wyŜsza 

niŜ 70 °C. 

4.3.4.2.2 Połączenia rurowe pomiędzy niezaleŜnymi, ale 

połączonymi wzajemnie cysternami jednostki 

transportowej, powinny być podczas przewozu próŜne. 

Przewody rurowe elastyczne do napełniania 

i rozładunku, które nie są na stałe przymocowane do 

zbiornika powinny być podczas przewozu opróŜnione. 
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4.3.4.2.3 (Zarezerwowany) 

4.3.5 Przepisy szczególne 

Następujące przepisy szczególne mają zastosowanie, jeŜeli wykazane są pod nagłówkiem 

w kolumnie (13) tabeli A w dziale 3.2: 

TU1 Cysterny nie powinny być kierowane do przewozu, dopóki materiał się nie zestali 

całkowicie i nie zostanie pokryty gazem obojętnym. PróŜne nieczyszczone cysterny, które 

zawierały takie materiały powinny być napełnione gazem obojętnym. 

TU2 Materiał powinien być pokryty gazem obojętnym. PróŜne nieoczyszczone cysterny, które 

zawierały takie materiały powinny być napełnione gazem obojętnym. 

TU3 Wnętrze zbiornika i wszystkie części stykające się z materiałem powinny być utrzymywane 

w czystości. Smary mogące reagować niebezpiecznie z materiałem nie powinny być 
uŜywane do pomp, zaworów lub innych urządzeń. 

TU4 Podczas przewozu, materiały te powinny być pod warstwą gazu obojętnego, którego 

ciśnienie manometryczne nie powinno być niŜsze niŜ 50 kPa (0,5 bara). 

JeŜeli do przewozu przekazywane są próŜne nieoczyszczone cysterny, które zawierały te 

materiały, to powinny być napełnione gazem obojętnym pod ciśnieniem 

manometrycznym co najmniej 50 kPa (0,5 bara). 

TU5 (Zarezerwowany) 

TU6 Materiały te nie są dopuszczone do przewozu w cysternach, pojazdach-bateriach 

i MEGC, jeŜeli ich LC50 < 200 ppm. 

TU7 Materiały zastosowane do zapewnienia szczelności połączeń lub do konserwacji 

zamknięć powinny być zgodne z zawartością. 

TU8 Do przewozu nie powinna być stosowana cysterna ze stopu aluminium, chyba Ŝe taka 

cysterna zastrzeŜona jest wyłącznie dla takich przewozów, a acetaldehyd nie zawiera 

kwasu. 

TU9 UN 1203 paliwo silnikowe (benzyna silnikowa) o pręŜności pary w temperaturze 50 °C 

wyŜszej niŜ 110 kPa (1,1 bara), ale nie wyŜszej niŜ 150 kPa (1,5 bara), moŜe być 
równieŜ przewoŜone w cysternach zaprojektowanych zgodnie z 6.8.2.1.14 (a) 

i wyposaŜonych zgodnie z 6.8.2.2.6. 

TU10 (Zarezerwowane) 

TU11 Podczas napełniania temperatura tego materiału nie powinna być wyŜsza niŜ 60 °C. 

Maksymalna temperatura napełniania wynosząca 80 °C jest dopuszczona pod 

warunkiem, Ŝe zapobieŜono miejscowemu przegrzaniu (wytlewaniu) oraz spełniono 

warunki podane dalej. Po napełnieniu, w zbiornikach cystern naleŜy wytworzyć 
ciśnienie (np. za pomocą spręŜonego powietrza) w celu sprawdzenia ich szczelności. 

NaleŜy zapewnić, aby podczas przewozu nie wystąpiło podciśnienie. Przed 

rozładunkiem naleŜy sprawdzić, czy ciśnienie w cysternie jest nadal wyŜsze od 

atmosferycznego. W przypadku, gdy tak nie jest, naleŜy przed rozładunkiem 

wprowadzić do cysterny gaz obojętny. 

TU12 W przypadku zmiany zastosowania, zbiornik i jego wyposaŜenie powinny być przed 

i po przewozie całkowicie oczyszczane z resztek tego materiału. 

TU13 Cysterny podczas napełniania nie powinny być zanieczyszczone. WyposaŜenie 

obsługowe takie jak zawory i przewody rurowe zewnętrzne po napełnianiu rozładunku 

powinny być opróŜnione. 

TU14 Podczas przewozu powinny być załoŜone pokrywy ochronne zamknięć. 

TU15 Cysterny nie powinny być stosowane do przewozu Ŝywności, artykułów 

konsumpcyjnych lub karmy dla zwierząt. 
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TU16 PróŜnie nieoczyszczone cysterny kierowane do przewozu powinny być napełnione 

środkiem ochronnym spełniającym jeden z następujących warunków: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TU17 Mogą być przewoŜone tylko w pojazdach-bateriach lub MEGC, których części 

zestawione są z naczyń. 

TU18 Stopień napełnienia powinien pozostawać poniŜej poziomu, przy którym, jeŜeli 

zawartość osiągnie temperaturę, w której pręŜność pary jest równa ciśnieniu otwarcia 

zaworów bezpieczeństwa, pojemność cieczy mogłaby osiągnąć 95% objętości cysterny 

w tej temperaturze. Przepisy podane w 4.3.2.3.4 nie mają zastosowania. 

TU19 Cysterny mogą być napełnione do 98% w temperaturze i ciśnieniu napełnienia. Przepisy 

podane w 4.3.2.3.4 nie mają zastosowania. 

TU20 (Zarezerwowany) 

TU21 Materiał powinien być zabezpieczony przez środek ochronny w następujący sposób: 

Środek 

ochronny 

Warstwa 

wody 

w cysternie 

Stopień napełnienia 

materiałem (w tym wodą, 
jeŜeli dotyczy) 

w temperaturze 60 °C 

nie powinien przekraczać 

Dodatkowe wymaganie 

dotyczące przewozu w niskiej 

temperaturze otoczenia 

Azot
a
 – 96%  

Woda 

i azot
a
 

– 98% Woda powinna zawierać 
wystarczającą ilość środka 

zapobiegającego jej zamarzaniu 

podczas przewozu. Środek 

zapobiegający zamarzaniu nie 

powinien działać korodująco 

i reagować z danym materiałem. 

Woda nie mniej 

niŜ 12 cm 

98% 

a Pozostała przestrzeń w cysternie powinna być napełniona azotem w sposób gwarantujący, 

Ŝe nawet po schłodzeniu ciśnienie nie spadnie poniŜej wartości ciśnienia atmosferycznego. 

Cysterna powinna być zamknięta w sposób uniemoŜliwiający ulatnianie się gazu. 

TU22 Cysterny powinny być napełnione nie więcej niŜ do 90% ich pojemności; jeŜeli materiał 

ciekły ma średnią temperaturę 50 °C, to powinno pozostawać dla cieczy 5% wolnej 

przestrzeni. 

TU23 JeŜeli napełnienie ustalane jest na podstawie masy, to stopień napełnienia nie powinien 

być większy niŜ 0,93 kg na litr pojemności. JeŜeli napełnianie ustalane jest na podstawie 

pojemności, to stopień napełnienia nie powinien być większy niŜ 85%. 

TU24 JeŜeli napełnianie ustalane jest na podstawie masy, to stopień napełnienia nie powinien 

być większy niŜ 0,95 kg na litr pojemności. JeŜeli napełnianie ustalane jest na podstawie 

pojemności, to stopień napełnienia nie powinien być większy niŜ 85%. 

TU25 JeŜeli napełnianie ustalane jest przez pomiar masy to stopień napełnienia nie powinien 

być większy niŜ 1,14 kg na litr pojemności. JeŜeli napełnianie jest ustalane przez pomiar 

pojemności, to stopień napełnienia nie powinien być większy niŜ 85%. 

TU26 Stopień napełnienia nie powinien być większy niŜ 85%. 

TU27 Cysterny nie powinny być napełnione więcej niŜ do 98% ich pojemności. 

Środek 

ochronny 

Stopień napełnienia 

wodą 
Dodatkowe wymaganie dotyczące przewozu 

w niskiej temperaturze otoczenia 

Azot
a
 –  

Woda i azot
a
 –  

Woda nie mniej niŜ 96% 

i nie więcej niŜ 98% 

pojemności 

Woda powinna zawierać wystarczającą ilość środka 

zapobiegającego jej zamarzaniu podczas przewozu. 

Środek zapobiegający zamarzaniu nie powinien 

działać korodująco i reagować z danym materiałem. 
a 

Cysterna powinna być napełniona azotem w sposób gwarantujący, Ŝe nawet po schłodzeniu 

ciśnienie nie spadnie poniŜej wartości ciśnienia atmosferycznego. Cysterna powinna być 
zamknięta w sposób uniemoŜliwiający ulatnianie się gazu. 
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TU28 Cysterny powinny być napełnione nie więcej niŜ do 95% ich pojemności 

w temperaturze odniesienia 15 °C. 

TU29 Cysterny powinny być napełnione nie więcej niŜ do 97% ich pojemności, a maksymalna 

temperatura po napełnieniu nie powinna być większa niŜ 140 °C. 

TU30 Cysterny powinny być napełnione tak jak podano w sprawozdaniu z badania dla 

zatwierdzenia typu, ale powinny być napełnione nie więcej niŜ do 90% ich pojemności. 

TU31 Cysterny nie powinny być napełnione więcej niŜ 1 kg na litr pojemności. 

TU32 Cysterny nie powinny być napełnione więcej niŜ do 88% ich pojemności. 

TU33 Cysterny powinny być napełnione do co najmniej 88% i nie więcej niŜ do 92% ich 

pojemności lub do 2,86 kg na litr pojemności. 

TU34 Cysterny nie powinny być napełnione więcej niŜ do 0,84 kg na litr pojemności. 

TU35 PróŜne nieoczyszczone pojazdy-cysterny, cysterny odejmowalne i kontenery-cysterny, 

które zawierały te materiały nie są objęte przepisami ADR, jeŜeli zostały podjęte 

odpowiednie kroki w celu wyeliminowania zagroŜenia. 

TU36 Stopień napełnienia, zgodnie z 4.3.2.2, w temperaturze odniesienia 15 °C, nie powinien 

przekraczać 93% pojemności. 

TU37 Przewóz w cysternach ogranicza się do materiałów zawierających patogeny, które nie 

stwarzają powaŜnego zagroŜenia, ale które mogą jednakŜe wywoływać powaŜne 

zakaŜenia, a w przypadku ich uwolnienia; dostępne jest leczenie i środki 

zapobiegawcze, a ryzyko rozszerzenia zakaŜenia jest ograniczone (tzn. ryzyko 

indywidualne średnie, a ryzyko ogólne niskie).  

TU38 (Zarezerwowany) 

TU39 Powinna być wykazana podatność materiału do przewozu w cysternach. Metody oceny 

tej podatności powinny być zatwierdzone przez właściwą władzę. Jedną z metod jest 

badanie 8 (d) w Serii Badań 8 (patrz Podręcznik Badań i Kryteriów, część 1, 

podrozdział 18.7). 

Nie zezwala się na pozostawianie materiałów w cysternach na okres, w którym mogłoby 

dojść do ich zbrylenia. Powinno się podjąć stosowne środki w celu uniknięcia zbrylenia 

lub zlepienia materiału w cysternie (np. czyszczenie itp.).  

TU40 MoŜe być przewoŜony tylko w pojeździe-baterii lub MEGC, których elementami 

składowymi są naczynia bezszwowe. 

TU41 Powinno być w sposób zadowalający wykazane właściwej władzy kaŜdego państwa, 

przez który lub do którego przewóz jest wykonywany, Ŝe materiał jest odpowiedni do 

przewozu w cysternach. 

Metody oceny, Ŝe dany materiał jest odpowiedni do przewozu w cysternach, powinny 

być zatwierdzone przez właściwą władzę którejkolwiek Umawiającej się Strony ADR, 

która moŜe takŜe uznać zatwierdzenie wydane przez właściwą władzę państwa nie 

będącego Umawiającą się Stroną ADR, pod warunkiem, Ŝe te zatwierdzenie zostało 

wydane zgodnie z procedurami stosowanymi zgodnie z przepisami ADR, RID, ADN 

lub Kodeksu IMDG. 

Materiały nie powinny pozostawać w cysternie przez jakikolwiek okres, w którym 

mogłoby nastąpić jego skrzepnięcie. NaleŜy zastosować odpowiednie środki w celu 

uniknięcia nagromadzenia i zgęstnienia materiału w cysternie (np. wyczyszczenie itp.). 

TU42 Cysterny ze zbiornikiem wykonanym ze stopu aluminium, w tym z wykładziną 
ochronną, mogą być uŜywane tylko wtedy, gdy wartość pH materiału przewoŜonego jest 

nie niŜsza niŜ 5,0 i nie wyŜsza niŜ 8,0. 

TU43 PróŜna nieoczyszczona cysterna moŜe być nadawana do przewozu po upływie terminu 

waŜności ostatniego badania wykładziny przez okres nie dłuŜszy niŜ trzy miesiące po 

tym terminie w celu wykonania kolejnego badania wykładziny poprzedzającego 

ponowne napełnienie (patrz przepis szczególny TT2 w 6.8.4 (d)). 
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DZIAŁ 4.4 

STOSOWANIE CYSTERN WYKONANYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMOCNIONYCH 

WŁÓKNEM (FRP), CYSTERN STAŁYCH (POJAZDÓW-CYSTERN), CYSTERN 

ODEJMOWALNYCH, KONTENERÓW-CYSTERN I NADWOZI WYMIENNYCH-CYSTERN 

UWAGA: Dla cystern przenośnych oraz MEGC UN - patrz dział 4.2; dla cystern stałych (pojazdów-

cystern), cystern odejmowalnych, kontenerów-cystern i nadwozi wymiennych-cystern, ze zbiornikiem 

wykonanym z metalu oraz pojazdów-baterii i MEGC, innych niŜ MEGC UN - patrz dział 4.3; dla cystern do 

przewozu odpadów napełnianych podciśnieniowo- patrz dział 4.5. 

4.4.1 Przepisy ogólne 

Przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternach z tworzyw sztucznych wzmocnionych 

włóknem jest dopuszczony tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki: 

(a) Materiał jest zaklasyfikowany do klasy 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 lub 9; 

(b) Maksymalna pręŜność pary (ciśnienie absolutne) materiału w temperaturze 50 °C nie 

przekracza 110 kPa (1,1 bara); 

(c) Przewóz tych materiałów w cysternach metalowych jest dopuszczony zgodnie 

z 4.3.2.1.1; 

(d) Ciśnienie obliczeniowe wymienione dla danego materiału w części 2 kodu cysterny 

podanego w kolumnie (12) tabeli A w dziale 3.2 nie przekracza 4 barów (patrz równieŜ 
4.3.4.1.1); oraz 

(e) Cysterny spełniają wymagania działu 6.9, odpowiednio do przewoŜonych materiałów. 

4.4.2 Eksploatacja 

4.4.2.1 Powinny być stosowane wymagania określone w 4.3.2.1.5 do 4.3.2.2.4, 4.3.2.3.3 do 4.3.2.3.6, 

4.3.2.4.1, 4.3.2.4.2, 4.3.4.1 i 4.3.4.2. 

4.4.2.2 Temperatura przewoŜonego materiału w czasie napełniania nie powinna przekraczać 
maksymalnej temperatury roboczej określonej w 6.9.6, wskazanej na tabliczce umieszczonej 

na cysternie. 

4.4.2.3 Do przewozu w cysternach z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem mają równieŜ 
zastosowanie te przepisy szczególne (TU) podane w 4.3.5 i wskazane w kolumnie (13) 

tabeli A w dziale 3.2, które dotyczą przewozu w cysternach metalowych. 
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DZIAŁ 4.5 

STOSOWANIE CYSTERN DO PRZEWOZU ODPADÓW NAPEŁNIANYCH PODCIŚNIENIOWO 

UWAGA: Dla cystern przenośnych oraz MEGC UN - patrz dział 4.2; dla cystern stałych (pojazdów-

cystern), cystern odejmowalnych, kontenerów-cystern i nadwozi wymiennych-cystern, ze zbiornikiem 

wykonanym z materiałów metalowych oraz pojazdów-baterii i MEGC, innych niŜ MEGC UN - patrz dział 

4.3; dla cystern z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem - patrz dział 4.4. 

4.5.1 Stosowanie 

4.5.1.1 Odpady zawierające materiały klas 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 mogą być przewoŜone 

w cysternach do przewozu odpadów napełnianych podciśnieniowo, przeznaczonych do 

przewozu odpadów, spełniających wymagania podane w dziale 6.10, jeŜeli przewóz tych 

materiałów w cysternach stałych, cysternach odejmowalnych, kontenerach-cysternach lub 

nadwoziach wymiennych-cysternach dopuszczony jest zgodnie z przepisami podanymi 

w dziale 4.3. Odpady zawierające materiały przyporządkowane do kodu cysterny L4BH 

w dziale 3.2 tabela A kolumna (12) lub do innego kodu cysterny dopuszczonego na podstawie 

hierarchii podanej w 4.3.4.1.2 mogą być przewoŜone w cysternach do przewozu odpadów 

napełnianych podciśnieniowo, oznaczonych literami „A” lub „B” na trzeciej pozycji kodu 

cysterny umieszczonego jako pozycja 9.5 w świadectwie dopuszczenia pojazdu zgodnym 

z wzorem podanym w 9.1.3.5. 

4.5.1.2 Materiały niebędące odpadami mogą być przewoŜone w cysternach do przewozu odpadów 

napełnianych podciśnieniowo na tych samych warunkach, jakie określono w 4.5.1.1. 

4.5.2 Eksploatacja 

4.5.2.1 Przepisy działu 4.3, z wyjątkiem podanych w 4.3.2.2.4 i 4.3.2.3.3, mają zastosowanie do 

przewozu odpadów w cysternach do przewozu odpadów napełnianych podciśnieniowo łącznie 

z przepisami podanymi poniŜej w 4.5.2.2 do 4.5.2.6. 

4.5.2.2 Do przewozu materiałów ciekłych spełniających kryteria temperatury zapłonu dla materiałów 

klasy 3, cysterny do przewozu odpadów napełniane podciśnieniowo, powinny być napełniane 

przy uŜyciu urządzeń do napełniania umoŜliwiających wypływ cieczy do zbiornika z małej 

wysokości. Powinny być podjęte środki przeciwdziałające rozpylaniu cieczy. 

4.5.2.3 W przypadku rozładunku materiałów zapalnych ciekłych o temperaturze zapłonu 

poniŜej 23 °C przy uŜyciu spręŜonego powietrza, maksymalne dopuszczalne ciśnienie 

powietrza wynosi 100 kPa (1 bar). 

4.5.2.4 Stosowanie cystern wyposaŜonych w wewnętrzny tłok wykorzystywany jako przegroda jest 

dozwolone jedynie wtedy, gdy materiały znajdujące się po obu stronach przegrody (tłoka) nie 

reagują ze sobą niebezpiecznie (patrz 4.3.2.3.6). 

4.5.2.5 (Zarezerwowane) 

4.5.2.6 JeŜeli zespół ssąco-tłoczący, który moŜe wytwarzać źródło zapłonu, wykorzystuje się w celu 

napełnienia lub rozładunku materiałów zapalnych ciekłych, to naleŜy zachować wszelkie 

środki ostroŜności, aby uniknąć zapalenia materiału lub aby uniknąć rozprzestrzeniania się 
skutków zapłonu poza cysternę 

 

DZIAŁ 4.6 

(Zarezerwowany) 
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DZIAŁ 4.7 

STOSOWANIE RUCHOMYCH JEDNOSTEK DO WYTWARZANIA MATERIAŁÓW 

WYBUCHOWYCH (MEMU) 

UWAGA 1:  W odniesieniu do opakowań, patrz dział 4.1; do cystern przenośnych, patrz dział 4.2; do 

cystern stałych (pojazdów-cystern), cystern odejmowalnych, kontenerów-cystern i nadwozi wymiennych-

cystern, ze zbiornikami metalowymi, patrz dział 4.3; do cystern z tworzyw sztucznych wzmocnionych 

włóknem (FRP), patrz dział 4.4; do cystern do przewozu odpadów napełnianych podciśnieniowo, patrz 

dział 4.5.  

UWAGA 2: W odniesieniu do wymagań dotyczących konstrukcji, wyposaŜenia, zatwierdzenia typu, badań 
i oznakowania, patrz działy 6.7, 6.8, 6.9, 6.11 i 6.12. 

4.7.1 Stosowanie 

4.7.1.1 Materiały klas 3, 5.1, 6.1 i 8 mogą być przewoŜone w MEMU odpowiadających wymaganiom 

działu 6.12: w cysternach przenośnych, jeŜeli ich przewóz jest dozwolony na podstawie działu 

4.2; w cysternach stałych, cysternach odejmowalnych, kontenerach-cysternach lub nadwoziach 

wymiennych-cysternach, jeŜeli ich przewóz jest dozwolony na podstawie działu 4.3; 

w cysternach z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem (FRP), jeŜeli ich przewóz jest 

dozwolony na podstawie działu 4.4; lub w kontenerach do przewozu luzem, jeŜeli ich przewóz 

jest dozwolony na podstawie działu 7.3. 

4.7.1.2 Po uzyskaniu zgody właściwej władzy (patrz 7.5.5.2.3), materiały i przedmioty klasy 1 mogą 
być przewoŜone w sztukach przesyłek w specjalnych przedziałach ładunkowych 

odpowiadających wymaganiom rozdziału 6.12.5, pod warunkiem, Ŝe ich opakowania są 
dozwolone na podstawie działu 4.1, a ich przewóz jest dozwolony na podstawie działów 7.2 

i 7.5. 

4.7.2 Eksploatacja 

4.7.2.1 Do eksploatacji cystern odpowiadających wymaganiom działu 6.12 mają zastosowanie 

następujące przepisy:  

(a) W przypadku cystern o pojemności co najmniej 1 000 litrów, do przewozu w MEMU 

mają zastosowanie przepisy działów 4.2, 4.3, z wyjątkiem 4.3.1.4, 4.3.2.3.1, 4.3.3 

i 4.3.4, lub działu 4.4, uzupełnione podanymi poniŜej przepisami 4.7.2.2, 4.7.2.3 

i 4.7.2.4. 

(b) W przypadku cystern o pojemności poniŜej 1 000 litrów, do przewozu w MEMU mają 
zastosowanie przepisy działów 4.2, 4.3, z wyjątkiem 4.3.1.4, 4.3.2.1, 4.3.2.3.1, 4.3.3 

i 4.3.4 lub działu 4.4, uzupełnione podanymi poniŜej przepisami 4.7.2.2, 4.7.2.3 

i 4.7.2.4. 

4.7.2.2 Podczas całego okresu uŜytkowania, grubość ścianek zbiornika nie moŜe być mniejsza od 

grubości minimalnej, określonej w odpowiednich wymaganiach konstrukcyjnych. 

4.7.2.3 Podczas przewozu, przewody elastyczne do rozładunku, połączone na stałe ze zbiornikiem lub 

odłączalne, a takŜe zsypy, powinny być opróŜnione z wymieszanych lub uczulonych 

materiałów wybuchowych. 

4.7.2.4 W przypadku, gdy dotyczy to przewozu w cysternach, mają równieŜ zastosowanie przepisy 

szczególne (TU) rozdziału 4.3.5 zgodnie ze wskazaniem w kolumnie (13) tabeli A 

w dziale 3.2. 

4.7.2.5 UŜytkownicy powinni zapewnić, aby podczas przewozu stosowane były zamknięcia określone 

w 9.8.8. 
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CZĘŚĆ 5 

 

Procedury nadawcze 
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DZIAŁ 5.1 

PRZEPISY OGÓLNE 

5.1.1 Stosowanie i przepisy ogólne 

Niniejsza część zawiera przepisy dotyczące przesyłek z towarami niebezpiecznymi w zakresie 

ich oznakowania, umieszczania nalepek ostrzegawczych, dokumentacji oraz w przypadku, gdy 

ma to zastosowanie, zatwierdzania przewozu i wcześniejszego powiadamiania. 

5.1.2 UŜywanie opakowań zbiorczych 

5.1.2.1 (a) JeŜeli znaki i nalepki ostrzegawcze wymagane w dziale 5.2, z wyjątkiem wymagań 
podanych w 5.2.1.3 – 5.2.1.6, 5.2.1.7.2 – 5.2.1.7.8 i 5.2.1.10, reprezentatywne dla 

wszystkich towarów niebezpiecznych nie są widoczne, to opakowanie zbiorcze naleŜy: 

(i) oznaczyć napisem „OPAKOWANIE ZBIORCZE”. Litery napisu 

„OPAKOWANIE ZBIORCZE” powinny mieć nie mniej niŜ 12 mm wysokości. 

Napis powinien być sporządzony w języku urzędowym państwa pochodzenia, 

a takŜe, jeŜeli nie jest to język angielski, francuski lub niemiecki, to równieŜ 
w języku angielskim, francuskim lub niemieckim, jeŜeli umowy zawarte między 

państwami uczestniczącymi w przewozie nie stanowią inaczej; oraz 

(ii) zaopatrzyć w nalepki ostrzegawcze oraz oznakować numerem UN i innymi 

znakami, zgodnie z wymaganiami dla sztuk przesyłek przedstawionymi w dziale 

5.2, z wyjątkiem 5.2.1.3–5.2.1.6, 5.2.1.7.2–5.2.1.7.8 i 5.2.1.10, dla wszystkich 

towarów niebezpiecznych znajdujących się w opakowaniu zbiorczym. KaŜdy 

stosowany znak lub nalepkę ostrzegawczą moŜna umieścić tylko jednokrotnie. 

Umieszczanie nalepek ostrzegawczych na opakowaniach zbiorczych zawierających materiał 

promieniotwórczy powinno być zgodne z 5.2.2.1.11. 

(b) Strzałki kierunkowe, podane w 5.2.1.10, powinny być naniesione na dwóch 

przeciwległych bokach opakowań zbiorczych zawierających sztuki przesyłek, które 

powinny być oznakowane zgodnie z 5.2.1.10.1, jeŜeli znaki te nie są widoczne. 

5.1.2.2 KaŜda sztuka przesyłki z towarami niebezpiecznymi znajdująca się w opakowaniu zbiorczym, 

powinna odpowiadać wszystkim mającym zastosowanie przepisom ADR. Opakowanie 

zbiorcze nie powinno wpływać negatywnie na parametry uŜytkowe zawartych w nim sztuk 

przesyłek. 

5.1.2.3 KaŜda sztuka przesyłki ze strzałkami kierunkowymi zgodnymi z 5.2.1.10, która została 

umieszczona w opakowaniu zbiorczym lub w opakowaniu duŜym, powinna znajdować się 
w pozycji wskazanej tym znakiem. 

5.1.2.4 Do opakowań zbiorczych mają zastosowanie zakazy ładowania razem. 

5.1.3 Opakowania próŜne nieoczyszczone (w tym DPPL i opakowania duŜe), cysterny, MEMU, 

pojazdy i kontenery do przewozu luzem 

5.1.3.1 Opakowania próŜne nieoczyszczone (w tym DPPL i opakowania duŜe), cysterny (w tym 

pojazdy-cysterny, pojazdy-baterie, cysterny odejmowalne, cysterny przenośne, kontenery-

cysterny, MEGC, MEMU) pojazdy i kontenery do przewozu luzem, które zawierały towary 

niebezpieczne róŜnych klas, z wyjątkiem klasy 7, powinny być oznakowane i zaopatrzone 

w nalepki ostrzegawcze tak, jak w stanie ładownym. 

UWAGA: W odniesieniu do dokumentacji, patrz dział 5.4. 

5.1.3.2 Kontenery, cysterny, DPPL oraz inne opakowania i opakowania zbiorcze, stosowane do 

przewozu materiałów promieniotwórczych, nie powinny być uŜywane do magazynowania lub 

przewozu innych towarów, jeŜeli nie zostaną usunięte skaŜenia do poziomu niŜszego niŜ 
0,4 Bq/cm2

 dla emiterów promieniowania beta i gamma oraz emiterów promieniowania alfa 

o niskiej toksyczności i do poziomu 0,04 Bq/cm
2
 dla pozostałych emiterów promieniowania 

alfa. 
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5.1.4 Pakowanie razem 

JeŜeli dwa lub więcej towary niebezpieczne zapakowane są do tego samego opakowania 

zewnętrznego, to taka sztuka przesyłki powinna być oznakowana i zaopatrzona w nalepki 

ostrzegawcze wymagane dla kaŜdego materiału lub przedmiotu. W przypadku, gdy dla 

róŜnych towarów wymagana jest taka sama nalepka, to wystarczające jest umieszczenie na 

opakowaniu zewnętrznym jednego jej egzemplarza. 

5.1.5 Przepisy ogólne dla klasy 7 

5.1.5.1 Zatwierdzanie przewozu i powiadamianie 

5.1.5.1.1 Wymagania ogólne 

NiezaleŜnie od zatwierdzenia wzorów sztuk przesyłek, o których mowa w dziale 6.4, 

w niektórych przypadkach wymagane jest zatwierdzenie wielostronne (5.1.5.1.2. i 5.1.5.1.3) 

oraz powiadomienie o przewozie właściwej władzy (5.1.5.1.4). 

5.1.5.1.2 Zatwierdzanie przewozu 

Zatwierdzenie wielostronne wymagane jest dla: 

(a) przewozu sztuk przesyłek Typu B(M) nieodpowiadających wymaganiom podanym 

w 6.4.7.5 lub zaprojektowanym dla zapewnienia kontrolowanego okresowego 

zmniejszania ciśnienia; 

(b) przewozu sztuk przesyłek Typu B(M) zawierających materiał promieniotwórczy 

o aktywności większej niŜ 3 000 A1 lub 3 000 A2, odpowiednio, albo większej niŜ 
1 000 TBq, w zaleŜności od tego, która z tych wartości jest najniŜsza; 

(c) przewozu sztuk przesyłek zawierających materiały rozszczepialne, jeŜeli suma 

wskaźników krytycznościowych dla sztuk przesyłek znajdujących się w jednym 

pojeździe lub w jednym kontenerze przekracza 50; 

z wyjątkiem przypadków, gdy właściwa władza, na podstawie postanowienia specjalnego, 

zawartego w wydanym przez nią świadectwie zatwierdzenia wzoru (patrz 5.1.5.2.1), zezwoli 

na przewóz takich sztuk przesyłek przez lub do swojego państwa bez wymaganego 

zatwierdzenia przewozu. 

5.1.5.1.3 Zatwierdzanie przewozu na warunkach specjalnych 

Właściwa władza moŜe zatwierdzić warunki, na których przesyłka niespełniająca wszystkich 

wymagań odpowiednich przepisów ADR moŜe być przewoŜona na warunkach specjalnych 

(patrz 1.7.4). 

5.1.5.1.4 Powiadamianie  

Powiadomienie właściwej władzy wymagane jest: 

(a) przed pierwszą wysyłką kaŜdej sztuki przesyłki, która wymaga zatwierdzenia przez 

właściwą władzę, nadawca powinien zapewnić, aby egzemplarz kaŜdego świadectwa 

zatwierdzenia wydanego przez właściwą władzę dla danego wzoru sztuki przesyłki 

został dostarczony właściwej władzy państwa wysyłki i właściwej władzy kaŜdego 

państwa, przez lub do którego będzie przewoŜona przesyłka. Nadawca nie jest 

zobowiązany do oczekiwania na potwierdzenie otrzymania przez właściwą władzę kopii 

świadectw, a właściwa władza nie jest zobowiązana do przekazania takiego 

potwierdzenia; 

(b) o kaŜdym z następujących rodzajów przewozów: 

(i) sztuk przesyłek Typu C zawierających materiał promieniotwórczy o aktywności 

większej niŜ 3 000 A1 lub 3 000 A2, odpowiednio, albo większej niŜ 1 000 TBq, 

w zaleŜności od tego, która z tych wartości jest najniŜsza; 

(ii) sztuk przesyłek Typu B(U) zawierających materiał promieniotwórczy 

o aktywności większej niŜ 3 000 A1 lub 3 000 A2, odpowiednio, albo większej niŜ 
1 000 TBq, w zaleŜności od tego, która z tych wartości jest najniŜsza; 

(iii) sztuk przesyłek Typu B(M); 
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(iv) przewozie na warunkach specjalnych; 

nadawca powinien powiadomić właściwą władzę państwa wysyłki i właściwą władzę 
kaŜdego państwa, przez lub do którego będzie przewoŜona przesyłka. Właściwa władza 

powinna otrzymać to powiadomienie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem przewozu; 

(c) nadawca nie jest zobowiązany do przesyłania oddzielnego powiadomienia (patrz 

6.4.23.2), jeŜeli wymagane informacje o przewozie podane są we wniosku o jego 

zatwierdzenie; 

(d) powiadomienie o przesyłce powinno zawierać:  
(i) informacje niezbędne do identyfikacji sztuki przesyłki lub sztuk przesyłek, 

obejmujące numery ich świadectw i znaki identyfikacyjne; 

(ii) informacje o terminie przewozu, planowanym dniu dostawy oraz proponowanej 

trasie przewozu; 

(iii) nazwę materiału promieniotwórczego lub izotopu; 

(iv) opis stanu fizycznego i postaci chemicznej materiału promieniotwórczego, albo 

stwierdzenie, Ŝe jest to materiał promieniotwórczy w postaci specjalnej lub 

materiał promieniotwórczy słabo rozpraszalny; 

(v) maksymalną aktywność zawartości promieniotwórczej w czasie przewozu, 

wyraŜoną w bekerelach (Bq) z odpowiednim symbolem przedrostka według 

układu jednostek SI (patrz 1.2.2.1). Dla materiału rozszczepialnego, zamiast 

aktywności, moŜe być podana jego masa lub masa kaŜdego izotopu 

rozszczepialnego dla mieszanin, odpowiednio w gramach (g) lub 

w wielokrotności grama. 

5.1.5.2 Świadectwa wydawane przez właściwą władzę 

5.1.5.2.1 Świadectwa wydawane przez właściwą władzę wymagane są dla: 

(a) wzorów: 

(i) materiału promieniotwórczego w postaci specjalnej; 

(ii) materiału promieniotwórczego słabo rozpraszalnego; 

(iii) materiału rozszczepialnego wyłączonego na podstawie 2.2.7.2.3.5 (f) 

(iv) sztuk przesyłek zawierających 0,1 kg lub więcej heksafluorku uranu; 

(v) sztuk przesyłek zawierających materiał rozszczepialny, jeŜeli nie są one 

wyłączone zgodnie z 2.2.7.2.3.5, 6.4.11.2 lub 6.4.11.3; 

(vi) sztuk przesyłek Typu B(U) i Typu B(M); 

(vii) sztuk przesyłek Typu C; 

(b) przewozu na warunkach specjalnych; 

(c) niektórych przewozów (patrz 5.1.5.2.2); 

(d) określania podstawowych wartości dla izotopów, o których mowa w 2.2.7.2.2.1, 

w odniesieniu do poszczególnych izotopów, które nie są wymienione w tabeli 

2.2.7.2.2.1 (patrz 2.2.7.2.2.2 (a)); 

(e) alternatywnych limitów aktywności dla przesyłek wyłączonych zawierających 

przyrządy lub przedmioty (patrz 2.2.7.2.2.2 (b)). 

Świadectwa powinny potwierdzać spełnienie odpowiednich wymagań, a w przypadku 

zatwierdzonych wzorów, powinny nadawać tym wzorom znaki identyfikacyjne. 

Świadectwa zatwierdzenia wzoru i przewozu mogą stanowić jeden dokument. 

Świadectwa i wnioski o ich wydanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 6.4.23. 

5.1.5.2.2 Nadawca powinien posiadać egzemplarz kaŜdego obowiązującego świadectwa.  

5.1.5.2.3 W przypadku wzorów sztuk przesyłek, dla których nie jest wymagane, aby właściwa władza 

wydawała świadectwo zatwierdzenia, nadawca powinien umoŜliwić właściwej władzy, na jej 

Ŝądanie, przeprowadzenie kontroli dokumentów potwierdzających zgodność wzoru sztuki 

przesyłki ze wszystkimi, mającymi zastosowanie, wymaganiami. 
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5.1.5.3 Określanie wskaźnika transportowego (TI) oraz wskaźnika krytycznościowego (CSI) 

5.1.5.3.1 Wskaźnik transportowy (TI) dla sztuki przesyłki, opakowania zbiorczego, kontenera lub 

nieopakowanych LSA-I i SCO-I powinien być liczbą wyznaczoną zgodnie z poniŜszą 
procedurą: 

(a) określenie maksymalnej wartości poziomu promieniowania wyraŜonej w milisiwertach 

na godzinę (mSv/h) wyznaczonej w odległości 1 m od zewnętrznej powierzchni sztuki 

przesyłki, opakowania zbiorczego, kontenera lub nieopakowanych LSA-I i SCO-I. 

Określoną w ten sposób wartość naleŜy pomnoŜyć przez 100. Uzyskana liczba jest 

wskaźnikiem transportowym. W odniesieniu do rud uranu i toru oraz ich koncentratów, 

maksymalny poziom promieniowania w kaŜdym punkcie w odległości 1 m od 

zewnętrznej powierzchni ładunku moŜe być przyjęty jako: 

0,4 mSv/h dla rud uranu i toru oraz ich fizycznych koncentratów; 

0,3 mSv/h  dla chemicznych koncentratów toru; 

0,02 mSv/h dla chemicznych koncentratów uranu, innych niŜ heksafluorek uranu; 

(b) dla cystern, kontenerów lub nieopakowanych LSA-I i SCO-I, wartość otrzymaną 
w sposób podany w (a) naleŜy pomnoŜyć przez odpowiedni współczynnik podany 

w tabeli 5.1.5.3.1; 

(c) wartość otrzymaną w sposób podany w (a) i (b) naleŜy zaokrąglić w górę do jednej 

dziesiątej (np. 1,13 zaokrąglić do 1,2), z wyjątkiem wartości nie większej niŜ 0,05, którą 
moŜna przyjąć jako 0. 

Tabela 5.1.5.3.1: MnoŜniki dla cystern, kontenerów i nieopakowanych LSA-I i SCO-I 

Powierzchnia ładunku 
a
 MnoŜnik 

powierzchnia ≤ 1 m
2
 1 

1 m
2
 < powierzchnia ≤ 5 m

2
 2 

5 m
2
 < powierzchnia ≤ 20 m

2
 3 

20 m
2
 < powierzchnia 10

 

a
 największa zmierzona powierzchnia przekroju ładunku 

5.1.5.3.2 Wskaźnik transportowy dla kaŜdego opakowania zbiorczego, kontenera lub pojazdu powinien 

być określony poprzez dodanie wskaźników TI wszystkich sztuk przesyłek lub poprzez 

bezpośredni pomiar poziomu promieniowania, z wyłączeniem niesztywnych opakowań 
zbiorczych, w przypadku których wskaźnik transportowy naleŜy wyznaczać jako sumę 
wskaźników TI wszystkich sztuk przesyłek. 

5.1.5.3.3 Wskaźnik krytycznościowy dla kaŜdego opakowania zbiorczego lub kontenera naleŜy określać 
jako sumę wskaźników CSI wszystkich sztuk przesyłek w tym opakowaniu zbiorczym lub 

kontenerze. W analogiczny sposób naleŜy określić całkowitą sumę wskaźników CSI 

w przesyłce lub na pokładzie pojazdu. 

5.1.5.3.4 Sztuki przesyłek, opakowania zbiorcze i kontenery powinny być zaliczone do jednej 

z kategorii: I-BIAŁA, II-śÓŁTA lub III-śÓŁTA, zgodnie z warunkami określonymi w tabeli 

5.1.5.3.4 oraz z następującymi wymaganiami:  

(a) dla określenia kategorii sztuki przesyłki, opakowania zbiorczego lub kontenera, 

powinien być uwzględniony zarówno wskaźnik transportowy (TI) jak i poziom 

promieniowania na powierzchni. JeŜeli wskaźnik transportowy odpowiada warunkom 

jednej kategorii, a poziom promieniowania na powierzchni odpowiada warunkom innej 

kategorii, to sztuka przesyłki, opakowanie zbiorcze lub kontener powinny być 
zakwalifikowane do wyŜszej kategorii. Kategorię I-BIAŁA uwaŜa się za najniŜszą; 

(b) wskaźnik transportowy powinien być określony zgodnie z procedurami podanymi 

w 5.1.5.3.1 i 5.1.5.3.2; 

(c) jeŜeli poziom promieniowania na powierzchni jest większy niŜ 2 mSv/h, to sztuka 

przesyłki lub opakowanie zbiorcze powinno być przewoŜone na warunkach uŜywania 
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wyłącznego, z uwzględnieniem wymagań podanych w 7.5.11, CV33 (1.3) i (3.5) (a); 

(d) sztuka przesyłki przewoŜona na warunkach specjalnych powinna być zaliczona do 

kategorii III-śÓŁTA, z wyjątkiem wymagania podanego w 5.1.5.3.5; 

(e) opakowanie zbiorcze lub kontener, zawierające sztuki przesyłek przewoŜone na 

warunkach specjalnych powinno być zaliczone do kategorii III-śÓŁTA, z wyjątkiem 

wymagania podanego w 5.1.5.3.5. 

Tabela 5.1.5.3.4: Kategorie sztuk przesyłek, opakowań zbiorczych i kontenerów 

Warunki 

Wskaźnik 

transportowy 

Maksymalny poziom promieniowania w 

kaŜdym punkcie powierzchni zewnętrznej 

Kategoria 

0
a
 nie większy niŜ 0,005 mSv/h I-BIAŁA 

większy niŜ 0, lecz 

nie większy niŜ 1a
 

większa niŜ 0,005 mSv/h, ale nie większy niŜ 
0,5 mSv/h 

II-śÓŁTA 

większy niŜ 1, lecz 

nie większy niŜ 10 

większy niŜ 0,5 mSv/h, ale nie większy niŜ 
2 mSv/h 

III-śÓŁTA 

większy niŜ 10 większy niŜ 2 mSv/h, ale nie większy niŜ 
10 mSv/h 

III-śÓŁTA
b
 

a
 JeŜeli zmierzona wartość wskaźnika transportowego (TI) jest nie większa niŜ 0,05, to 

moŜna przyjąć TI równe 0, zgodnie z 5.1.5.3.1 (c). 
b
 Powinny być przewoŜone na warunkach uŜywania wyłącznego, nie dotyczy kontenerów 

(patrz Tabela D w 7.5.11 CV33 (3.3)) 

5.1.5.3.5 We wszystkich przypadkach międzynarodowego przewozu sztuk przesyłek wymagającego 

zatwierdzenia przez właściwą władzę wzoru lub przewozu, dla których stosowane są róŜne 

typy zatwierdzeń w róŜnych państwach zaangaŜowanych w ten przewóz, kategoryzacja 

powinna być zgodna ze świadectwem państwa pochodzenia wzoru. 

5.1.5.4 Przepisy szczególne dla wyłączonych sztuk przesyłek zawierających materiał 

promieniotwórczy klasy 7 

5.1.5.4.1 Sztuka przesyłki wyłączona zawierająca materiał promieniotwórczy klasy 7 powinna być 
oznakowana w sposób czytelny i trwały na zewnętrznej powierzchni opakowania przez 

podanie: 

(a) numeru UN poprzedzonego literami „UN”; 

(b) danych identyfikacyjnych nadawcy albo odbiorcy, lub obu, oraz 

(c) dopuszczalnej masy brutto, jeŜeli przekracza 50 kg. 

5.1.5.4.2 Wymagania dotyczące dokumentacji podane w dziale 5.4 nie mają zastosowania do sztuk 

przesyłek wyłączonych zawierających materiał promieniotwórczy klasy 7, z wyjątkiem tego, 

Ŝe: 

(a) dokument transportowy (list przewozowy, lotniczy list przewozowy lub CMR lub list 

przewozowy CIM) powinien zawierać numer UN poprzedzony literami „UN” oraz 

nazwę i adres nadawcy i odbiorcy, a takŜe, w stosownych przypadkach, znak 

identyfikacyjny kaŜdego świadectwa zatwierdzenia wydanego przez właściwą władzę 
(patrz 5.4.1.2.5.1 (g)); 

(b) w stosownych przypadkach zastosowanie mają wymagania podane w 5.4.1.2.5.1 (g), 

5.4.1.2.5.3 i 5.4.1.2.5.4; 

(c) zastosowanie mają wymagania podane w 5.4.2 i 5.4.4. 

5.1.5.4.3 Wymagania podane w 5.2.1.7.8 i 5.2.2.1.11.5 stosuje się odpowiednio. 
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5.1.5.5 Streszczenie wymagań dotyczących zatwierdzania i uprzedniego powiadamiania 

UWAGA 1: Przed pierwszym przewozem kaŜdej sztuki przesyłki, której wzór wymaga 

zatwierdzenia przez właściwą władzę, nadawca powinien zapewnić, aby kopia egzemplarza 

świadectwa tego wzoru została dostarczona właściwej władzy kaŜdego państwa, przez którego 

terytorium będzie wykonywany przewóz (patrz 5.1.5.2.4 (a)). 

UWAGA 2: Powiadomienie jest wymagane, jeŜeli zawartość przekracza 3 × 10
3 
A1 lub 

3 × 10
3 
A2, albo 1 000 TBq (patrz 5.1.5.2.4 (b)). 

UWAGA 3: Zatwierdzenie wielostronne przewozu jest wymagane, jeŜeli zawartość przekracza 

3 × 10
3 
A1 lub 3 × 10

3 
A2, albo 1 000 TBq oraz w przypadku, gdy dopuszczone jest okresowe 

kontrolowane zmniejszenie ciśnienia (patrz 5.1.5.2). 

UWAGA 4: Patrz przepisy dotyczące zatwierdzania i uprzedniego powiadamiania o przewozie 

w odniesieniu do odpowiedniej sztuki przesyłki. 

Przedmiot Numer UN 

Wymagane jest 

zatwierdzenie przez 

właściwą władzę 

Przed kaŜdym 

przewozem wymagane 

jest powiadomienie 

przez nadawcę 
właściwych władz 

państwa nadania 

i państw na trasie 

przewozu 
a
 

Przepis 

Państwa 

pochodzenia 

Państw 

na trasie 

przewozu 
a
 

Obliczenie niewymienionych 

wartości A1 i A2 
- Tak Tak Nie 

2.2.7.2.2.2 (a), 

5.1.5.2.1 (d) 

Wyłączone sztuki przesyłek: 
2908, 2909, 

2910, 2911 

   

--- - wzór sztuki przesyłki Nie Nie Nie 

- przewóz Nie Nie Nie 

Materiały LSA 
b
 i przedmioty 

SCO 
b
, przemysłowe sztuki 

przesyłek typu 1, 2 lub 3, 

materiał nierozszczepialny 

i rozszczepialny-wyłączony: 

2912, 2913, 

3321, 3322 

   

--- 

- wzór sztuki przesyłki Nie Nie Nie 

- przewóz Nie Nie Nie 

Sztuki przesyłek Typu A 
b
 

materiał nierozszczepialny 

i rozszczepialny-wyłączony 2915, 3332 

   

--- 

- wzór sztuki przesyłki Nie Nie Nie 

- przewóz Nie Nie Nie 

Sztuki przesyłek Typu B(U)
b
 

materiał nierozszczepialny 

i rozszczepialny-wyłączony 2916 

   5.1.5.1.4 (b), 

5.1.5.2.1 (a), 

6.4.22.2 - wzór sztuki przesyłki Tak Nie Patrz UWAGA 1 

- przewóz Nie Nie Patrz UWAGA 2 

Sztuki przesyłek Typu B(M)
b
 

materiał nierozszczepialny 

i rozszczepialny-wyłączony 
2917 

   5.1.5.1.4 (b), 

5.1.5.2.1 (a), 

5.1.5.1.2, 

6.4.22.3 
- wzór sztuki przesyłki Tak Tak Nie 

- przewóz Patrz 

UWAGA 3 

Patrz 

UWAGA 3 
Tak 

Sztuki przesyłek Typu C 
b
 

materiał nierozszczepialny 

i rozszczepialny-wyłączony: 3323 

   5.1.5.1.4 (b), 

5.1.5.2.1 (a), 

6.4.22.2 - wzór sztuki przesyłki Tak Nie Patrz UWAGA 1 

- przewóz Nie Nie Patrz UWAGA 2 

                                                 
a
  Państwa, z których, przez lub do których wykonywany jest przewóz. 

b
  JeŜeli zawartość promieniotwórcza jest materiałem rozszczepialnym, który nie jest zwolniony z wymagań 

dotyczących sztuk przesyłek zawierających materiał rozszczepialny, to stosuje się przepisy dotyczące sztuk 

przesyłek z materiałem rozszczepialnym (patrz 6.4.11). 
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Przedmiot Numer UN 

Wymagane jest 

zatwierdzenie przez 

właściwą władzę 

Przed kaŜdym 

przewozem wymagane 

jest powiadomienie 

przez nadawcę 
właściwych władz 

państwa nadania 

i państw na trasie 

przewozu 
a
 

Przepis 

Państwa 

pochodzenia 

Państw 

na trasie 

przewozu 
a
 

Sztuki przesyłek dla 

materiałów rozszczepialnych: 

- wzór sztuki przesyłki 

- przewóz: 

- suma CSI nie większa 

niŜ 50, 

- suma CSI większa 

niŜ 50 

2977, 3324, 

3325, 3326, 

3327, 3328, 

3329, 3330,  

3331, 

3333 

 

 

Tak 
c
 

 

 

Nie 
d
 

 

Tak 

 

 

Tak 
c
 

 

 

Nie 
d
 

 

Tak 

 

 

Nie 

 

 

Patrz UWAGA 2 

 

Patrz UWAGA 2 

5.1.5.2.1 (a), 

5.1.5.1.2, 

6.4.22.4, 

6.4.22.5 

Materiał promieniotwórczy 

w postaci specjalnej: 

- wzór 

- przewóz 

 

- 

Patrz 

UWAGA 4 

 

Tak 

Patrz 

UWAGA 4 

 

Nie 

Patrz 

UWAGA 4 

Nie 

Patrz UWAGA 4 

1.6.6.4, 

5.1.5.2.1 (a), 

6.4.22.5, 

Materiał promieniotwórczy 

słabo rozpraszalny: 

- wzór 

- przewóz 

 

 

- 

Patrz 

UWAGA 4 

 

 

Tak 

Patrz 

UWAGA 4 

 

 

Nie 

Patrz 

UWAGA 4 

 

Nie 

Patrz UWAGA 4 

5.1.5.3.1 (a), 

6.4.22.3 

6.4.22.5 

Sztuki przesyłek 

zawierające 0,1 kg lub 

więcej heksafluorku uranu: 

- wzór 

- przewóz 

 

 

- 

Patrz 

UWAGA 4 

 

 

Tak 

Patrz 

UWAGA 4 

 

 

Nie 

Patrz 

UWAGA 4 

 

Nie 

Patrz UWAGA 4 

5.1.5.2.1 (a), 

6.4.22.1 

Warunki specjalne 

- przewóz 2919, 3331 Tak Tak Tak 

1.7.4.2, 

5.1.5.2.1 (b), 

5.1.5.1.4 (b) 

Wzory sztuk przesyłek 

zatwierdzone zgodnie 

z warunkami przejściowymi - Patrz 1.6.6 Patrz 1.6.6 Patrz UWAGA 1 

1.6.6.2, 

5.1.5.1.4 (b), 

5.1.5.2.1 (a), 

5.1.5.1.2 

6.4.22.9 

Alternatywne granice 

aktywności dla przesyłek 

wyłączonych zawierających 

przyrządy lub przedmioty 

- Tak Tak Nie 

5.1.5.2.1(e), 

6.4.22.7 

Materiał rozszczepialny 

wyłączony zgodnie 

z 2.2.7.2.3.5 (f) 

- Tak Tak Nie 

5.1.5.2.1 (a)  

(iii), 

6.4.22.6 

                                                 
c  Wzory sztuk przesyłek dla materiałów rozszczepialnych mogą równieŜ wymagać zatwierdzenia na podstawie 

innych pozycji tabeli. 
d  Przewozy mogą równieŜ wymagać zatwierdzenia na podstawie innych pozycji tabeli. 
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DZIAŁ 5.2 

OZNAKOWANIE I UMIESZCZANIE NALEPEK OSTRZEGAWCZYCH 

5.2.1 Oznakowanie sztuk przesyłek 

UWAGA 1: W odniesieniu do znaków dotyczących konstrukcji, badania i zatwierdzania 

opakowań, opakowań duŜych, naczyń ciśnieniowych oraz DPPL, patrz część 6. 

UWAGA 2: Zgodnie z GHS, piktogram GHS, który nie jest wymagany zgodnie z ADR, 

moŜe być uŜyty podczas przewozu jedynie jako część kompletnej etykiety zgodnej z GHS 

(patrz 1.4.10.4.4 GHS). 

5.2.1.1 JeŜeli inne przepisy ADR nie stanowią inaczej, to kaŜda sztuka przesyłki powinna być 
oznakowana w sposób czytelny i trwały numerami rozpoznawczymi zawartych w niej 

towarów niebezpiecznych, poprzedzonymi literami „UN”. Numer UN i litery „UN” powinny 

mieć nie mniej niŜ 12 mm wysokości, z wyłączeniem sztuk przesyłek o pojemności 30 litrów 

lub mniej, lub maksymalnej masie netto 30 kg oraz butli o pojemności wodnej 60 litrów lub 

mniej, w których to przypadkach wysokość numeru UN i liter „UN” powinna wynosić nie 

mniej niŜ 6 mm, oraz z wyłączeniem sztuk przesyłek o pojemności do 5 litrów lub masie do 

5 kg, w których to przypadkach wysokość numeru UN i liter „UN” powinna być właściwego 

rozmiaru. W przypadku przedmiotów nieopakowanych, znak powinien być naniesiony na 

samym przedmiocie, na zawierającej go klatce, na wyposaŜeniu słuŜącym do jego 

przenoszenia, składowania albo przesuwania. 

5.2.1.2 Oznakowanie wszystkich sztuk przesyłek wymagane przepisami niniejszego działu: 

(a) powinno być dobrze widoczne i czytelne; 

(b) powinno być odporne na zewnętrzne warunki atmosferyczne, nie wykazując przy tym 

znaczącej utraty swoich funkcji. 

5.2.1.3 Opakowania awaryjne, w tym opakowania duŜe awaryjne oraz naczynia ciśnieniowe awaryjne 

powinny być dodatkowo oznakowane napisem „AWARYJNE”. Wysokość liter napisu 

„AWARYJNE” powinna wynosić nie mniej niŜ 12 mm. 

5.2.1.4 DPPL, o pojemności większej niŜ 450 litrów, oraz opakowania duŜe, powinny mieć znaki na 

dwóch przeciwległych stronach. 

5.2.1.5 Przepisy dodatkowe dotyczące towarów klasy 1 

W przypadku towarów klasy 1, na sztukach przesyłek powinna być umieszczona dodatkowo 

prawidłowa nazwa przewozowa, ustalona zgodnie z 3.1.2. Tekst powinien być czytelny 

i nieścieralny, powinien być sporządzony w jednym lub w więcej niŜ jednym języku, przy 

czym jeden z nich powinien być językiem angielskim, francuskim lub niemieckim, jeŜeli 

umowy zawarte między państwami uczestniczącymi w przewozie nie stanowią inaczej. 

5.2.1.6 Przepisy dodatkowe dotyczące towarów klasy 2 

Naczynia do wielokrotnego napełniania powinny być zaopatrzone w następujące dane, 

naniesione w sposób czytelny i trwały: 

(a) numer UN i prawidłową nazwę przewozową gazu lub mieszaniny gazów, ustaloną 
zgodnie z 3.1.2. 

W przypadku gazów zaklasyfikowanych do określenia I.N.O., oprócz numeru UN powinna 

być podana tylko nazwa techniczna gazu
1. 

W przypadku mieszanin, naleŜy podać co najwyŜej 2 składniki, które mają największy wpływ 

                                                 
1  Zamiast nazwy technicznej dopuszcza się stosowanie jednej z następujących nazw: 

- dla UN 1010 BUTADIENY STABILIZOWANE: buta-1,2-dien, stabilizowany, buta-1,3-dien, stabilizowany; 

- dla UN 1078 GAZ CHŁODNICZY I.N.O.: mieszanina F1, mieszanina F2, mieszanina F3; 

- dla UN 1060 METYLOACETYLEN I PROPADIEN, MIESZANINA STABILIZOWANA: mieszanina P1, 

mieszanina P2; 

- dla UN 1965 WĘGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA I.N.O.: mieszanina A lub butan, 

mieszanina A01 lub butan, mieszanina A0 lub butan, mieszanina A1, mieszanina B1, mieszanina B2, mieszanina B, 

mieszanina C lub propan. 
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na zagroŜenia; 

(b) w przypadku gazów spręŜonych napełnianych według masy oraz gazów skroplonych, 

maksymalną masę napełnienia i tarę naczynia wraz z zamontowanym osprzętem 

i akcesoriami stosowanymi podczas napełniania lub masę brutto; 

(c) datę (rok) następnego badania okresowego. 

Napisy te mogą być wygrawerowane na naczyniu, umieszczone na przymocowanej do niego 

trwałej tabliczce lub naklejce, lub naniesione w formie trwałego i dobrze widocznego znaku, 

przez namalowanie lub w inny równowaŜny sposób. 

UWAGA 1: Patrz równieŜ 6.2.2.7. 

UWAGA 2: W odniesieniu do naczyń jednorazowego napełniania, patrz 6.2.2.8. 

5.2.1.7 Przepisy szczególne dotyczące oznakowania materiału promieniotwórczego 

5.2.1.7.1 KaŜda sztuka przesyłki powinna być zaopatrzona na zewnętrznej powierzchni opakowania 

w czytelny i trwały napis identyfikujący nadawcę lub odbiorcę lub obydwu. KaŜde 

opakowanie zbiorcze powinno być zaopatrzone na zewnętrznej powierzchni w czytelny 

i trwały znak identyfikujący nadawcę lub odbiorcę lub obydwu, chyba Ŝe znaki na wszystkich 

sztukach przesyłek w opakowaniu zbiorczym są wyraźnie widoczne. 

5.2.1.7.2 KaŜda sztuka przesyłki, inna niŜ sztuka przesyłki wyłączona, powinna być oznakowana na 

zewnętrznej powierzchni opakowania przez podanie numeru UN poprzedzonego literami 

„UN” oraz prawidłowej nazwy przewozowej w sposób czytelny i trwały. Oznakowanie 

wyłączonej sztuki przesyłki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w 5.1.5.4.1. 

5.2.1.7.3 KaŜda sztuka przesyłki o masie brutto większej niŜ 50 kg powinna być zaopatrzona na 

zewnętrznej powierzchni opakowania w czytelny i trwały napis podający jej dopuszczalną 
masę brutto. 

5.2.1.7.4 KaŜda sztuka przesyłki, która odpowiada: 

(a) wzorowi sztuki przesyłki typu IP-1, typu IP-2 lub typu IP-3, powinna być zaopatrzona 

na zewnętrznej powierzchni opakowania w czytelny i trwały napis odpowiednio do 

typu: „TYPE IP-1”, „TYPE IP-2” lub „TYPE IP-3”. 

(b) wzorowi sztuki przesyłki typu A, powinna być zaopatrzona na zewnętrznej powierzchni 

opakowania w czytelny i trwały napis „TYPE A”; 

(c) wzorowi sztuki przesyłki typu IP-2, typu IP-3 lub typu A, powinna być zaopatrzona na 

zewnętrznej powierzchni opakowania w czytelny i trwały znak wyróŜniający państwa 

pochodzenia wzoru uŜywany dla pojazdów w ruchu międzynarodowym drogowym 
2
 

właściwy dla państwa pochodzenia wzoru oraz nazwę producenta, albo inną 
identyfikację opakowania, określoną przez właściwą władzę państwa pochodzenia 

wzoru. 

5.2.1.7.5 Na zewnętrznej powierzchni kaŜdej sztuki przesyłki, która odpowiada wzorowi 

zatwierdzonemu na podstawie jednego z przepisów 1.6.6.2.1, 5.1.5.2.1, 6.4.22.1 do 6.4.22.4 

i 6.4.23.4 do 6.4.23.7, powinny znajdować się następujące informacje przedstawione 

w czytelny i trwały sposób: 

(a) znak identyfikacyjny nadany temu wzorowi przez właściwą władzę; 

(b) numer seryjny unikalnie identyfikujący kaŜde opakowanie, które jest zgodne 

z zatwierdzonym wzorem; 

(c) „TYPE B(U)”, „TYPE B(M)” lub „TYPE C” dla wzoru sztuki przesyłki typu B(U), typu 

B(M) lub typu C. 

5.2.1.7.6 KaŜda sztuka przesyłki odpowiadająca wzorowi typu B(U), typu B(M) lub typu C, powinna 

być zaopatrzona na zewnętrznej, odpornej na działanie ognia i wody, powierzchni pojemnika, 

                                                 
2  Znak wyróŜniający państwa rejestracji uŜywany dla pojazdów silnikowych i naczep w międzynarodowym ruchu 

drogowym, np. zgodnie z Konwencją Genewską o ruchu drogowym z 1949 r. lub Konwencją Wiedeńską o ruchu drogowym 

z 1968 r.). 
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w wyraźny, wytłoczony, wygrawerowany lub naniesiony w inny sposób zapewniający 

odporność na działanie ognia i wody, symbol trójlistka, podany na rysunku poniŜej. 

Podstawowy symbol trójlistka o proporcjach opartych na wewnętrznym kole o promieniu X. 

Najmniejsza dopuszczalna wartość X wynosi 4 mm. 

 

5.2.1.7.7 JeŜeli materiał LSA-I lub przedmiot SCO-I znajdują się w pojemnikach lub są zapakowane 

w materiał opakowaniowy i przewoŜone są na warunkach uŜywania wyłącznego, 

dopuszczonego zgodnie z 4.1.9.2.4, to na powierzchni zewnętrznej tych pojemników lub 

materiału opakowaniowego, moŜe być naniesiony napis, odpowiednio: „RADIOACTIVE 

LSA-I” lub „RADIOACTIVE SCO-I”. 

5.2.1.7.8 We wszystkich przypadkach międzynarodowego przewozu sztuk przesyłek wymagającego 

zatwierdzenia przez właściwą władzę wzoru lub przewozu, dla których stosowane są róŜne 

typy zatwierdzeń w róŜnych państwach zaangaŜowanych w ten przewóz, oznakowanie 

powinno być zgodne ze świadectwem wydanym przez państwo pochodzenia wzoru. 

5.2.1.8 Przepisy szczególne dotyczące oznakowania materiałów zagraŜających środowisku 

5.2.1.8.1 Sztuki przesyłek zawierające materiały zagraŜające środowisku spełniające kryteria podane 

w 2.2.9.1.10, powinny być trwale oznakowane znakiem dla materiału zagraŜającego 

środowisku, podanym w 5.2.1.8.3, z wyłączeniem opakowań pojedynczych oraz opakowań 

wewnętrznych w opakowaniach kombinowanych, jeŜeli te opakowania pojedyncze 

i opakowania wewnętrzne w opakowaniach kombinowanych zawierają: 

- nie więcej niŜ 5 litrów materiałów ciekłych, lub 

- nie więcej niŜ 5 kg materiałów stałych. 

5.2.1.8.2 Znak dla materiału zagraŜającego środowisku powinien być umieszczony w pobliŜu znaków 

wymaganych w 5.2.1.1. Wymagania podane w 5.2.1.2 i 5.2.1.4 stosuje się odpowiednio. 

5.2.1.8.3 Znak dla materiału zagraŜającego środowisku powinien odpowiadać wzorowi 

przedstawionemu na rysunku 5.2.1.8.3. 
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Rysunek 5.2.1.8.3 

 

Znak dla materiału zagraŜającego środowisku 

Znak powinien mieć kształt kwadratu ustawionego pod kątem 45° (kształt rombu). Symbol 

(ryba i drzewo) powinien być w kolorze czarnym na białym lub odpowiednio kontrastującym 

tle. Minimalne wymiary powinny wynosić 100 mm × 100 mm, a minimalna szerokość linii 

obrzeŜa tworzącej kontur rombu powinna wynosić 2 mm. Ze względu na wielkość sztuki 

przesyłki wymiary/grubość linii mogą zostać zmniejszone, pod warunkiem, Ŝe znak pozostanie 

dobrze widoczny. Elementy znaku, dla których nie podano wymiarów, powinny być 
proporcjonalne do odpowiednich elementów pokazanych na rysunku. 

UWAGA: Przepisy dotyczące nalepek ostrzegawczych podane w 5.2.2 stosuje się odpowiednio 

równieŜ do znaku dla materiału zagraŜającego środowisku.. 

5.2.1.9 Znak dla akumulatora litowego 

5.2.1.9.1 Zgodnie z przepisem szczególnym 188 sztuki przesyłek zawierające ogniwa lub akumulatory 

litowe naleŜy oznakować znakiem zgodnym z rysunkiem 5.2.1.9.2. 

5.2.1.9.2 Znak powinien zawierać numer UN poprzedzony literami „UN”, tj. „UN 3090” dla ogniw lub 

akumulatorów z litem metalicznym bądź „UN 3480” dla ogniw lub akumulatorów litowo-

jonowych. JeŜeli ogniwa lub akumulatory litowe są zawarte w urządzeniu lub z nim 

zapakowane, to naleŜy wskazać właściwy numer UN poprzedzony literami „UN”, 

tj. „UN 3091” lub „UN 3481”. JeŜeli w sztuce przesyłki znajdują się ogniwa lub akumulatory 

litowe o przyporządkowanych róŜnych numerach UN, to naleŜy wskazać wszystkie właściwe 

numery UN na jednym lub więcej znakach. 

Rysunek 5.2.1.9.2 

 

Znak dla akumulatora litowego 

* Miejsce na numer/numery UN. 

** Miejsce na numer telefonu w celu uzyskania dodatkowych informacji. 
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Znak powinien mieć kształt prostokąta o kreskowanych krawędziach. Wymiary powinny 

wynosić nie mniej niŜ 120 mm szerokości i 110 mm wysokości, a minimalna szerokość 
kreskowanej ramki powinna wynosić 5 mm. Symbol (grupa ogniw, z których jedno jest 

uszkodzone i płonie, umieszczone powyŜej numeru UN dla ogniw lub akumulatorów litowo-

jonowych lub z litem metalicznym) powinien mieć czarny kolor i być umieszczony na białym 

lub odpowiednio kontrastującym tle. Kreskowana ramka powinna mieć czerwony kolor. JeŜeli 

wymaga tego rozmiar sztuki przesyłki, to wymiary mogą być zmniejszona do nie mniej niŜ 
105 mm szerokości i 74 mm wysokości. Elementy znaku, dla których nie podano wymiarów, 

powinny być proporcjonalne do odpowiednich elementów pokazanych na rysunku. 

5.2.1.10 Strzałki kierunkowe 

5.2.1.10.1 Z zastrzeŜeniem przepisu 5.2.1.10.2: 

- opakowania kombinowane z opakowaniami wewnętrznymi zawierającymi materiały 

ciekłe; 

- opakowania pojedyncze wyposaŜone w urządzenia odpowietrzające;  

- naczynia kriogeniczne przeznaczone do przewozu gazu schłodzonego skroplonego; oraz 

- urządzenia i przyrządy zawierające ciekłe towary niebezpieczne, jeŜeli wymagane jest 

zapewnienie dla ciekłych towarów niebezpiecznych aby pozostawały w określonej 

pozycji (patrz: przepis szczególny 301 podany w dziale 3.3);  

powinny być oznakowane w sposób czytelny strzałkami kierunkowymi zgodnie ze wzorami 

podanymi na poniŜszym rysunku lub zgodnie z ISO 780:1997. Oznakowanie to powinno być 
naniesione na dwóch przeciwległych pionowych bokach sztuki przesyłki, a groty strzałek 

powinny być skierowane ku górze. Oznakowanie powinno być prostokątne i na tyle duŜe, aby 

odpowiednio wielkości do sztuki przesyłki było wyraźnie widoczne. Naniesienie prostokątnej 

ramki wokół strzałek jest nieobowiązkowe. 

 

Dwie strzałki czarne lub czerwone na białym lub innym, odpowiednio kontrastującym tle 

Prostokątna ramka wokół strzałek jest nieobowiązkowa. Elementy znaku, dla których nie 

podano wymiarów, powinny być proporcjonalne do odpowiednich elementów pokazanych na 

rysunku. 

5.2.1.10.2 Strzałki kierunkowe nie są wymagane na: 

(a) opakowaniach zewnętrznych zawierających naczynia ciśnieniowe, z wyjątkiem naczyń 
kriogenicznych; 

(b) opakowaniach zewnętrznych zawierających towary niebezpieczne w opakowaniach 

wewnętrznych o pojemności nie większej niŜ 120 ml, jeŜeli pomiędzy tymi 

opakowaniami a opakowaniem zewnętrznym znajduje się materiał absorpcyjny w ilości 

wystarczającej do wchłonięcia całej zawartości ciekłej; 

(c) opakowaniach zewnętrznych zawierających materiały zakaźne klasy 6.2 

w opakowaniach pierwotnych o pojemności nie większej niŜ 50 ml;  

(d) sztukach przesyłki zawierających materiały promieniotwórcze klasy 7 w sztukach 

Rysunek 5.2.1.10.1.1 Rysunek 5.2.1.10.1.2 
  

lub 
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przesyłki typów: IP-2, IP-3, A, B(U), B(M) lub C; 

(e) opakowaniach zewnętrznych zawierających przedmioty, które pozostają szczelne we 

wszystkich połoŜeniach (np. termometry z alkoholem lub rtęcią i aerozole); lub 

(f) opakowaniach zewnętrznych zawierających towary niebezpieczne w hermetycznie 

zamkniętych opakowaniach wewnętrznych o pojemności nie większej niŜ 500 ml kaŜde. 

5.2.1.10.3 Na opakowaniach oznakowanych zgodnie z przepisami niniejszego podrozdziału nie powinno 

być nanoszone Ŝadne inne oznakowanie zawierające strzałki. 

5.2.2 Umieszczanie nalepek ostrzegawczych na sztukach przesyłek 

5.2.2.1 Przepisy dotyczące stosowania nalepek ostrzegawczych 

5.2.2.1.1 JeŜeli przepisy szczególne podane w kolumnie (6) tabeli A w dziale 3.2 nie stanowią inaczej, 

to na sztuce przesyłki zawierającej materiał lub przedmiot wymieniony w tej tabeli powinny 

być umieszczone nalepki ostrzegawcze podane w kolumnie (5). 

5.2.2.1.2 Zamiast nalepek ostrzegawczych moŜe być stosowany nieścieralny nadruk, odpowiadający 

dokładnie wymaganym wzorom nalepek. 

5.2.2.1.3 - 5.2.2.1.5 (Zarezerwowane) 

5.2.2.1.6 Z zastrzeŜeniem przepisu 5.2.2.2.1.2, kaŜda nalepka ostrzegawcza powinna być: 

(a) umieszczona na tej samej stronie sztuki przesyłki, jeŜeli pozwala na to wielkość tej 

sztuki przesyłki, a w przypadku klas 1 i 7 blisko napisu zawierającego prawidłową 
nazwę przewozową; 

(b) tak umieszczona na sztuce przesyłki, aby nie była zakryta lub zasłonięta przez 

jakąkolwiek część wyposaŜenia tej sztuki przesyłki, inną nalepką ostrzegawczą lub 

znak; oraz 

(c) umieszczona w pobliŜu innych nalepek ostrzegawczych, jeŜeli wymaga się więcej niŜ 
jednej nalepki ostrzegawczej. 

JeŜeli nieregularny kształt lub małe wymiary sztuki przesyłki uniemoŜliwiają odpowiednie 

umieszczenie na niej nalepki ostrzegawczej, to moŜe być ona umieszczona na dobrze 

zamocowanej przywieszce lub w inny odpowiedni sposób. 

5.2.2.1.7 Nalepki ostrzegawcze na DPPL o pojemności większej niŜ 450 litrów, oraz na opakowaniach 

duŜych, powinny być umieszczone na dwóch przeciwległych bokach. 

5.2.2.1.8 (Zarezerwowany) 

5.2.2.1.9 Przepisy szczególne dotyczące stosowania nalepek ostrzegawczych w przypadku materiałów 

samoreaktywnych i nadtlenków organicznych 

(a) PoniewaŜ nalepka zgodna ze wzorem nr 4.1 oznacza, Ŝe dany materiał moŜe być 
zapalny, to nie wymaga się stosowania nalepki ostrzegawczej zgodnej ze wzorem nr 3. 

Dla materiałów samoreaktywnych typu B powinna być dodatkowo stosowana nalepka 

ostrzegawcza zgodna ze wzorem nr 1, chyba Ŝe właściwa władza zezwoli na pominięcie 

tej nalepki w przypadku opakowań specjalnych, dla których wykazano na podstawie 

badań, Ŝe po umieszczeniu w nich materiałów samoreaktywnych nie wykazują one 

właściwości wybuchowych. 

(b) PoniewaŜ nalepka ostrzegawcza zgodna ze wzorem nr 5.2 oznacza, Ŝe dany materiał 

moŜe być zapalny, to nie wymaga się stosowania nalepki ostrzegawczej zgodnej ze 

wzorem nr 3. Dodatkowo powinny być stosowane następujące nalepki: 

(i) nalepka ostrzegawcza zgodna ze wzorem nr 1 dla nadtlenków organicznych 

typu B, chyba Ŝe właściwa władza zezwoli na pominięcie tej nalepki w przypadku 

opakowań specjalnych, dla których wykazano na podstawie badań, Ŝe po 

umieszczeniu w nich nadtlenków organicznych nie wykazują one właściwości 

wybuchowych; 

(ii) nalepka ostrzegawcza zgodna ze wzorem nr 8, w przypadku, gdy spełnione są 
kryteria dla klasy 8 na poziomie I lub II grupy pakowania. 
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W przypadku materiałów samoreaktywnych i nadtlenków organicznych, które są wymienione 

z nazwy, wymagane nalepki ostrzegawcze wymienione są odpowiednio w 2.2.41.4 i 2.2.52.4. 

5.2.2.1.10 Przepisy szczególne dotyczące stosowania nalepek ostrzegawczych na sztukach przesyłek 

z materiałami zakaźnymi 

Oprócz nalepki ostrzegawczej zgodnej ze wzorem nr 6.2, sztuki przesyłek z materiałami 

zakaźnymi powinny być zaopatrzone w inne nalepki wymagane ze względu na właściwości 

tych materiałów. 

5.2.2.1.11 Przepisy szczególne dotyczące umieszczania nalepek na materiałach promieniotwórczych 

5.2.2.1.11.1 Z zastrzeŜeniem stosowania powiększonych nalepek ostrzegawczych zgodnie z 5.3.1.1.3, 

kaŜda sztuka przesyłki, opakowanie zbiorcze i kontener zawierające materiał 

promieniotwórczy, powinny być zaopatrzone w nalepki zgodne z odpowiednimi wzorami 

nr 7A, 7B lub 7C, odpowiednio do ich kategorii. Nalepki powinny być umieszczone na dwóch 

przeciwległych zewnętrznych powierzchniach sztuki przesyłki lub opakowania zbiorczego lub 

na czterech bocznych zewnętrznych powierzchniach kontenera lub cysterny. Dodatkowo, 

kaŜda sztuka przesyłki, opakowanie zbiorcze i kontener zawierający materiał rozszczepialny, 

inny niŜ materiał rozszczepialny wyłączony na podstawie przepisów podanych w 2.2.7.2.3.5, 

powinny być zaopatrzone w nalepki ostrzegawcze zgodne ze wzorem nr 7E. JeŜeli nalepki te 

są wymagane, to powinny być one umieszczone obok innych nalepek zgodnych 

z odpowiednimi wzorami nr 7A, 7B lub 7C. Nalepki nie powinny zakrywać znaków 

podanych w 5.2.1. KaŜda nalepka nieodpowiadająca zawartości powinna być usunięta lub 

zakryta.  

5.2.2.1.11.2 KaŜda nalepka ostrzegawcza odpowiadająca wzorom nr 7A, 7B lub 7C powinna zawierać 
następujące informacje: 

(a) zawartość: 

(i) z wyjątkiem materiału LSA-I, nazwę(-y) izotopu promieniotwórczego (izotopów 

promieniotwórczych) podaną w tabeli 2.2.7.2.2.1, w postaci podanych tam 

symboli. W przypadku mieszaniny izotopów promieniotwórczych powinny być 
wymienione izotopy, dla których ograniczenia są najostrzejsze, w takiej ilości, 

która zmieści się w przeznaczonym do tego celu miejscu na nalepce. Po nazwie  

(-ach) izotopu promieniotwórczego (izotopów promieniotwórczych) powinna być 
podana odpowiednio grupa LSA lub SCO. W tym celu powinno się stosować 
określenia „LSA-II”, „LSA-III”, „SCO-I” i „SCO-II”; 

(ii) dla materiału LSA-I, wymagane jest tylko określenie „LSA-I”; nie jest konieczne 

podawanie nazwy izotopu promieniotwórczego; 

(b) aktywność: maksymalna aktywność zawartości promieniotwórczej podczas przewozu, 

wyraŜona w bekerelach (Bq) z odpowiednim symbolem przedrostka według układu 

jednostek SI (patrz 1.2.2.1). Dla materiału rozszczepialnego, zamiast aktywności moŜe 

być podana masa całkowita izotopów rozszczepialnych w gramach (g) lub 

w wielokrotności grama; 

(c) w przypadku opakowań zbiorczych i kontenerów, w pozycjach „zawartość” 

i „aktywność” umieszczonych na nalepce naleŜy podać informacje wymagane w (a) 

i (b), odpowiednio, jako wartości sumaryczne dla całego opakowania zbiorczego lub 

kontenera, z wyjątkiem opakowań zbiorczych i kontenerów zawierających sztuki 

przesyłek z róŜnymi izotopami promieniotwórczymi, dla których wymienione pozycje 

mogą zawierać napis „Patrz dokumenty przewozowe”; 

(d) wskaźnik transportowy: wartość określona zgodnie z 5.1.5.3.1 i 5.1.5.3.2 (nie jest 

wymagany dla kategorii I-BIAŁA). 

5.2.2.1.11.3 Na kaŜdej nalepce ostrzegawczej zgodnej ze wzorem nr 7E powinien być podany wskaźnik 

krytycznościowy (CSI), zawarty w świadectwie zatwierdzenia obowiązującym w państwach 

przez które przesyłka jest przewoŜona lub do których jest dostarczana, i wydawanym przez 

właściwą władzę lub zgodnie z warunkami podanymi w 6.4.11.2 lub 6.4.11.3. 

5.2.2.1.11.4 W przypadku opakowań zbiorczych i kontenerów na nalepce ostrzegawczej zgodnej ze 
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wzorem nr 7E powinna znajdowa

zawartych w nich sztuk przesył

5.2.2.1.11.5 We wszystkich przypadk

zatwierdzenia przez wła

typy zatwierdzeń w 

zgodne ze świadectwem pa

5.2.2.1.12 Przepisy szczególne dotycz

zawierających towary niebezpieczne przewo

3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547 i 3548

5.2.2.1.12.1 Sztuki przesyłek zawieraj

zaopatrzone w nalepki ostrzegawcze zgodnie z 5.2.2.1, wskazuj

określone zgodnie z 2.1.5, z wyj

akumulatory litowe, w przypadku 

litowego lub nalepka nr 9A.

5.2.2.1.12.2 JeŜeli wymagane jest, aby przedmioty zawieraj

utrzymywane były w okre

wskazujące tę pozycj

dwóch przeciwległych, pionowych powierz

moŜliwe, nieopakowanego przedmiotu

5.2.2.2 Przepisy dotyczące nalepek

5.2.2.2.1 Nalepki ostrzegawcze 

w zakresie koloru, symboli i formatu, podanym 

odpowiednich wzor

z uwzględnieniem niewielki

UWAGA: Niektóre nalepki 

o której mowa w 

ostrzegawcza umieszczona jest na podło

5.2.2.2.1.1 Nalepki ostrzegawcze

* W dolnym rogu powinny znajdowa

cyfra „4”, lub w przypadku klas

** W dolnej połowie powinny znajdowa

są obligatoryjne

*** W górnej połowie powinny znajdowa
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wzorem nr 7E powinna znajdować się suma wskaźników krytyczno

zawartych w nich sztuk przesyłek. 

przypadkach międzynarodowego przewozu sztuk przesył

zatwierdzenia przez właściwą władzę wzoru lub przewozu, dla któr

 róŜnych państwach zaangaŜowanych w ten przewóz

wiadectwem państwa pochodzenia wzoru. 

Przepisy szczególne dotyczące umieszczania nalepek ostrzegawczych 

cych towary niebezpieczne przewoŜonych jako UN 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 

3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547 i 3548 

przesyłek zawierające przedmioty lub przedmioty nieopakowane powinny by

zaopatrzone w nalepki ostrzegawcze zgodnie z 5.2.2.1, wskazuj

lone zgodnie z 2.1.5, z wyjątkiem przedmiotów zawieraj

akumulatory litowe, w przypadku których nie jest wymagany znak dla akumulatora 

litowego lub nalepka nr 9A. 

eli wymagane jest, aby przedmioty zawierające ciekłe towary niebezpieczne 

utrzymywane były w określonej pozycji, to strzałki kierunkowe 

 pozycję powinny być umieszczone w sposób widoczny na co najmniej 

dwóch przeciwległych, pionowych powierzchniach sztuki przesyłki lub, o

liwe, nieopakowanego przedmiotu 

ce nalepek ostrzegawczych 

egawcze powinny spełniać przepisy podane poniŜej oraz odpowiada

zakresie koloru, symboli i formatu, podanym w 5.2.2.2.2. Dopuszcza si

wzorów nalepek wymaganych w innych rodzajach transportu, 

niewielkich róŜnic, które nie wpływają na zrozumienie znaczenia nalepki

: Niektóre nalepki ostrzegawcze podane w 5.2.2.2.2 otoczone s

w 5.2.2.2.1.1. Linia ta nie jest wymagana w przypadku, gdy nalepka 

eszczona jest na podłoŜu o kontrastowym kolorze. 

ostrzegawcze powinny odpowiadać wzorowi przedstawionemu na rys

Rysunek 5.2.2.2.1.1 

Nalepka ostrzegawcza przedstawiająca klasę/podklas

W dolnym rogu powinny znajdować się numer klasy, w przypadku klas

lub w przypadku klas 6.1 i 6.2, cyfra „6”, 

W dolnej połowie powinny znajdować się dodatkowe tekst/numery/

 obligatoryjne, lub mogą -jeŜeli są fakultatywne. 

górnej połowie powinny znajdować się symbol klasy, lub, w przypadku podklas

ników krytycznościowych wszystkich 

odowego przewozu sztuk przesyłek wymagającego 

, dla których stosowane są róŜne 

owanych w ten przewóz, nalepki powinny być 

ce umieszczania nalepek ostrzegawczych na przedmiotach 

3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 

ce przedmioty lub przedmioty nieopakowane powinny być 
zaopatrzone w nalepki ostrzegawcze zgodnie z 5.2.2.1, wskazujące zagroŜenia 

tkiem przedmiotów zawierających dodatkowo 

których nie jest wymagany znak dla akumulatora 

ce ciekłe towary niebezpieczne 

lonej pozycji, to strzałki kierunkowe zgodne z 5.2.1.10.1 

 umieszczone w sposób widoczny na co najmniej 

chniach sztuki przesyłki lub, o ile to 

Ŝej oraz odpowiadać wzorom 

5.2.2.2.2. Dopuszcza się równieŜ stosowanie 

innych rodzajach transportu, 

 na zrozumienie znaczenia nalepki. 

5.2.2.2.2 otoczone są linią przerywaną, 
5.2.2.2.1.1. Linia ta nie jest wymagana w przypadku, gdy nalepka 

 wzorowi przedstawionemu na rysunku 5.2.2.2.1.1. 

 
ę/podklasę 

przypadku klas 4.1, 4.2 i 4.3, 

odatkowe tekst/numery/symbol/litery - jeŜeli 

lub, w przypadku podklas 1.4, 
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1.5 i 1.6, numer podklasy oraz w przypadku wzoru nr 7E wyraz „FISSILE”. 

5.2.2.2.1.1.1 Nalepki ostrzegawcze powinny być umieszczone na tle o kontrastującym kolorze lub otoczone 

linią przerywaną lub ciągłą. 

5.2.2.2.1.1.2 Nalepka powinna mieć kształt kwadratu ustawionego pod kątem 45° (kształt rombu). 

Minimalne wymiary powinny wynosić 100 mm × 100 mm. Wewnątrz rombu powinna 

przebiegać linia równoległa do jego brzegów, w odległości od nich około 5 mm. W górnej 

połowie nalepki linia ta powinna mieć taki sam kolor jak symbol, a w dolnej połowie nalepki 

powinna mieć taki sam kolor jak numer klasy lub podklasy w dolnym rogu. Elementy znaku, 

dla których nie podano wymiarów, powinny być proporcjonalne do odpowiednich elementów 

pokazanych na rysunku. 

5.2.2.2.1.1.3 Ze względu na wielkość sztuki przesyłki wymiary mogą zostać zmniejszone proporcjonalnie, 

pod warunkiem, Ŝe symbole i inne elementy nalepki pozostaną dobrze widoczne. Wymiary dla 

butli powinny być zgodne z 5.2.2.2.1.2. 

5.2.2.2.1.2 Butle dla klasy 2, ze względu na swój kształt, ustawienie i urządzenia mocujące je podczas 

przewozu, mogą być zaopatrzone w nalepki określone w niniejszym rozdziale oraz, jeŜeli jest 

wymagany, w znak materiału zagraŜającego środowisku, których wymiary zostały 

zmniejszone zgodnie z wymiarami podanymi w ISO 7225:2005 „Butle do gazu - etykiety 

ostrzegające”, przeznaczone do umieszczenia na niecylindrycznej części butli (na szyjce). 

UWAGA: JeŜeli średnica butli jest zbyt mała, aby nalepki ostrzegawcze o zmniejszonych 

wymiarach umieścić na górnej niecylindrycznej części butli, to nalepki o zmniejszonych 

wymiarach moŜna umieścić na cylindrycznej części butli. 

W odstępstwie od przepisów podanych w 5.2.2.1.6, nalepki ostrzegawcze i znak dla 

materiałów zagraŜających środowisku (patrz 5.2.1.8.3) mogą zachodzić na siebie w stopniu 

dopuszczonym w ISO 7225:2005. JednakŜe, w kaŜdym przypadku, nalepka odpowiadająca 

zagroŜeniu dominującemu oraz cyfry umieszczone na wszystkich nalepkach powinny pozostać 
widoczne, a symbole umieszczone na nalepkach powinny być rozpoznawalne. 

Naczynia ciśnieniowe próŜne nieoczyszczone do gazów klasy 2, z nalepkami uszkodzonymi 

lub niezgodnymi z obowiązującymi przepisami, mogą być przewoŜone w celu ich ponownego 

napełnienia, badania, naniesienia nowych nalepek zgodnych z obowiązującymi przepisami lub 

utylizacji. 

5.2.2.2.1.3 Z wyjątkiem nalepek ostrzegawczych zgodnych ze wzorami nr 1.4, 1.5 i 1.6, górna połowa 

nalepki powinna zawierać symbol graficzny, a jej dolna połowa: 

(a) w przypadku klas 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 i 9 – numer klasy; 

(b) w przypadku klas 4.1, 4.2 i 4.3 – cyfrę „4”; 

(c) w przypadku klas 6.1 i 6.2 – cyfrę „6”. 

JednakŜe dla nalepki ostrzegawczej nr 9A, górna połowa nalepki ostrzegawczej powinna 

zawierać tylko symbol siedmiu pionowych pasków, a dolna połowa powinna zawierać symbol 

grupy akumulatorów i numer klasy. 

Z wyjątkiem wzoru nalepki ostrzegawczej nr 9A, nalepki ostrzegawcze mogą zawierać tekst 

taki jak np. numer UN lub opis zagroŜenia (np. „zapalny”) zgodnie z 5.2.2.2.1.5, pod 

warunkiem, Ŝe tekst nie zasłania innych wymaganych elementów nalepki lub nie ogranicza ich 

widoczności. 

5.2.2.2.1.4 Dodatkowo, z wyjątkiem podklas 1.4, 1.5 i 1.6, nalepki ostrzegawcze dla klasy 1 powinny 

zawierać w dolnej połowie, powyŜej numeru klasy, numer podklasy i literę grupy zgodności 

materiału lub przedmiotu. Nalepki dla podklas 1.4, 1.5 i 1.6, powinny zawierać w górnej 

połowie numer podklasy, a w dolnej połowie numer klasy i literę grupy zgodności. 

5.2.2.2.1.5 Na nalepkach ostrzegawczych innych niŜ nalepki dla materiałów klasy 7, dopuszczalne jest 

umieszczenie pod symbolem graficznym dodatkowego tekstu (oprócz numeru klasy), przy 

czym tekst ten powinien być ograniczony do opisu rodzaju zagroŜenia oraz środków 

ostroŜności wymaganych podczas manipulowania sztuką przesyłki. 

5.2.2.2.1.6 Symbole, tekst i numery powinny być dobrze widoczne i nieścieralne oraz powinny być 
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w kolorze czarnym na wszystkich nalepkach ostrzegawczych, z wyjątkiem: 

(a) nalepki zgodnej ze wzorem nr 8, na której tekst (jeŜeli występuje) oraz numer klasy 

powinny być w kolorze białym;  

(b) nalepek mających tło całkowicie zielone, czerwone lub niebieskie, na których symbole, 

tekst i numery mogą być w kolorze białym; 

(c) nalepek zgodnych ze wzorem nr 5.2, na których symbol moŜe być w kolorze białym; 

oraz  

(d) nalepek zgodnych ze wzorem nr 2.1 umieszczonych na butlach i nabojach gazowych 

stosowanych do gazów skroplonych węglowodorowych, na których symbole, tekst 

i numery mogą być w kolorze naczynia, o ile zapewniony jest odpowiedni kontrast. 

5.2.2.2.1.7 Wszystkie nalepki ostrzegawcze powinny być odporne na działanie warunków 

atmosferycznych, nie wykazując przy tym znaczącej utraty swojej funkcji. 
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DZIAŁ 5.3 

OZNAKOWANIE I UMIESZCZANIE NALEPEK OSTRZEGAWCZYCH NA 

KONTENERACH, KONTENERACH DO PRZEWOZU LUZEM MEGC, MEMU, 

KONTENERACH-CYSTERNACH, CYSTERNACH PRZENOŚNYCH I POJAZDACH 

UWAGA 1:  W odniesieniu do oznakowania i umieszczania nalepek ostrzegawczych na kontenerach, 

kontenerach do przewozu luzem, MEGC, kontenerach-cysternach i cysternach przenośnych uŜywanych 

w łańcuchu przewozowym obejmującym przewóz morski, patrz takŜe 1.1.4.2.1. W przypadku zastosowania 

przepisów podanych w 1.1.4.2.1 (c), obowiązują jedynie przepisy 5.3.1.3 i 5.3.2.1.1 niniejszego działu. 

UWAGA 2: Zgodnie z GHS, piktogram GHS, który nie jest wymagany zgodnie z ADR, moŜe być uŜyty 

podczas przewozu jedynie jako część kompletnej etykiety zgodnej z GHS (patrz: 1.4.10.4.4 GHS) 

5.3.1 Umieszczanie nalepek ostrzegawczych 

5.3.1.1 Przepisy ogólne 

5.3.1.1.1 JeŜeli wymagają tego przepisy niniejszego rozdziału, to nalepki ostrzegawcze powinny być 
umieszczone na zewnętrznej powierzchni kontenerów, kontenerów do przewozu luzem, 

MEGC, MEMU, kontenerów-cystern, cystern przenośnych i pojazdów. Nalepki te powinny 

odpowiadać wzorom, których numery podano w kolumnie (5) i odpowiednio w kolumnie (6) 

tabeli A w dziale 3.2, dla towarów niebezpiecznych znajdujących się w kontenerze, kontenerze 

do przewozu luzem, MEGC, MEMU, kontenerze-cysternie, cysternie przenośnej lub pojeździe 

oraz powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 5.3.1.7. Nalepki powinny być 
umieszczone na podłoŜu o kontrastowym kolorze lub otoczone linią przerywaną lub ciągłą. 
Nalepki ostrzegawcze powinny być odporne na warunki atmosferyczne i zapewniać trwałość 
oznakowania podczas całego przewozu. 

5.3.1.1.2 JeŜeli w pojeździe lub w kontenerze przewoŜone są materiały lub przedmioty klasy 1 naleŜące 

do dwóch lub więcej grup zgodności, to na nalepkach ostrzegawczych nie podaje się grup 

zgodności. Pojazdy, kontenery lub specjalne przedziały ładunkowe MEMU, w których 

przewoŜone są materiały lub przedmioty naleŜące do róŜnych podklas, powinny być 
zaopatrzone jedynie w nalepki zgodne ze wzorem odpowiadającym podklasie o największym 

zagroŜeniu, według następującej kolejności: 

1.1 (największe zagroŜenie), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (najmniejsze zagroŜenie). 

JeŜeli przewoŜone są materiały podklasy 1.5 grupy zgodności D, razem z materiałami lub 

przedmiotami podklasy 1.2, to pojazd lub kontener powinien być zaopatrzony w nalepki 

wymagane dla podklasy 1.1. 

Podczas przewozu towarów podklasy 1.4 grupy zgodności S, nalepki nie są wymagane. 

5.3.1.1.3 W przypadku klasy 7, nalepka ostrzegawcza dotycząca zagroŜenia dominującego powinna 

odpowiadać wzorowi nr 7D podanemu w 5.3.1.7.2. Nalepka ta nie jest wymagana dla 

pojazdów i kontenerów przewoŜących wyłączone sztuki przesyłki i dla kontenerów małych. 

JeŜeli dla pojazdu, kontenera, MEGC, kontenera-cysterny lub cysterny przenośnej wymagana 

jest równocześnie nalepka nr 7D i nalepka nr 7A, 7B lub 7C, to obie te nalepki mogą być 
zastąpione wymaganą nalepką zgodną ze wzorem nr 7A, 7B lub 7C. W takim przypadku 

wymiary nalepki nie powinny być mniejsze niŜ 250 mm× 250 mm. 

5.3.1.1.4  W przypadku materiałów klasy 9 nalepka ostrzegawcza powinna odpowiadać wzorowi nalepki 

nr 9 podanemu w 5.2.2.2.2; wzoru nalepki nr 9A nie naleŜy stosować w celu oznakowania 

pojazdu lub kontenera. 

5.3.1.1.5 Kontenery, MEGC, MEMU, kontenery-cysterny, cysterny przenośne i pojazdy, zawierające 

towary naleŜące do więcej niŜ jednej klasy, mogą nie być zaopatrzone w nalepkę ostrzegawczą 
dotyczącą zagroŜenia dodatkowego, jeŜeli zagroŜenie to wskazane jest przez inną nalepkę 
dotyczącą zagroŜenia dominującego lub dodatkowego. 

5.3.1.1.6 Nalepki ostrzegawcze, które nie dotyczą przewoŜonych towarów lub ich pozostałości, 

powinny być zdjęte lub zakryte. 

5.3.1.1.7 JeŜeli nalepki ostrzegawcze umieszczone są w rozkładanych panelach, to panele te powinny 

być tak zaprojektowane i zabezpieczone, aby zapobiec ich rozkładaniu się lub obluzowaniu ich 
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zamocowania podczas przewozu (w szczególności w wyniku wstrząsów lub niezamierzonych 

działań). 

5.3.1.2 Umieszczanie nalepek ostrzegawczych na kontenerach, kontenerach do przewozu luzem, 

MEGC, kontenerach-cysternach i cysternach przenośnych 

UWAGA: Niniejszy podrozdział nie ma zastosowania do nadwozi wymiennych, z wyjątkiem 

nadwozi wymiennych-cystern i nadwozi wymiennych przewoŜonych w przewozie 

kombinowanym. 

Nalepki powinny być umieszczone na obu bokach oraz z przodu i z tyłu kontenera, kontenera 

do przewozu luzem, MEGC, kontenera-cysterny lub cysterny przenośnej oraz na dwóch 

przeciwległych bokach w przypadku kontenerów do przewozu luzem elastycznych. 

W przypadku przewozu dwóch lub więcej towarów niebezpiecznych w wielokomorowym 

MEGC, kontenerze-cysternie lub w wielokomorowej cysternie przenośnej, odpowiednie 

nalepki powinny być umieszczone na obu bokach na wysokości kaŜdej komory, a ponadto 

jedna nalepka odpowiadająca kaŜdemu ze wzorów nalepek występujących na bokach powinna 

być umieszczona na obu czołach. JeŜeli wszystkie komory powinny posiadać te same nalepki 

ostrzegawcze, to mogą być one umieszczone tylko raz na kaŜdym z czterech boków kontenera-

cysterny lub cysterny przenośnej. 

5.3.1.3 Umieszczanie nalepek ostrzegawczych na pojazdach przewoŜących kontenery, kontenery do 

przewozu luzem, MEGC, kontenery-cysterny lub cysterny przenośne 

UWAGA: Niniejszy podrozdział nie ma zastosowania do umieszczania nalepek na pojazdach 

przewoŜących nadwozia wymienne, z wyjątkiem nadwozi wymiennych-cystern i nadwozi 

wymiennych przewoŜonych w przewozie kombinowanym; w odniesieniu do takich pojazdów, 

patrz 5.3.1.5. 

JeŜeli nalepki umieszczone na kontenerach, kontenerach do przewozu luzem, MEGC, 

kontenerach-cysternach lub cysternach przenośnych nie są widoczne z zewnątrz przewoŜącego 

je pojazdu, to takie same nalepki powinny być umieszczone na obu bokach i z tyłu tego 

pojazdu. W pozostałych przypadkach umieszczanie nalepek na pojeździe nie jest wymagane. 

5.3.1.4 Umieszczanie nalepek ostrzegawczych na pojazdach do przewozu luzem, pojazdach-
cysternach, pojazdach-bateriach, MEMU i pojazdach z cysternami odejmowalnymi 

5.3.1.4.1 Nalepki ostrzegawcze powinny być umieszczone na obu bokach i z tyłu pojazdu. 

W przypadku przewozu dwóch lub więcej towarów niebezpiecznych w wielokomorowym 

pojeździe-cysternie lub w wielokomorowej cysternie odejmowalnej, odpowiednie nalepki 

ostrzegawcze powinny być umieszczone na obu bokach pojazdu na wysokości kaŜdej komory, 

a ponadto jedna nalepka odpowiadająca kaŜdemu z wzorów nalepek występujących na bokach 

powinna być umieszczona z tyłu pojazdu. JeŜeli na wszystkich komorach wymagane jest 

umieszczenie takich samych nalepek ostrzegawczych, to powinny one być umieszczone tylko 

raz na kaŜdym boku i z tyłu pojazdu. 

JeŜeli wymaga się umieszczenia na tej samej komorze dwóch lub więcej nalepek 

ostrzegawczych, to nalepki te powinny być umieszczone blisko siebie. 

UWAGA: W przypadku, gdy w czasie przewozu na warunkach ADR, po jego zakończeniu 

naczepa-cysterna zostanie odłączona od ciągnika w celu jej załadunku na statek morski lub 

jednostkę pływającą Ŝeglugi śródlądowej, to nalepki powinny być umieszczone równieŜ 
z przodu tej naczepy-cysterny. 

5.3.1.4.2 MEMU z cysternami i kontenerami do przewozu luzem powinny być zaopatrzone w nalepki 

ostrzegawcze zgodnie z 5.3.1.4.1, odpowiednio do zawartych w nich materiałów. 

W przypadku cystern o pojemności poniŜej 1 000 litrów, mogą być stosowane nalepki zgodne 

z 5.2.2.2. 

5.3.1.4.3 W przypadku MEMU przewoŜących sztuki przesyłek zawierające materiały lub przedmioty 

klasy 1 (inne niŜ naleŜące do podklasy 1.4 grupy zgodności S), nalepki ostrzegawcze powinny 

być umieszczone na obu bokach i z tyłu MEMU. 
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Specjalne przedziały ładunkowe do materiałów

wybuchowym powinny by

w 5.3.1.1.2 nie ma zastosowania.

5.3.1.5 Umieszczanie nalepek 

przesyłek 

UWAGA: Niniejszy podrozdział ma zastosowanie równie

nadwozia wymienne załadowane sztukami przesył

przewoŜonych w przewozie

5.3.1.2 i 5.3.1.3. 

5.3.1.5.1 W przypadku pojazdów przewo

klasy 1, inne niŜ nale

umieszczone na obu bokach i z tyłu pojazdu.

5.3.1.5.2 W przypadku pojazdów przewo

lub w DPPL (inne niŜ
bokach i z tyłu pojazdu.

5.3.1.6 Umieszczanie nalepek 

bateriach, kontenerach

próŜnych pojazdach i

5.3.1.6.1 PróŜne nieoczyszczone i nieodgazowane pojazdy

odejmowalnymi, pojazdy

a takŜe próŜne nieoczyszczone pojazdy i kontenery do przewozu luzem, 

zaopatrzone w nalepki 

5.3.1.7 Wymagania dotyczą

5.3.1.7.1 Z wyjątkiem podanym w

dla materiału zagra

przedstawionemu na 

Nalepka 

Nalepka powinna mie

Minimalne wymiary powinny wynosi

wewnątrz nalepki powinna przebiega

zewnętrznej części tej linii do kraw
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Specjalne przedziały ładunkowe do materiałów wybuchowych i przedmiotów 

powinny być zaopatrzone w nalepki zgodnie z 5.3.1.1.2. Ostatnie zdanie 

5.3.1.1.2 nie ma zastosowania. 

Umieszczanie nalepek ostrzegawczych na pojazdach przewoŜą

Niniejszy podrozdział ma zastosowanie równieŜ do pojazdów przewo

nadwozia wymienne załadowane sztukami przesyłek, z wyjątkiem na

przewozie kombinowanym; w odniesieniu do przewozu

W przypadku pojazdów przewoŜących sztuki przesyłek zawierające materiały lub przedmioty 

Ŝ naleŜące do podklasy 1.4 grupy zgodności S, nalepki powinny by

umieszczone na obu bokach i z tyłu pojazdu. 

W przypadku pojazdów przewoŜących materiały promieniotwórcze klasy

DPPL (inne niŜ sztuki przesyłek wyłączone), nalepki powinny by

bokach i z tyłu pojazdu. 

Umieszczanie nalepek ostrzegawczych na próŜnych pojazdach

bateriach, kontenerach-cysternach, MEGC, MEMU cysternach przeno

nych pojazdach i kontenerach do przewozu luzem 

ne nieoczyszczone i nieodgazowane pojazdy-cysterny, pojazdy z cysternami 

odejmowalnymi, pojazdy-baterie, kontenery-cysterny, MEGC, MEMU i cysterny przeno

ne nieoczyszczone pojazdy i kontenery do przewozu luzem, 

nalepki ostrzegawcze wymagane dla ostatniego ładunku.

Wymagania dotyczące nalepek ostrzegawczych  

tkiem podanym w 5.3.1.7.2 dla nalepki ostrzegawczej dla klasy

dla materiału zagraŜającego środowisku, nalepka powinna odpowiada

przedstawionemu na rysunku 5.3.1.7.1. 

Rysunek 5.3.1.7.1 

Nalepka ostrzegawcza (nie dotyczy nalepek dla klasy 7

Nalepka powinna mieć kształt kwadratu ustawionego pod kątem 

Minimalne wymiary powinny wynosić 250 mm × 250 mm (do kraw

trz nalepki powinna przebiegać równoległe do krawędzi nalepki, a odległo

ęści tej linii do krawędzi nalepki powinna wynosić 12,5

i przedmiotów z materiałem 

 zaopatrzone w nalepki zgodnie z 5.3.1.1.2. Ostatnie zdanie 

na pojazdach przewoŜących wyłącznie sztuki 

 do pojazdów przewoŜących 

tkiem nadwozi wymiennych 

przewozu kombinowanego, patrz 

ące materiały lub przedmioty 

ści S, nalepki powinny być 

iały promieniotwórcze klasy 7 w opakowaniach 

czone), nalepki powinny być umieszczone na obu 

nych pojazdach-cysternach, pojazdach-

cysternach, MEGC, MEMU cysternach przenośnych oraz na 

cysterny, pojazdy z cysternami 

C, MEMU i cysterny przenośne, 

ne nieoczyszczone pojazdy i kontenery do przewozu luzem, powinny być nadal 

wymagane dla ostatniego ładunku. 

dla klasy 7 i w 5.3.6.2 dla znaku 

rodowisku, nalepka powinna odpowiadać wzorowi 

 

(nie dotyczy nalepek dla klasy 7) 

ątem 45° (kształt rombu). 

mm (do krawędzi nalepki). Linia 

ędzi nalepki, a odległość od 

dzi nalepki powinna wynosić 12,5 mm. Symbol i linia 
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wewnątrz nalepki powinny odpowiadać pod względem koloru wzorowi nalepki wymaganemu 

dla klasy lub podklasy danych towarów niebezpiecznych. Symbol/numer klasy lub podklasy 

powinien być umieszczony zgodnie z przepisami podanymi w 5.2.2.2 dla odpowiadających 

klas lub podklas danych towarów niebezpiecznych i mieć wymiary odpowiadające wymiarom 

określonym w tych przepisach. Nalepka powinna zawierać numery klasy lub podklasy (oraz 

literę grupy zgodności dla towarów klasy 1) danych towarów niebezpiecznych zgodnie 

z wymaganiami opisanymi w 5.2.2.2 dotyczącymi odpowiednich nalepek i numery te powinny 

być zapisane cyframi o wysokości nie mniejszej niŜ 25 mm. Elementy znaku, dla których nie 

podano wymiarów, powinny być proporcjonalne do odpowiednich elementów pokazanych na 

rysunku. Dopuszczalne są odstępstwa podane w 5.2.2.2.1 zdanie drugie, 5.2.2.2.1.3 zdanie 

trzecie oraz w 5.2.2.2.1.5. 

5.3.1.7.2 Nalepka ostrzegawcza dla klasy 7 powinna mieć wymiary nie mniejsze niŜ 
250 mm × 250 mm. Wewnątrz nalepki, w odległości 5 mm od jej krawędzi, powinna 

przebiegać czarna linia równoległa do tych krawędzi. Wygląd nalepki powinien odpowiadać 
wzorowi podanemu poniŜej (wzór nr 7D). Wysokość cyfry „7” powinna wynosić nie mniej niŜ 
25 mm. Tło górnej połowy powinno być Ŝółte, a dolnej połowy białe. Trójlistek i napisy 

powinny być czarne. Wyraz „RADIOACTIVE” umieszczony w dolnej połowie nalepki moŜe 

być zastąpiony numerem UN odpowiednim dla przesyłki. 

Nalepka ostrzegawcza dla materiałów promieniotwórczych klasy 7 

 

(Nr 7D) 

Symbol (trójlistek): czarny; tło: górna połowa Ŝółta z białym obrzeŜem, dolna połowa biała; 

Dolna połowa powinna zawierać napis „RADIOACTIVE” lub zamiennie odpowiedni numer 

UN oraz cyfrę „7” w dolnym naroŜu. 

5.3.1.7.3 W przypadku cystern o pojemności nie większej niŜ 3 m
3
 oraz w przypadku kontenerów 

małych, mogą być uŜyte nalepki ostrzegawcze zgodne z 5.2.2.2. JeŜeli nalepki te nie są 
widoczne z zewnątrz pojazdu, to nalepki zgodne z 5.3.1.7.1 powinny być umieszczone na obu 

bokach i z tyłu pojazdu. 

5.3.1.7.4 JeŜeli, w przypadku klas 1 i 7, ze względu na wielkość i konstrukcję pojazdu nie jest dostępna 

wystarczająca powierzchnia dla umieszczenia wymaganych nalepek ostrzegawczych, to 

wymiary kaŜdego boku nalepki mogą być zmniejszone do 100 mm. 
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5.3.2 Oznakowanie tablicami barwy pomarańczowej 

5.3.2.1 Przepisy ogólne dotyczące oznakowania tablicami barwy pomarańczowej 

5.3.2.1.1 Jednostki transportowe przewoŜące towary niebezpieczne powinny być zaopatrzone w dwie 

prostokątne tablice barwy pomarańczowej, odpowiadające wymaganiom podanym w 5.3.2.2.1, 

umieszczone w płaszczyźnie pionowej. Jedna tablica powinna być przymocowana z przodu, 

a druga z tyłu jednostki transportowej, obie prostopadle do osi podłuŜnej tej jednostki. Tablice 

te powinny być dobrze widoczne. 

JeŜeli przyczepa zawierająca towary niebezpieczne została odłączona od pojazdu 

samochodowego w trakcie przewozu towarów niebezpiecznych, to tablica barwy 

pomarańczowej powinna pozostać z tyłu przyczepy. JeŜeli cysterny są oznakowane zgodnie 

z 5.3.2.1.3, to tablica ta powinna odpowiadać najniebezpieczniejszym materiałom 

przewoŜonym w cysternie. 

5.3.2.1.2 JeŜeli w kolumnie (20) tabeli A w dziale 3.2 podany jest numer rozpoznawczy zagroŜenia, to 

pojazdy-cysterny, pojazdy-baterie lub jednostki transportowe zawierające jedną lub więcej 

cystern przewoŜących towary niebezpieczne powinny być zaopatrzone dodatkowo na bokach 

kaŜdej cysterny, kaŜdej komory cysterny lub kaŜdego elementu pojazdu-baterii w dobrze 

widoczne tablice barwy pomarańczowej, zgodne z wymaganiami podanymi w 5.3.2.1.1, 

umieszczone równolegle do osi podłuŜnej pojazdu. Tablice te powinny być zaopatrzone 

w numer rozpoznawczy zagroŜenia oraz numer UN, podane w kolumnach (20) i (1) tabeli A 

w dziale 3.2, odpowiednio dla kaŜdego materiału przewoŜonego w cysternie, w komorze 

cysterny lub w elemencie pojazdu-baterii. W przypadku MEMU niniejsze wymagania mają 
zastosowanie wyłącznie do cystern o pojemności nie mniejszej niŜ 1 000 litrów i do 

kontenerów do przewozu luzem. 

5.3.2.1.3 W przypadku pojazdów-cystern lub jednostek transportowych zawierających jedną lub więcej 

cystern przewoŜących materiały UN 1202, 1203, 1223 lub paliwo lotnicze zaklasyfikowane do 

UN 1268 lub 1863, ale nieprzewoŜących Ŝadnych innych materiałów niebezpiecznych, tablice 

barwy pomarańczowej podane w 5.3.2.1.2 nie są wymagane, jeŜeli tablice umieszczone 

z przodu i z tyłu jednostki transportowej zgodnie z 5.3.2.1.1 zaopatrzone są w numer 

rozpoznawczy zagroŜenia i numer UN najniebezpieczniejszego z przewoŜonych materiałów, 

tzn. materiału charakteryzującego się najniŜszą temperaturą zapłonu. 

5.3.2.1.4 JeŜeli w kolumnie (20) tabeli A w dziale 3.2 podany jest numer rozpoznawczy zagroŜenia, to 

pojazdy, kontenery i kontenery do przewozu luzem przewoŜące nieopakowane materiały stałe 

lub przedmioty lub opakowane materiały promieniotwórcze o tym samym numerze UN, od 

których wymaga się dokonania przewozu na warunkach uŜywania wyłącznego 

i nieprzewoŜące Ŝadnych innych towarów niebezpiecznych, powinny być dodatkowo 

zaopatrzone na bokach kaŜdego pojazdu, kontenera lub kontenera do przewozu luzem 

w dobrze widoczne tablice barwy pomarańczowej, zgodne z wymaganiami podanymi 

w 5.3.2.1.1, umieszczone równolegle do osi podłuŜnej pojazdu. Tablice te powinny być 
zaopatrzone w numer rozpoznawczy zagroŜenia oraz numer UN, podane odpowiednio 

w kolumnach (20) i (1) tabeli A w dziale 3.2, dla kaŜdego materiału przewoŜonego luzem 

w pojeździe, w kontenerze lub kontenerze do przewozu luzem lub dla opakowanego materiału 

promieniotwórczego przewoŜonego w pojeździe lub w kontenerze, jeŜeli materiał ten wymaga 

przewozu na warunkach uŜywania wyłącznego. 

5.3.2.1.5 JeŜeli tablice barwy pomarańczowej, podane w 5.3.2.1.2 i 5.3.2.1.4, umieszczone na 

kontenerach, kontenerach do przewozu luzem, kontenerach-cysternach, MEGC lub cysternach 

przenośnych, nie są dobrze widoczne z zewnątrz pojazdu, to takie same tablice powinny być 
równieŜ umieszczone na obu bokach tego pojazdu. 

UWAGA: Niniejszy przepis nie ma zastosowania do oznakowania tablicami barwy 

pomarańczowej pojazdów zamkniętych i pojazdów przykrytych opończą, przewoŜących 

cysterny o maksymalnej pojemności nie większej niŜ 3 000 litrów 

5.3.2.1.6 W przypadku jednostek transportowych przewoŜących tylko jeden towar niebezpieczny 

i nieprzewoŜących innych towarów, tablice podane w 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 i 5.3.2.1.5 nie są 
wymagane, pod warunkiem, Ŝe tablice umieszczone zgodnie z 5.3.2.1.1 z przodu i z tyłu 
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jednostki transportowej zaopatrzone są w numer rozpoznawczy zagroŜenia oraz numer UN 

przewoŜonego materiału, podanego odpowiednio w kolumnach (20) i (1) tabeli A w dziale 3.2. 

5.3.2.1.7 Wymagania podane w 5.3.2.1.1 do 5.3.2.1.5 mają równieŜ zastosowanie do próŜnych 

nieczyszczonych, nieodgazowanych i nieodkaŜonych cystern stałych, cystern odejmowalnych, 

pojazdów-baterii, kontenerów-cystern, cystern przenośnych, MEGC i MEMU oraz do 

próŜnych nieoczyszczonych i nieodkaŜonych pojazdów i kontenerów do przewozu luzem. 

5.3.2.1.8 Tablice barwy pomarańczowej, które nie dotyczą przewoŜonych towarów niebezpiecznych lub 

ich pozostałości, powinny być zdjęte lub zakryte. JeŜeli tablice są zakryte, to ich zakrycie 

powinno być całkowite i skuteczne po 15 minutach przebywania w ogniu. 

5.3.2.2 Wymagania dotyczące tablic barwy pomarańczowej 

5.3.2.2.1 Tablice barwy pomarańczowej powinny mieć właściwości odblaskowe, szerokość 40 cm 

i wysokość 30 cm; powinny być otoczone czarnym obrzeŜem o szerokości 15 mm. Materiały 

uŜyte do wytworzenia tablicy powinny być odporne na warunki atmosferyczne i zapewniać 
trwałość oznakowania. Tablica powinna pozostać w miejscu jej umocowania po 15 minutach 

przebywania w ogniu, niezaleŜnie od pozycji, w której znajduje się pojazd. Przez środek 

tablicy moŜe przebiegać czarna pozioma linia o szerokości 15 mm.  

JeŜeli ze względu na wielkość lub konstrukcję pojazdu, brak jest powierzchni wystarczającej 

do umieszczenia takich tablic, to ich szerokość moŜe zostać zmniejszona nie więcej niŜ do 300 

mm, wysokość do 120 mm, a szerokość czarnego obrzeŜa do 10 mm. Dopuszczone jest 

stosowanie zestawu tablic podanych w 5.3.2.1.1 o róŜnych wymiarach. 

JeŜeli stosuje się zmniejszone wymiary tablic barwy pomarańczowej w odniesieniu do 

opakowanego materiału promieniotwórczego przewoŜonego na warunkach uŜywania 

wyłącznego, to wymagany jest tylko numer UN, a wysokość cyfr przewidziana w 5.3.2.2.2 

moŜe zostać zmniejszona do 65 mm a szerokość linii do 10 mm. 

W przypadku kontenerów zawierających materiały niebezpieczne stałe przewoŜone luzem oraz 

w przypadku kontenerów-cystern, MEGC i cystern przenośnych, tablice podane w 5.3.2.1.2, 

5.3.2.1.4 i 5.3.2.1.5 mogą być zastąpione odpowiednim oznakowaniem naniesionym na folii 

samoprzylepnej, poprzez namalowanie lub w inny równowaŜny sposób. Oznakowanie 

zastępujące tablice powinno spełniać wymagania podane w niniejszym podrozdziale, 

z wyjątkiem wymagań dotyczących odporności na działanie ognia podanych w 5.3.2.2.1 

i 5.3.2.2.2. 

UWAGA: Barwa pomarańczowa tablic w normalnych warunkach uŜytkowania powinna 

zawierać współrzędne trójchromatyczne leŜące wewnątrz pola wykresu kolorymetrycznego, 

utworzonego przez połączenie następujących współrzędnych: 

Współrzędne trójchromatyczne naroŜy pola wykresu kolorymetrycznego 

x 

y 

0,52 

0,38 

0,52 

0,40 

0,578 

0,422 

0,618 

0,38 

Współczynnik luminancji koloru odblaskowego: > 0,12. 

Wzorzec przeliczeniowy E, wzorcowe źródło światła C, normalny kąt padania 45° i kąt 
obserwacji 0°. 

Współczynnik natęŜenia światła odbitego przy kącie oświetlenia 5°, obserwowany pod kątem 

0,2°: nie mniejszy niŜ 20 cd/luks/m
2
. 

5.3.2.2.2 Numer rozpoznawczy zagroŜenia i numer UN powinny być naniesione czarnymi cyframi 

o wysokości 100 mm i grubości linii 15 mm. Numer rozpoznawczy zagroŜenia powinien 

znajdować się w górnej części tablicy, a numer UN w jej części dolnej; numery te powinny 

być oddzielone czarną poziomą linią o szerokości 15 mm, przebiegającą w połowie wysokości 

tablicy (patrz 5.3.2.2.3). Numer rozpoznawczy zagroŜenia i numer UN powinny być 
nieścieralne i powinny pozostać czytelne po 15 minutach przebywania w ogniu. Wymienne 

cyfry i litery, wchodzące w skład znajdującego się na tablicy numeru rozpoznawczego 

zagroŜenia i numeru UN, powinny pozostawać podczas przewozu na swoich miejscach, 

niezaleŜnie od pozycji, w której znajduje się pojazd. 
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5.3.2.2.3 Przykład tablicy barwy pomarańczowej z numerem rozpoznawczym zagroŜenia i numerem UN 

33

10881
0

 c
m

1
0

 c
m

 3
0

 c
m

40 cm
 

 

 

5.3.2.2.4 Dopuszczalna tolerancja wymiarów podanych w niniejszym podrozdziale wynosi ± 10%. 

5.3.2.2.5 JeŜeli tablice barwy pomarańczowej umieszczone są w rozkładanych panelach, to panele te 

powinny być tak zaprojektowane i zabezpieczone, aby zapobiec ich rozkładaniu się lub 

obluzowaniu ich zamocowania podczas przewozu (w szczególności w wyniku wstrząsów lub 

niezamierzonych działań). 

5.3.2.3 Znaczenie numerów rozpoznawczych zagroŜenia 

5.3.2.3.1 Numer rozpoznawczy zagroŜenia składa się z dwóch lub trzech cyfr. Cyfry te oznaczają 
następujące zagroŜenia: 

2 emisja gazu spowodowana ciśnieniem lub reakcją chemiczną  
3 zapalność materiałów ciekłych (pary) i gazów lub samonagrzewanie się materiałów 

ciekłych 

4 zapalność materiałów stałych lub samonagrzewanie się materiałów stałych 

5 działanie utleniające (wzmagające palenie) 

6 działanie trujące lub ryzyko zakaŜenia 

7 działanie promieniotwórcze 

8 działanie Ŝrące 

9 ryzyko samorzutnej i gwałtownej reakcji 

UWAGA: Ryzyko samorzutnej i gwałtownej reakcji określone cyfrą 9 oznacza moŜliwość 
wystąpienia wybuchu, rozkładu lub polimeryzacji, z wydzieleniem znacznej ilości ciepła, 

gazów palnych i/lub trujących, wynikających z właściwości materiału. 

Powtórzenie cyfry wskazuje na nasilenie oznaczonego tą cyfrą zagroŜenia. 

JeŜeli zagroŜenie stwarzane przez dany materiał moŜe być w sposób wystarczający określone 

jedną cyfrą, to po tej cyfrze dodaje się zero. 

Następujące zestawienia cyfr mają znaczenie specjalne: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 

462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 i 99 (patrz 5.3.2.3.2 poniŜej). 

Numer rozpoznawczy zagroŜenia poprzedzony literą „X” oznacza, Ŝe materiał reaguje 

niebezpiecznie z wodą. W odniesieniu do takich materiałów woda moŜe być stosowana 

jedynie za zgodą specjalistów. 

W przypadku materiałów klasy 1, jako numer rozpoznawczy zagroŜenia powinien być uŜyty 

kod klasyfikacyjny podany w kolumnie (3b) tabeli A w dziale 3.2. Kod klasyfikacyjny składa 

się z:  

- numeru podklasy określonego zgodnie z 2.2.1.1.5; oraz 

- litery grupy zgodności określonej zgodnie z 2.2.1.1.6. 

Tło: pomarańczowe. 

ObrzeŜe, linia pozioma i cyfry: czarne, o szerokości 15 mm.  

Numer rozpoznawczy 
zagroŜenia (2 lub 3 cyfry, 

poprzedzone odpowiednio 

literą „X”; patrz 5.3.2.3) 

 

Numer UN 

(4 cyfry) 
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5.3.2.3.2 Numery rozpoznawcze zagroŜenia podane w kolumnie (20) tabeli A w dziale 3.2 oznaczają: 
20 gaz duszący lub gaz niestwarzający zagroŜenia dodatkowego 

22 gaz schłodzony skroplony duszący 

223 gaz schłodzony skroplony palny 

225 gaz schłodzony skroplony utleniający (wzmagający palenie) 

23 gaz palny 

238 gaz palny Ŝrący 

239 gaz palny, który moŜe samorzutnie powodować gwałtowną reakcję 
25 gaz utleniający (wzmagający palenie) 

26 gaz trujący 

263 gaz trujący palny 

265 gaz trujący utleniający (wzmagający palenie) 

268 gaz trujący Ŝrący 

28 gaz Ŝrący 

30 materiał zapalny ciekły (temperatura zapłonu od 23 °C do 60 °C włącznie), lub 

materiał zapalny ciekły lub materiał zapalny stopiony stały o temperaturze zapłonu 

wyŜszej niŜ 60 °C podgrzany do temperatury równej lub wyŜszej od swojej 

temperatury zapłonu, lub  

materiał samonagrzewający się ciekły 

323 materiał zapalny ciekły, który reaguje z wodą wydzielając gazy palne 

X323 materiał zapalny ciekły, który reaguje niebezpiecznie z wodą wydzielając gazy 

palne
3
 

33 materiał łatwo zapalny ciekły (temperatura zapłonu niŜsza niŜ 23 °C) 

333 materiał piroforyczny ciekły 

X333 materiał piroforyczny ciekły, który reaguje niebezpiecznie z wodą 3 

336 materiał łatwo zapalny ciekły trujący 

338 materiał łatwo zapalny ciekły Ŝrący 

X338 materiał łatwo zapalny ciekły Ŝrący, który reaguje niebezpiecznie z wodą 3 

339 materiał łatwo zapalny ciekły, który moŜe samorzutnie powodować gwałtowną 
reakcję 

36 materiał zapalny ciekły (temperatura zapłonu od 23 °C do 60 °C włącznie) słabo 

trujący, lub 

materiał samonagrzewający się ciekły trujący 

362 materiał zapalny ciekły trujący, który reaguje z wodą wydzielając gazy palne 

X362 materiał zapalny ciekły trujący, który reaguje niebezpiecznie z wodą wydzielając 

gazy palne
3 

368 materiał zapalny ciekły trujący Ŝrący 

38 materiał zapalny ciekły (temperatura zapłonu od 23 °C do 60 °C włącznie) słabo 

Ŝrący, lub  

materiał samonagrzewający się ciekły Ŝrący 

382 materiał zapalny ciekły Ŝrący, który reaguje z wodą wydzielając gazy palne 

X382 materiał zapalny ciekły Ŝrący, który reaguje niebezpiecznie z wodą wydzielając gazy 

palne 
3 

39 materiał zapalny ciekły, który moŜe samorzutnie powodować gwałtowną reakcję 
40 materiał zapalny stały, lub  

materiał samoreaktywny lub  

materiał samonagrzewający się stały lub  

                                                 
3  Woda moŜe być stosowana jedynie za zgodą specjalistów 
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materiał polimeryzujący 

423 materiał stały, który reaguje z wodą wydzielając gazy palne, lub 

materiał zapalny stały, który reaguje z wodą wydzielając gazy palne, lub 

materiał samonagrzewający się stały, który reaguje z wodą wydzielając gazy palne 

X423 materiał stały, który reaguje niebezpiecznie z wodą wydzielając gazy palne 
3
, lub 

materiał zapalny stały, który reaguje niebezpiecznie z wodą wydzielając gazy palne 
3
, 

lub 

materiał samonagrzewający się stały, który reaguje niebezpiecznie z wodą 
wydzielając gazy palne

3 

43 materiał samozapalny (piroforyczny) stały 

X432 materiał samozapalny (piroforyczny) stały, który reaguje niebezpiecznie z wodą 
wydzielając gazy palne 

3
 

44 materiał zapalny stały stopiony w podwyŜszonej temperaturze 

446 materiał zapalny stały trujący stopiony w podwyŜszonej temperaturze 

46 materiał zapalny stały trujący, lub  

materiał samonagrzewający się stały trujący 

462 materiał trujący stały, który reaguje z wodą wydzielając gazy palne 

X462 materiał stały, który reaguje niebezpiecznie z wodą wydzielając gazy trujące 
3 

48 materiał zapalny stały Ŝrący, lub 

materiał samonagrzewający się stały Ŝrący 

482 materiał Ŝrący stały, który reaguje z wodą wydzielając gazy palne 

X482 materiał stały, który reaguje niebezpiecznie z wodą wydzielając gazy Ŝrące
 3 

50 materiał utleniający (wzmagający palenie) 

539 nadtlenek organiczny zapalny 

55 materiał silnie utleniający (wzmagający palenie) 

556 materiał silnie utleniający (wzmagający palenie) trujący 

558 materiał silnie utleniający (wzmagający palenie) Ŝrący 

559 materiał silnie utleniający (wzmagający palenie), który moŜe samorzutnie 

powodować gwałtowną reakcję 
56 materiał utleniający (wzmagający palenie) trujący 

568 materiał utleniający (wzmagający palenie) trujący Ŝrący 

58 materiał utleniający (wzmagający palenie) Ŝrący 

59 materiał utleniający (wzmagający palenie, który moŜe samorzutnie powodować 
gwałtowną reakcję  

60 materiał trujący lub słabo trujący 

606 materiał zakaźny 

623 materiał trujący ciekły, który reaguje z wodą wydzielając gazy palne 

63 materiał trujący zapalny (temperatura zapłonu od 23 °C do 60 °C włącznie) 

638 materiał trujący zapalny (temperatura zapłonu od 23 °C do 60 °C włącznie) Ŝrący 

639 materiał trujący zapalny (temperatura zapłonu nie wyŜsza niŜ 60 °C), który moŜe 

samorzutnie powodować gwałtowną reakcję  
64 materiał trujący stały zapalny, lub  

materiał trujący stały samonagrzewający się 
642 materiał trujący stały, który reaguje z wodą wydzielając gazy palne 

65 materiał trujący utleniający (wzmagający palenie) 

66 materiał silnie trujący 

663 materiał silnie trujący zapalny (temperatura zapłonu nie wyŜsza niŜ 60 °C) 

664 materiał silnie trujący stały zapalny, lub  

materiał silnie trujący stały samonagrzewający się 
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665 materiał silnie trujący utleniający (wzmagający palenie) 

668 materiał silnie trujący Ŝrący 

X668 materiał silnie trujący Ŝrący, który reaguje niebezpiecznie z wodą 3
 

669 materiał silnie trujący, który moŜe samorzutnie powodować gwałtowną reakcję 
68 materiał trujący Ŝrący 

69 materiał trujący lub słabo trujący, który moŜe samorzutnie powodować gwałtowną 
reakcję 

70 materiał promieniotwórczy 

768 materiał promieniotwórczy trujący Ŝrący 

78 materiał promieniotwórczy Ŝrący 

80 materiał Ŝrący lub słabo Ŝrący 

X80 materiał Ŝrący lub słabo Ŝrący, który reaguje niebezpiecznie z wodą 3
 

823 materiał Ŝrący ciekły, który reaguje z wodą wydzielając gazy palne 

83 materiał Ŝrący lub słabo Ŝrący, zapalny (temperatura zapłonu od 23 °C do 60 °C 

włącznie) 

X83 materiał Ŝrący lub słabo Ŝrący, zapalny (temperatura zapłonu od 23 °C do 60 °C 

włącznie), który reaguje niebezpiecznie z wodą 3 

839 materiał Ŝrący lub słabo Ŝrący, zapalny (temperatura zapłonu od 23 °C do 60 °C), 

który moŜe samorzutnie powodować gwałtowną reakcję 
X839 materiał Ŝrący lub słabo Ŝrący, zapalny (temperatura zapłonu od 23 °C do 60 °C), 

który moŜe samorzutnie powodować gwałtowną reakcję i który reaguje 

niebezpiecznie z wodą 3 

84 materiał Ŝrący stały zapalny lub  

materiał Ŝrący stały samonagrzewający się 
842 materiał Ŝrący stały, który reaguje z wodą wydzielając gazy palne 

85 materiał Ŝrący lub słabo Ŝrący, utleniający (wzmagający palenie) 

856 materiał Ŝrący lub słabo Ŝrący, utleniający (wzmagający palenie), trujący 

86 materiał Ŝrący lub słabo Ŝrący, trujący 

88 materiał silnie Ŝrący 

X88 materiał silnie Ŝrący, który reaguje niebezpiecznie z wodą 3 

883 materiał silnie Ŝrący zapalny (temperatura zapłonu od 23 °C do 60 °C włącznie) 

884 materiał silnie Ŝrący stały zapalny, lub  

materiał silnie Ŝrący stały samonagrzewający się 
885 materiał silnie Ŝrący utleniający (wzmagający palenie) 

886 materiał silnie Ŝrący trujący 

X886 materiał silnie Ŝrący trujący, który reaguje niebezpiecznie z wodą 3
 

89 materiał Ŝrący lub słabo Ŝrący, który moŜe samorzutnie powodować gwałtowną 
reakcję 

90 materiał zagraŜający środowisku, róŜne materiały niebezpieczne 

99 róŜne materiały niebezpieczne przewoŜone w podwyŜszonej temperaturze. 

5.3.3 Znak dla przewozu materiałów o podwyŜszonej temperaturze 

Pojazdy-cysterny, kontenery-cysterny, cysterny przenośne, pojazdy specjalne, kontenery 

specjalne, pojazdy specjalnie wyposaŜone lub kontenery zawierające materiały w postaci 

ciekłej przewoŜone lub nadawane do przewozu w temperaturze nie niŜszej niŜ 100 °C lub 

w postaci stałej przewoŜone lub nadawane do przewozu w temperaturze nie niŜszej niŜ 240 °C, 

powinny być zaopatrzone w znak przedstawiony na rysunku 5.3.3. na obu bokach i z tyłu, 

w przypadku pojazdów, a w przypadku kontenerów, kontenerów-cystern, i cystern 

przenośnych – na obu bokach oraz na obu czołach. 
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Znak dla przewo

Znak powinien mie

czerwonym. Minimalne wymiary boków powinny wynosi

których nie podano wymiarów, powinny by

pokazanych na rysunku.

W przypadku kontenerów

3 000 litrów oraz posiadaj

zalecane znaki, wymiary boków 

odporny na warunki atmosferyczne i zapewnia

przewozu. 

5.3.4 – 5.3.5   (Zarezerwowane

5.3.6 Znak dla materiałów zagra

5.3.6.1 JeŜeli wymagane jest umieszczenie 

kontenery do przewozu luzem, 

zawierające materiały zagra

powinny być oznakowane znakiem 

w 5.2.1.8.3. Wymaganie to nie dotyczy wyj

5.3.6.2 Znak dla materiału zagra

luzem, MEGC, kontenerów

warunki opisane w 

minimalne wymiary powinny wynosi

lub cystern przenoś
dostępną powierzchni

zmniejszyć do 100 mm

rozdziału 5.3.1 dotycz

249

Rysunek 5.3.3 

Znak dla przewozu materiałów o podwyŜszonej temperaturze

mieć kształt trójkąta równobocznego. Znak powinien by

czerwonym. Minimalne wymiary boków powinny wynosić 250 mm. 

których nie podano wymiarów, powinny być proporcjonalne do odpowiednich elementów 

pokazanych na rysunku. 

W przypadku kontenerów-cystern lub cystern przenośnych o pojemno

000 litrów oraz posiadających dostępną powierzchnię, która jest zbyt mała, aby umie

wymiary boków znaku moŜna zmniejszyć do 100 mm.

odporny na warunki atmosferyczne i zapewniać trwałość oznakowania podczas całego 

e) 

Znak dla materiałów zagraŜających środowisku 

wymagane jest umieszczenie znaku, zgodnie z przepisami rozdziału 5.3.1, to kontenery, 

kontenery do przewozu luzem, MEGC, kontenery-cysterny, cysterny 

ce materiały zagraŜające środowisku, spełniające kryteria 

 oznakowane znakiem dla materiałów zagraŜających

Wymaganie to nie dotyczy wyjątków podanych w 5.2.1.8.

Znak dla materiału zagraŜającego środowisku dla kontenerów, kontenerów do przewozu 

MEGC, kontenerów-cystern, cystern przenośnych i pojazdów powinien spełnia

w 5.2.1.8.3 i być zgodny z rysunkiem 5.2.1.8.3, z wyj

minimalne wymiary powinny wynosić 250 mm × 250 mm. W przypadku kontenerów

lub cystern przenośnych o pojemności nie większej niŜ 3 000 litrów oraz posiadaj

 powierzchnię, która jest zbyt mała, aby umieścić zalecane znaki, wymiary mo

mm × 100 mm. Do tego znaku stosuje się odpowiednio pozostałe przepisy 

rozdziału 5.3.1 dotyczące nalepek ostrzegawczych. 

 

szonej temperaturze 

ta równobocznego. Znak powinien być w kolorze 

 250 mm. Elementy znaku, dla 

 proporcjonalne do odpowiednich elementów 

nych o pojemności nie większej niŜ 
, która jest zbyt mała, aby umieścić 

 do 100 mm. Znak powinien być 
 oznakowania podczas całego 

rozdziału 5.3.1, to kontenery, 

cysterny, cysterny przenośne i pojazdy 

ce kryteria podane w 2.2.9.1.10 

ych środowisku, podanym 

5.2.1.8. 

kontenerów do przewozu 

nych i pojazdów powinien spełniać 
5.2.1.8.3, z wyjątkiem tego, Ŝe 

W przypadku kontenerów-cystern 

litrów oraz posiadających 

 zalecane znaki, wymiary moŜna 

 odpowiednio pozostałe przepisy 
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DZIAŁ 5.4 

DOKUMENTACJA 

5.4.0 Przepisy ogólne 

5.4.0.1 JeŜeli nie postanowiono inaczej, to kaŜdemu przewozowi towarów podlegającemu przepisom 

ADR powinny towarzyszyć dokumenty, zgodnie z odpowiednimi wymaganiami niniejszego 

działu. 

UWAGA: W odniesieniu do wykazu dokumentów, które powinny być przewoŜone w jednostce 

transportowej, patrz 8.1.2. 

5.4.0.2 Dopuszcza się uŜywanie technik elektronicznego przetwarzania danych (EDP) lub 

elektronicznej wymiany danych (EDI) jako uzupełnienia dokumentacji papierowej lub zamiast 

tej dokumentacji, pod warunkiem, Ŝe procedury uŜyte do zbierania, przechowywania 

i przetwarzania danych elektronicznych odpowiadają wymaganiom prawnym dotyczącym ich 

wartości dowodowej oraz dostępności tych danych podczas przewozu w stopniu co najmniej 

równowaŜnym dokumentacji papierowej. 

5.4.0.3 JeŜeli informacje dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych zostały przekazane 

przewoźnikowi przy uŜyciu techniki EDP lub EDI, to nadawca powinien być w stanie 

przekazać te informacje w formie dokumentacji papierowej z zachowaniem kolejności 

wymaganej w niniejszym dziale. 

5.4.1 Dokument przewozowy dla towarów niebezpiecznych oraz informacje z nim związane 

5.4.1.1 Informacje ogólne wymagane w dokumencie przewozowym 

5.4.1.1.1 Dokument przewozowy powinien zawierać następujące informacje dotyczące kaŜdego 

materiału i przedmiotu niebezpiecznego przeznaczonego do przewozu: 

(a) numer UN poprzedzony literami „UN”; 

(b) prawidłową nazwę przewozową, uzupełnioną, jeŜeli jest to wymagane (patrz 3.1.2.8.1), 

nazwą techniczną podaną w nawiasie (patrz 3.1.2.8.1.1), ustaloną zgodnie z 3.1.2; 

(c) - dla materiałów i przedmiotów klasy 1: kod klasyfikacyjny podany w kolumnie (3b) 

tabeli A w dziale 3.2. 

W przypadku, gdy w kolumnie (5) tabeli A w dziale 3.2, podano numery wzorów 

nalepek inne niŜ 1, 1.4, 1.5 i 1.6, to numery tych wzorów powinny być podane 

w nawiasie po kodzie klasyfikacyjnym; 

- dla materiałów promieniotwórczych klasy 7: numer klasy - „7”; 

UWAGA: W przypadku materiałów promieniotwórczych klasy 7 

charakteryzujących się zagroŜeniem dodatkowymi, patrz równieŜ przepis 

szczególny 172 w dziale 3.3. 

- dla akumulatorów litowych UN 3090, 3091, 3480 i 3481: numer klasy „9”; 

- dla innych materiałów i przedmiotów pozostałych klas: numery wzorów nalepek 

ostrzegawczych podane w kolumnie (5) tabeli A w dziale 3.2 oraz numery wzorów 

nalepek ostrzegawczych wymaganych na podstawie przepisu szczególnego 

podanego w kolumnie (6). JeŜeli występuje więcej niŜ jeden numer wzoru nalepki, 

to numery następujące po pierwszym numerze powinny być podane w nawiasie. 

W przypadku materiałów i przedmiotów, dla których w kolumnie (5) tabeli A 

w dziale 3.2 nie podano Ŝadnego numeru wzoru nalepki, naleŜy podać w jego 

miejsce numer klasy z kolumny (3a); 

(d) grupę pakowania, jeŜeli została przypisana do danego materiału, która moŜe być 
poprzedzona literami „PG” (np. „PG II”) lub literami odpowiadającymi wyrazom 

„Grupa Pakowania” w językach uŜywanych zgodnie z 5.4.1.4.1; 

UWAGA: W przypadku materiałów promieniotwórczych klasy 7 charakteryzujących się 
zagroŜeniami dodatkowymi, patrz przepis szczególny 172(d) w dziale 3.3. 

(e) liczbę i określenie sztuk przesyłki, jeŜeli występują; kod opakowania moŜe być uŜyty 
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jedynie jako uzupełnienie określenia sztuki przesyłki (np. jedna skrzynia (4G)); 

UWAGA: W przypadku opakowań kombinowanych nie wymaga się podawania liczby 

opakowań wewnętrznych zawartych w opakowaniu zewnętrznym, a takŜe rodzaju 

opakowań wewnętrznych i ich pojemności. 

(f) całkowitą ilość kaŜdego z towarów niebezpiecznych mającego odrębny numer UN, 

odrębną prawidłową nazwę przewozową lub, jeŜeli została przypisana, odrębną grupę 
pakowania (odpowiednio jako objętość, masę brutto lub masę netto);  

UWAGA 1: W przypadku stosowania przepisu 1.1.3.6, w dokumencie przewozowym 

naleŜy podać całkowitą ilość oraz wartość obliczoną towarów niebezpiecznych kaŜdej 

kategorii transportowej zgodnie z 1.1.3.6.3 i 1.1.3.6.4. 

UWAGA 2: W przypadku towarów niebezpiecznych zawartych w urządzeniach lub 

przyrządach, wymienionych w niniejszym załączniku, naleŜy podać całkowitą ilość tych 

towarów, odpowiednio w kilogramach lub litrach. 

(g) nazwę i adres nadawcy; 

(h) nazwę i adres odbiorcy (odbiorców). W przypadku, gdy towary niebezpieczne 

przeznaczone są dla odbiorców nieznanych w chwili rozpoczęcia przewozu, za zgodą 
właściwych władz państw, których dotyczy przewóz, informacja ta moŜe być zastąpiona 

wyrazami „SprzedaŜ obwoźna”; 

(i) zapis wymagany na podstawie umowy specjalnej; 

(j) (zarezerwowany) 

(k) kod ograniczeń przewozu przez tunele, jeŜeli został przypisany do danego towaru, 

podany wielkimi literami w nawiasie w kolumnie (15) tabeli A w dziale 3.2. 

Umieszczenie kodu ograniczeń przewozu przez tunele w dokumencie przewozowym nie 

jest wymagane w przypadku, gdy przewidywana trasa przewozu nie przebiega przez 

tunele, w których obowiązują ograniczenia przewozu towarów niebezpiecznych. 

Umiejscowienie i kolejność informacji wymaganych w dokumencie przewozowym są 
dowolne, z wyjątkiem informacji wymaganych w (a), (b), (c), (d) i (k) które powinny być 
podane w kolejności określonej powyŜej (tj. (a), (b), (c), (d), (k)), bez Ŝadnych dodatkowych 

informacji pomiędzy nimi, jeŜeli nie są one dopuszczone w ADR.  

PoniŜej podano przykłady dozwolonych opisów towarów niebezpiecznych: 

„UN 1098 ALKOHOL ALLILOWY, 6.1 (3), I, (C/D)” lub 

„UN 1098, ALKOHOL ALLILOWY, 6.1 (3), GP I, (C/D)”. 

5.4.1.1.2 Informacje wymagane w dokumencie przewozowym powinny być czytelne. 

NiezaleŜnie od tego, Ŝe w dziale 3.1 i w tabeli A w dziale 3.2 do przedstawienia elementów 

prawidłowej nazwy przewozowej uŜyto liter, wielkich a w niniejszym dziale do 

przedstawienia informacji wymaganych w dokumencie przewozowym, z wyjątkiem podanych 

w przepisie 5.4.1.1.1 (k), uŜyto liter wielkich i małych, to uŜycie liter wielkich lub małych 

w celu zapisania informacji w dokumencie przewozowym pozostawia się do wyboru. 

5.4.1.1.3 Przepisy szczególne dotyczące odpadów 

JeŜeli przewoŜone są odpady zawierające towary niebezpieczne (inne niŜ odpady 

promieniotwórcze), to prawidłowa nazwa przewozowa powinna być poprzedzona wyrazem 

„ODPAD”, jeŜeli wyraz ten nie jest częścią prawidłowej nazwy przewozowej, np.: 

„UN 1230 ODPAD METANOL, 3 (6.1), II, (D/E)” lub  

„UN 1230 ODPAD METANOL, 3 (6.1), GP II, (D/E)” lub 

„UN 1993 ODPAD MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. (toluen i alkohol etylowy), 

3, II, (D/E)” lub 

„UN 1993 ODPAD MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. (toluen i alkohol etylowy), 

3, GP II, (D/E)”. 
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JeŜeli zastosowano przepisy dotyczące odpadów podane w 2.1.3.5.5, to opis towarów 

niebezpiecznych wymagany w 5.4.1.1.1 (a)–(d) i (k) powinien być uzupełniony wyrazami:  

„ODPAD ZGODNY Z 2.1.3.5.5” (np. „UN 3264, MATERIAŁ śRĄCY CIEKŁY 

KWAŚNY NIEORGANICZNY I.N.O., 8, II, (E), ODPAD ZGODNY Z 2.1.3.5.5”). 

Nie wymaga się dodania nazwy technicznej określonej w przepisie szczególnym 274 w dziale 

3.3. 

5.4.1.1.4 (Skreślony) 

5.4.1.1.5 Przepisy szczególne dotyczące opakowań awaryjnych, w tym opakowań duŜych awaryjnych 

i naczyń ciśnieniowych awaryjnych 

W przypadku przewozu towarów niebezpiecznych w opakowaniu awaryjnym, w tym 

w opakowaniu duŜym awaryjnym lub naczyniu ciśnieniowym awaryjnym, po ich opisie 

w dokumencie przewozowym naleŜy dodać wyrazy „OPAKOWANIE AWARYJNE” lub 

„NACZYNIE CIŚNIENIOWE AWARYJNE”. 

5.4.1.1.6  Przepisy szczególne dotyczące próŜnych nieoczyszczonych jednostek  ładunkowych 

5.4.1.1.6.1 W przypadku próŜnych nieoczyszczonych jednostek ładunkowych zawierających pozostałości 

towarów niebezpiecznych klas innych niŜ klasa 7, przed lub po informacjach o towarze 

niebezpiecznym, wymaganych w 5.4.1.1.1 (a) do (d) i (k), wpisuje się wyrazy „PRÓśNE 

NIEOCZYSZCZONE” lub „POZOSTAŁOŚCI OSTATNIEGO ŁADUNKU”. Przepis 

5.4.1.1.1 (f) nie ma zastosowania. 

5.4.1.1.6.2 W miejsce przepisu szczególnego z 5.4.1.1.6.1 mogą być stosowane odpowiednio przepisy 

5.4.1.1.6.2.1, 5.4.1.1.6.2.2 lub 5.4.1.1.6.2.3. 

5.4.1.1.6.2.1 W przypadku próŜnych nieoczyszczonych opakowań zawierających pozostałości towarów 

niebezpiecznych klas innych niŜ klasa 7 oraz próŜnych nieoczyszczonych naczyń do gazów 

o pojemności nie większej niŜ 1000 litrów, informacje podane w 5.4.1.1.1 (a), (b), (c), (d), (e) 

i (f) zastępuje się odpowiednio wyrazami „PRÓśNE OPAKOWANIE”, „PRÓśNE 

NACZYNIE”, „PRÓśNY DPPL” lub „PRÓśNE OPAKOWANIE DUśE”, 

uzupełnionymi następującą po nich informacją o ostatnio załadowanych towarach, podaną 
w 5.4.1.1.1 (c), np.: 

„PRÓśNE OPAKOWANIE, 6.1 (3)”. 

Ponadto w przypadku, w którym: 

(a) jeŜeli ostatnio załadowane towary niebezpieczne są towarami klasy 2, to informacje 

podane w 5.4.1.1.1 (c) mogą być zastąpione numerem klasy „2”; 

(b) jeŜeli ostatnio załadowane towary niebezpieczne są towarami klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 

5.2, 6.1, 8 lub 9, to informacje podane w 5.4.1.1.1 (c) mogą być zastąpione napisem 

„POZOSTAŁOŚCI [...]”, po którym naleŜy umieścić klasę/klasy i zagroŜenia 

dodatkowe odpowiadające poszczególnym pozostałościom, zgodnie z porządkiem 

numerowania klas. 

Przykład:  

PróŜne nieoczyszczone opakowania, w których znajdowały się towary klasy 3, przewoŜone 

wraz z próŜnymi nieoczyszczonymi opakowaniami, w których znajdowały się towary klasy 8 

cechujące się zagroŜeniem dodatkowym klasy 6.1, moŜna opisać w dokumencie 

przewozowym w następujący sposób: 

„PRÓśNE OPAKOWANIA ZAWIERAJĄCE POZOSTAŁOŚCI 3, 6.1, 8”. 

5.4.1.1.6.2.2 W przypadku próŜnych nieoczyszczonych jednostek ładunkowych innych niŜ opakowania, 

zawierających pozostałości towarów niebezpiecznych klas innych niŜ klasa 7 oraz 

w przypadku próŜnych nieoczyszczonych naczyń do gazów o pojemności większej niŜ 
1 000 litrów, informacje podane w 5.4.1.1.1 (a) do (d) oraz (k) powinny być poprzedzone 

odpowiednio wyrazami „PRÓśNY POJAZD-CYSTERNA”, „PRÓśNA CYSTERNA 

ODEJMOWALNA”, „PRÓśNY KONTENER-CYSTERNA”, „PRÓśNA CYSTERNA 

PRZENOŚNA”, „PRÓśNY POJAZD-BATERIA”, „PRÓśNY MEGC”, „PRÓśNY 
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MEMU”, „PRÓśNY POJAZD”, „PRÓśNY KONTENER” lub „PRÓśNE 

NACZYNIE”, uzupełnionymi następującymi po nich wyrazami „OSTATNI ŁADUNEK:”. 

Przepis 5.4.1.1.1 (f) nie ma zastosowania.  

Przykłady: 

„PRÓśNY POJAZD-CYSTERNA, OSTATNI ŁADUNEK: UN 1098 ALKOHOL 
ALLILOWY, 6.1 (3), I, (C/D)” lub  

„PRÓśNY POJAZD-CYSTERNA, OSTATNI ŁADUNEK: UN 1098 ALKOHOL 
ALLILOWY, 6.1 (3), GP I, (C/D)”. 

5.4.1.1.6.2.3 JeŜeli próŜne nieoczyszczone jednostki ładunkowe zawierające pozostałości towarów 

niebezpiecznych klas innych niŜ klasa 7 są zwracane do nadawcy, to podczas ich przewozu 

moŜe być uŜyty dokument przewozowy przygotowany dla jednostek w stanie ładownym. 

W takim przypadku usuwa się informację dotyczącą ilości towaru (poprzez jej wymazanie, 

przekreślenie lub w inny sposób), a zamiast niej wpisuje się wyrazy „PRÓśNE 

NIEOCZYSZCZONE, ZWROT”. 

5.4.1.1.6.3 (a) JeŜeli próŜne nieoczyszczone cysterny, pojazdy-baterie lub MEGC przewoŜone są 
zgodnie z przepisem 4.3.2.4.3 do najbliŜszego miejsca, w którym mogą być oczyszczone 

lub naprawione, to w dokumencie przewozowym powinien być zamieszczony 

dodatkowo następujący zapis: „PRZEWÓZ ZGODNY Z 4.3.2.4.3”; 

(b) JeŜeli próŜne nieoczyszczone pojazdy lub kontenery przewoŜone są zgodnie z przepisem 

7.5.8.1 do najbliŜszego miejsca, w którym mogą być oczyszczone lub naprawione, to 

w dokumencie przewozowym powinien być zamieszczony dodatkowo następujący zapis: 

„PRZEWÓZ ZGODNY Z 7.5.8.1”. 

5.4.1.1.6.4 W przypadku przewozu cystern stałych (pojazdów-cystern), cystern odejmowalnych, 

pojazdów-baterii, kontenerów-cystern i MEGC na warunkach podanych w 4.3.2.4.4, dokument 

przewozowy powinien zawierać następujący zapis: „PRZEWÓZ ZGODNY Z 4.3.2.4.4”. 

5.4.1.1.7 Przepisy szczególne dotyczące przewozu w łańcuchu transportowym zawierającym przewóz 

morski lub lotniczy 

W przypadku przewozu zgodnie z 1.1.4.2.1, w dokumencie przewozowym powinien być 
zamieszczony dodatkowo następujący zapis: „PRZEWÓZ ZGODNY Z 1.1.4.2.1”. 

5.4.1.1.8 (Zarezerwowany)  

5.4.1.1.9 (Zarezerwowany) 

5.4.1.1.10 (Skreślony) 

5.4.1.1.11 Przepisy szczególne dotyczące DPPL, cystern, pojazdów-baterii, cystern przenośnych i MEGC 

po upływie terminu waŜności ostatniego badania okresowego lub kontroli 

 W przypadku przewozu zgodnie z 4.1.2.2 (b), 4.3.2.3.7 (b), 6.7.2.19.6 (b), 6.7.3.15.6 (b) lub 

6.7.4.14.6 (b), dokument przewozowy powinien zawierać następujący zapis, odpowiednio: 

 „PRZEWÓZ ZGODNY Z 4.1.2.2 (b)”; 

 „PRZEWÓZ ZGODNY Z 4.3.2.3.7 (b)”; 

 „PRZEWÓZ ZGODNY Z 6.7.2.19.6 (b)”; 

 „PRZEWÓZ ZGODNY Z 6.7.3.15.6 (b)”; lub  

„PRZEWÓZ ZGODNY Z 6.7.4.14.6 (b)”. 

5.4.1.1.12 (Zarezerwowany) 

5.4.1.1.13 Przepisy szczególne dotyczące przewozu w wielokomorowych pojazdach-cysternach lub 

w jednostkach transportowych zawierających więcej niŜ jedną cysternę 

JeŜeli, w odstępstwie od przepisu podanego w 5.3.2.1.2, wielokomorowy pojazd-cysterna lub 

jednostka transportowa zawierająca więcej niŜ jedną cysternę, oznakowane są zgodnie 

z 5.3.2.1.3, to w dokumencie przewozowym naleŜy wymienić materiały znajdujące się 
w poszczególnych cysternach lub odpowiednio w komorach kaŜdej cysterny. 
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5.4.1.1.14 Przepisy szczególne dotyczące przewozu materiałów o podwyŜszonej temperaturze 

JeŜeli prawidłowa nazwa przewozowa materiału w postaci ciekłej przewoŜonego lub 

nadawanego do przewozu w temperaturze nie niŜszej niŜ 100 °C lub materiału w postaci stałej 

przewoŜonego lub nadawanego do przewozu w temperaturze nie niŜszej niŜ 240 °C, nie 

zawiera jako swojej części informacji o przewozie w podwyŜszonej temperaturze (np. poprzez 

uŜycie określenia „TEMPERATURA PODWYśSZONA” lub „STOPIONY”), to 

bezpośrednio przed tą prawidłową nazwą przewozową powinien być wpisany wyraz 

„GORĄCY”. 

5.4.1.1.15 Przepisy szczególne dotyczące przewozu materiałów stabilizowanych poprzez kontrolowanie 

temperatury 

JeŜeli wyraz „STABILIZOWANY” jest częścią prawidłowej nazwy przewozowej (patrz 

równieŜ 3.1.2.6), a stabilizacja jest realizowana poprzez kontrolowanie temperatury, to 

w dokumencie przewozowym powinny być podane wartości temperatury kontrolowanej 

i awaryjnej (patrz 7.1.7) w następujący sposób:  

„TEMPERATURA KONTROLOWANA: ... °C, TEMPERATURA AWARYJNA: ... °C”. 

5.4.1.1.16 Informacje wymagane na podstawie przepisu szczególnego 640 w dziale 3.3 

W przypadku, gdy jest to wymagane na podstawie przepisu szczególnego 640 w dziale 3.3, 

dokument przewozowy powinien zawierać zapis: „PRZEPIS SZCZEGÓLNY 640X”, gdzie 

„X” oznacza wielką literę występującą za odpowiednim odesłaniem do przepisu szczególnego 

640, podaną w kolumnie (6) tabeli A w dziale 3.2. 

5.4.1.1.17 Przepisy szczególne dotyczące przewozu materiałów stałych luzem w kontenerach 

spełniających wymagania podane w 6.11.4  

W przypadku przewozu materiałów stałych luzem w kontenerach spełniających wymagania 

podane w 6.11.4, dokument przewozowy powinien zawierać następujący zapis (patrz UWAGA 

w 6.11.4):  

„KONTENER DO PRZEWOZU LUZEM BK(X)
4
 ZATWIERDZONY PRZEZ 

WŁAŚCIWĄ WŁADZĘ ...”  

5.4.1.1.18 Przepisy szczególne dotyczące przewozu materiałów zagraŜających środowisku (środowisku 

wodnemu) 

JeŜeli materiał naleŜący do klasy od 1 do 9 spełnia kryteria klasyfikacyjne podane 

w 2.2.9.1.10, to dokument przewozowy powinien zawierać dodatkowy zapis 

„ZAGRAśAJĄCY ŚRODOWISKU” lub „MARINE POLLUTANT/ 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS”. Tego dodatkowego wymagania nie stosuje się do 

UN 3077 i UN 3082 oraz w przypadku wyłączeń podanych w 5.2.1.8.1. 

W przypadku przewozu w łańcuchu transportowym obejmującym przewóz morski dopuszcza 

się stosowanie zapisu „MARINE POLLUTANT” (zgodnie z przepisem 5.4.1.4.3 Kodeksu 

IMDG). 

5.4.1.1.19  Przepisy szczególne dotyczące przewozu opakowań odpadowych próŜnych nieoczyszczonych 

(UN 3509) 

W odniesieniu do opakowań odpadowych próŜnych nieoczyszczonych prawidłową nazwę 
przewozową podaną w 5.4.1.1.1 (b) uzupełnia się zwrotem „(ZAWIERAJĄCE 

POZOSTAŁOŚCI [...])”, po którym, według porządku numerów klas, podaje się klasę 
(klasy) i zagroŜenie(-a) dodatkowe odpowiadające tym pozostałościom. Ponadto 5.4.1.1.1 (f) 

nie ma zastosowania. 

Przykład: Opakowania odpadowe próŜne nieoczyszczone, które zawierały towary klasy 4.1 

zapakowane razem z opakowaniami odpadowymi próŜnymi nieoczyszczonymi, które 

zawierały towary klasy 3 charakteryzujące się zagroŜeniem dodatkowym klasy 6.1, naleŜy 

określać w dokumencie przewozowym jako: 

„UN 3509 OPAKOWANIA ODPADOWE PRÓśNE NIEOCZYSZCZONE 
(ZAWIERAJĄCE POZOSTAŁOŚCI 3, 4.1, 6.1), 9”. 

                                                 
4
  (x) zastępuje się odpowiednio cyfrą „1” lub „2”. 
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5.4.1.1.20 Przepisy szczególne dotyczące przewozu materiałów sklasyfikowanych zgodnie z 2.1.2.8 

Przy przewozie zgodnie z 2.1.2.8 (b), w dokumencie przewozowym naleŜy umieścić 
następujący zapis:  

„SKLASYFIKOWANO ZGODNIE Z 2.1.2.8”. 

5.4.1.1.21 Przepisy szczególne dotyczące przewozu UN 3528, 3529 i 3530 

Przy przewozie UN 3528, 3529 i 3530 w dokumencie przewozowym, jeŜeli jest to wymagane 

przepisem szczególnym 363 w dziale 3.3, powinien być zamieszczony następujący dodatkowy 

zapis:  

„PRZEWÓZ ZGODNY Z PRZEPISEM SZCZEGÓLNYM 363”. 

5.4.1.2 Informacje dodatkowe lub szczególne wymagane w przypadku niektórych klas 

5.4.1.2.1 Przepisy szczególne dotyczące klasy 1 

(a) Poza wymaganiami podanymi w 5.4.1.1.1 (f), dokument przewozowy powinien 

zawierać: 

- całkowitą masę netto zawartości materiału wybuchowego
5
, podaną w kilogramach, 

dla kaŜdego materiału i przedmiotu mającego odrębny numer UN; oraz  

- całkowitą masę netto zawartości materiału wybuchowego
2
, podaną w kilogramach, 

dla wszystkich materiałów i przedmiotów objętych dokumentem przewozowym; 

(b) W przypadku pakowania razem dwóch róŜnych towarów, określenie tych towarów 

w dokumencie przewozowym powinno zawierać numery UN z kolumny (1) oraz nazwy 

zapisane wielkimi literami w kolumnie (2) tabeli A w dziale 3.2 dla obu materiałów lub 

przedmiotów. JeŜeli, zgodnie z przepisami szczególnymi pakowania razem MP1, MP2 

i MP20 do MP24 podanymi w 4.1.10, w tej samej sztuce przesyłki znajdują są więcej 

niŜ dwa róŜne towary, to określenie towarów w dokumencie przewozowym powinno 

zawierać numery UN wszystkich materiałów i przedmiotów zawartych w tej sztuce 

przesyłki, podane w następującej formie:  

„TOWARY O NUMERACH UN ...”; 

(c) W przypadku przewozu materiałów lub przedmiotów zaklasyfikowanych do pozycji 

I.N.O. lub do pozycji UN 0190 MATERIAŁ WYBUCHOWY PRÓBKI lub 

zapakowanych zgodnie z instrukcją pakowania P101 podaną w 4.1.4.1, do dokumentu 

przewozowego powinna być załączona kopia świadectwa dopuszczenia przez właściwą 
władzę, zawierająca warunki przewozu. Świadectwo dopuszczenia powinno być 
sporządzone w języku urzędowym państwa nadania, a jeŜeli nie jest to język angielski, 

francuski lub niemiecki, to równieŜ w języku angielskim, francuskim lub niemieckim, 

jeŜeli umowy zawarte między państwami uczestniczącymi w przewozie nie stanowią 
inaczej; 

(d) JeŜeli zgodnie z wymaganiami podanymi w 7.5.2.2 materiały i przedmioty grup 

zgodności B i D załadowane są razem do tego samego pojazdu, to do dokumentu 

przewozowego powinna być załączona kopia świadectwa zatwierdzenia przez właściwą 
władzę dla przedziału ładunkowego lub osłony zgodnie z przypisem „a

” do tabeli 

podanej w 7.5.2.2. Świadectwo zatwierdzenia powinno być sporządzone w języku 

urzędowym państwa nadania, a jeŜeli nie jest to język angielski, francuski lub 

niemiecki, to równieŜ w języku angielskim, francuskim lub niemieckim, jeŜeli umowy 

zawarte między państwami uczestniczącymi w przewozie nie stanowią inaczej; 

(e) JeŜeli materiały wybuchowe lub przedmioty z materiałem wybuchowym przewoŜone są 
w opakowaniach zgodnie z instrukcją pakowania P101, to dokument przewozowy 

powinien zawierać zapis: „OPAKOWANIE DOPUSZCZONE PRZEZ WŁAŚCIWĄ 

WŁADZĘ ...” (patrz 4.1.4.1, instrukcja pakowania P101); 

(f) (Zarezerwowany) 

                                                 
5  W przypadku przedmiotu, „zawartość materiału wybuchowego” oznacza materiał wybuchowy zawarty w tym 

przedmiocie. 
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(g) W przypadku przewozu ogni sztucznych UN 0333, 0334, 0335, 0336 i 0337, dokument 

przewozowy powinien zawierać zapis:  

„KLASYFIKACJA OGNI SZTUCZNYCH ZATWIERDZONA PRZEZ 

WŁAŚCIWĄ WŁADZĘ XX, NUMER ZATWIERDZENIA XX/YYZZZZ.” 

Świadectwo zatwierdzenia klasyfikacji moŜe nie być przewoŜone razem z przesyłką, 
lecz powinno być udostępnione przez nadawcę przewoźnikowi lub właściwym 

władzom, dla celów kontroli. Świadectwo zatwierdzenia klasyfikacji lub jego kopia 

powinny być sporządzone w języku urzędowym państwa nadania, a jeŜeli nie jest to 

język angielski, francuski lub niemiecki, to równieŜ w języku angielskim, francuskim 

lub niemieckim. 

UWAGA 1: Poza prawidłową nazwą przewozową towaru, w dokumencie przewozowym moŜe 

być podana dodatkowo jego nazwa handlowa lub techniczna. 

UWAGA 2: Numer zatwierdzenia powinien zawierać wskazanie Umawiającej się Strony ADR, 

w której zatwierdzono kod klasyfikacyjny, zgodnie z przepisem szczególnym 645 rozdziału 

3.3.1, wskazany przez znak wyróŜniający państwa uŜywany dla pojazdów w międzynarodowym 

ruchu drogowym (XX)
6
, znak identyfikacyjny właściwej władzy (YY) oraz unikalny numer 

seryjny (ZZZZ). PoniŜej podano przykłady numerów zatwierdzenia: 

GB/HSE123456 

D/BAM1234 

5.4.1.2.2 Przepisy dodatkowe dla klasy 2 

(a) W przypadku przewozu mieszanin (patrz 2.2.2.1.1) w cysternach (odejmowalnych, 

stałych, przenośnych, w kontenerach-cysternach lub w elementach pojazdów-baterii lub 

MEGC), w dokumencie przewozowym naleŜy podać skład mieszaniny wyraŜony jako 

procentowy udział składników w objętości lub w masie mieszaniny. Składniki o udziale 

poniŜej 1% mogą być pominięte (patrz równieŜ 3.1.2.8.1.2). 

Podanie składu mieszaniny nie jest wymagane, jeŜeli prawidłowa nazwa przewozowa 

została uzupełniona odpowiednią nazwą techniczną, dopuszczoną na podstawie 

przepisów szczególnych 581, 582 lub 583; 

(b) W przypadku przewozu butli, zbiorników rurowych, bębnów ciśnieniowych, naczyń 
kriogenicznych i wiązek butli na warunkach podanych w 4.1.6.10, w dokumencie 

przewozowym powinien być zamieszczony następujący zapis: 

„PRZEWÓZ ZGODNY Z 4.1.6.10”. 

(c) (Zarezerwowane) 

(d) W przypadku kontenerów-cystern przewoŜących gazy schłodzone skroplone nadawca 

powinien podać w dokumencie przewozowym datę upływu rzeczywistego czasu 

utrzymywania w następującym formacie: 

„KONIEC CZASU UTRZYMYWANIA: ... (DD/MM/RRRR)”. 

5.4.1.2.3 Przepisy dodatkowe dotyczące materiałów samoreaktywnych i materiałów polimeryzujących 

klasy 4.1 oraz nadtlenków organicznych klasy 5.2 

5.4.1.2.3.1 W przypadku materiałów samoreaktywnych lub materiałów polimeryzujących klasy 4.1 oraz 

nadtlenków organicznych klasy 5.2, które podczas przewozu wymagają utrzymania 

temperatury kontrolowanej (w odniesieniu do materiałów samoreaktywnych patrz 2.2.41.1.17; 

w odniesieniu do materiałów polimeryzujących patrz 2.2.41.1.21; w odniesieniu do 

nadtlenków organicznych patrz 2.2.52.1.15, w dokumencie przewozowym naleŜy podać 
wartości temperatury kontrolowanej i temperatury awaryjnej, w następującej kolejności: 

„TEMPERATURA KONTROLOWANA ...ºC, TEMPERATURA AWARYJNA ...ºC”. 

                                                 
6  Znak wyróŜniający państwa rejestracji uŜywany dla pojazdów silnikowych i naczep w międzynarodowym ruchu 

drogowym, np. zgodnie z Konwencją Genewską o ruchu drogowym z 1949 r. lub Konwencją Wiedeńską o ruchu 

drogowym z 1968 r.). 
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5.4.1.2.3.2 JeŜeli dla niektórych materiałów samoreaktywnych klasy 4.1 lub niektórych nadtlenków 

organicznych klasy 5.2 właściwa władza zezwoliła na pominięcie nalepki ostrzegawczej 

zgodnej ze wzorem nr 1, w przypadku określonych opakowań (patrz 5.2.2.1.9), to dokument 

przewozowy powinien zawierać następujący zapis:  

„NALEPKA OSTRZEGAWCZA ZGODNA ZE WZOREM NR 1 NIE JEST 
WYMAGANA”. 

5.4.1.2.3.3 JeŜeli nadtlenki organiczne lub materiały samoreaktywne przewoŜone są pod warunkiem 

dopuszczenia przez właściwą władzę (dla nadtlenków organicznych patrz 2.2.52.1.8, 4.1.7.2.2. 

oraz przepisy szczególne TA2 podane w 6.8.4; dla materiałów samoreaktywnych patrz 

2.2.41.1.13 i 4.1.7.2.2), to w dokumencie przewozowym powinien być zamieszczony 

odpowiedni zapis, np.:  

„PRZEWÓZ ZGODNY Z 2.2.52.1.8”. 

Do dokumentu przewozowego powinna być dołączona kopia świadectwa dopuszczenia przez 

właściwą władzę zawierającego warunki przewozu. Świadectwo dopuszczenia powinno być 
sporządzone w języku urzędowym państwa nadania, a jeŜeli nie jest to język angielski, 

francuski lub niemiecki, to równieŜ w języku angielskim, francuskim lub niemieckim, jeŜeli 

umowy zawarte między państwami uczestniczącymi w przewozie nie stanowią inaczej. 

5.4.1.2.3.4 JeŜeli przewoŜone są próbki materiałów samoreaktywnych (patrz 2.2.41.1.15) lub nadtlenków 

organicznych (patrz 2.2.52.1.9), to w dokumencie przewozowym powinien być zamieszczony 

odpowiedni zapis, np.:  

„PRZEWÓZ ZGODNY Z 2.2.52.1.9”. 

5.4.1.2.3.5 JeŜeli przewoŜone są materiały samoreaktywne typu G (patrz Podręcznik Badań i Kryteriów, 

Część II, podrozdział 20.4.2 (g)), to w dokumencie przewozowym powinien być zamieszczony 

następujący zapis:  

„NIE JEST MATERIAŁEM SAMOREAKTYWNYM KLASY 4.1”. 

JeŜeli przewoŜone są nadtlenki organiczne typu G (patrz Podręcznik Badań i Kryteriów, Część 
II, podrozdział 20.4.3 (g)), to w dokumencie przewozowym powinien być zamieszczony 

następujący zapis:  

„NIE JEST MATERIAŁEM KLASY 5.2”. 

5.4.1.2.4 Przepisy dodatkowe dotyczące klasy 6.2 

Poza informacją dotyczącą odbiorcy (patrz 5.4.1.1.1 (h)), naleŜy dodatkowo podać imię, 
nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej. 

5.4.1.2.5 Przepisy dodatkowe dotyczące klasy 7  

5.4.1.2.5.1 W dokumencie przewozowym towarzyszącym kaŜdej przesyłce zawierającej materiał klasy 7, 

po informacjach wymaganych w 5.4.1.1.1 (a) do (c) oraz (k), powinny być zamieszczone 

następujące informacje, podane w kolejności podanej poniŜej: 

(a) nazwa lub symbol kaŜdego izotopu promieniotwórczego lub, w przypadku mieszaniny 

izotopów promieniotwórczych, odpowiednie określenie ogólne albo wyszczególnienie 

izotopów, dla których ograniczenia są najostrzejsze; 

(b) opis postaci fizycznej i chemicznej materiału, lub stwierdzenie, Ŝe jest to materiał 

promieniotwórczy w postaci specjalnej lub materiał promieniotwórczy słabo 

rozpraszalny. Dla postaci chemicznej dopuszczalny jest ogólny opis chemiczny. 

W przypadku materiałów promieniotwórczych charakteryzujących się zagroŜeniami 

dodatkowymi, patrz (c) przepisu szczególnego 172 w dziale 3.3; 

(c) maksymalna aktywność zawartości promieniotwórczej w czasie przewozu wyraŜona 

w bekerelach (Bq) z odpowiednim symbolem przedrostka według układu jednostek SI 

(patrz 1.2.2.1). Dla materiału rozszczepialnego zamiast aktywności moŜe być podana 

jego masa lub masa kaŜdego izotopu rozszczepialnego dla mieszanin, odpowiednio, 

w gramach (g) lub w wielokrotności grama; 

(d) kategoria sztuki przesyłki, tzn. I-BIAŁA, II-śÓŁTA, III-śÓŁTA; 
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(e) wskaźnik transportowy (tylko dla kategorii II-śÓŁTA i III-śÓŁTA); 

(f) dla materiału rozszczepialnego: 

(i) przewoŜonego w ramach jednego z wyłączeń podanych w 2.2.7.2.3.5 (a) – (f) – 

odesłanie do tego przepisu; 

(ii) przewoŜonego na podstawie 2.2.7.2.3.5 (c) – (e) – masę całkowitą izotopów 

rozszczepialnych; 

(iii) zawartego w sztuce przesyłki, w odniesieniu do której stosuje się jeden 

z przepisów 6.4.11.2 (a) – (c) lub 6.4.11.3 – odesłanie do tego przepisu; 

(iv) wskaźnik krytycznościowy, jeŜeli ma zastosowanie; 

 (g) znak identyfikacyjny kaŜdego świadectwa zatwierdzenia wydanego przez właściwą 
władzę (dla materiału promieniotwórczego w postaci specjalnej, materiału 

promieniotwórczego słabo rozpraszalnego, materiału rozszczepialnego wyłączonego na 

podstawie 2.2.7.2.3.5 (f), przewozu na warunkach specjalnych, wzoru sztuki przesyłki 

lub przewozu), obowiązującego dla przesyłki; 

(h) w przypadku przesyłek zawierających więcej niŜ jedną sztukę przesyłki, informacje 

wymagane zgodnie z 5.4.1.1.1 i zgodnie z przepisami podanymi powyŜej w (a) do (g) 

powinny odnosić się do kaŜdej sztuki przesyłki. W przypadku sztuk przesyłek 

znajdujących się w opakowaniu zbiorczym, w kontenerze lub w pojeździe, informacje 

o których mowa, powinny obejmować szczegółowy opis zawartości kaŜdej sztuki 

przesyłki oraz odpowiednio szczegółowy opis zawartości kaŜdego opakowania 

zbiorczego, kontenera lub pojazdu. NaleŜy zapewnić odpowiednie dokumenty 

przewozowe dla sztuk przesyłek przewidzianych do wyjęcia z opakowania zbiorczego, 

z kontenera lub z pojazdu w miejscu rozładunku u kaŜdego z odbiorców; 

(i) zapis w brzmieniu: „PRZEWÓZ NA WARUNKACH UśYWANIA 

WYŁĄCZNEGO”, w przypadku przewozu przesyłki na warunkach uŜywania 

wyłącznego; oraz 

(j) dla LSA-II, LSA-III, SCO-I i SCO-II – całkowita aktywność przesyłki, wyraŜona 

w podwielokrotnościach lub wielokrotnościach A2. W przypadku materiału 

promieniotwórczego, dla których wartość A2 jest nieograniczona, podwielokrotność lub 

wielokrotność A2 wynosi zero. 

5.4.1.2.5.2 JeŜeli wymaga się od przewoźnika podjęcia określonych działań, to nadawca powinien 

umieścić w dokumentach przewozowych instrukcję dotycząca tych działań. Instrukcja 

powinna być sporządzona w językach uznanych za niezbędne przez przewoźnika lub 

zainteresowane właściwe władze i zawierać co najmniej: 

(a) dodatkowe wymagania dotyczące załadunku, rozmieszczenia, przewozu, 

manipulowania i rozładunku sztuki przesyłki, opakowania zbiorczego lub kontenera, 

z uwzględnieniem wymagań szczególnych dotyczących rozmieszczenia związanych 

z koniecznością bezpiecznego odprowadzenia ciepła (patrz przepis szczególny CV33 

(3.2) podany w 7.5.11), albo oświadczenie, Ŝe takie wymagania nie są konieczne; 

(b) ograniczenia dotyczące sposobu przewozu lub pojazdu oraz niezbędne instrukcje 

związane z trasą przewozu; 

(c) postępowanie awaryjne odpowiednie do rodzaju przesyłki. 
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5.4.1.2.5.3 We wszystkich przypadkach międzynarodowego przewozu sztuk przesyłek wymagającego 

zatwierdzenia przez właściwą władzę wzoru lub przewozu, dla których stosowane są róŜne 

zatwierdzenia w róŜnych państwach, których dotyczy ten przewóz, numer UN i prawidłowa 

nazwa przewozowa wymagane w 5.4.1.1.1 powinny być zgodne ze świadectwem wydanym 

przez państwo pochodzenia wzoru. 

5.4.1.2.5.4 Obowiązujące świadectwa wydane przez właściwą władzę nie muszą towarzyszyć przesyłce. 

Świadectwa te powinny być udostępnione przez nadawcę przewoźnikowi(-om) przed 

załadunkiem i rozładunkiem. 

5.4.1.3 (Zarezerwowany) 

5.4.1.4 Format i język 

5.4.1.4.1 Dopuszcza się stosowanie jako dokumentu przewozowego dokumentu zawierającego 

informacje, o których mowa w 5.4.1.1 i 5.4.1.2, wymaganego na podstawie innych przepisów 

obowiązujących dla innego rodzaju transportu. W przypadku wielu odbiorców, ich nazwy 

i adresy oraz informacje dotyczące dostarczanych ilości towarów, podane w sposób 

umoŜliwiający określenie ich rodzaju i ilości w kaŜdej chwili przewozu, mogą być zawarte 

w innych dokumentach stosowanych w praktyce lub wymaganych na podstawie innych 

przepisów. Dokumenty te powinny znajdować się w pojeździe. 

Informacje zamieszczone w dokumencie powinny być zapisane w języku urzędowym państwa 

nadania, a jeŜeli nie jest to język angielski, francuski lub niemiecki, to równieŜ w języku 

angielskim, francuskim lub niemieckim, jeŜeli umowy międzynarodowe dla przewozu lub 

umowy zawarte między państwami uczestniczącymi w przewozie nie stanowią inaczej. 

5.4.1.4.2 JeŜeli ze względu na wielkość ładunku przesyłka nie moŜe być załadowana w całości do jednej 

jednostki transportowej, to naleŜy sporządzić dla tej przesyłki odrębne dokumenty lub kopie 

jednego dokumentu, odpowiednio do ilości załadowanych jednostek transportowych. Ponadto, 

odrębne dokumenty przewozowe powinny być sporządzone we wszystkich przypadkach, gdy 

przesyłki lub ich części nie mogą być załadowane razem do tego samego pojazdu ze względu 

na zakazy podane w 7.5.2. 

Informacje dotyczące zagroŜeń stwarzanych przez towary przeznaczone do przewozu (jak 

wskazano w 5.4.1.1) mogą być zawarte lub dołączone do istniejącego dokumentu stosowanego 

w związku z transportem lub manipulowaniem ładunkiem. Sposób przedstawienia informacji 

w tym dokumencie (lub kolejność przesyłania odpowiednich danych przy uŜyciu technik 

elektronicznego przetwarzania danych (EDP) lub elektronicznej wymiany danych (EDI)), 

powinien być zgodny z podanym w 5.4.1.1.1. 

JeŜeli istniejący dokument, stosowany w związku z transportem lub manipulowaniem 

ładunkiem, nie moŜe być uŜyty w celu udokumentowania przewozu towarów niebezpiecznych 

w przewozie kombinowanym, to zaleca się uŜycie dokumentu zgodnego ze wzorem podanym 

w 5.4.5 7. 

  

                                                 
7  W przypadku zastosowania tego wzoru moŜna skorzystać z zaleceń Centrum Racjonalizacji Handlu 

i Przedsiębiorczości Elektronicznej EKG ONZ (UN/CEFACT), w szczególności z Zalecenia nr 1 (United Nations 

Lay-out Key for Trade Documents) (ECE/TRADE/137, edition 81.3), UN Layout Key for Trade Documents – 

Guidelines for Applications (ECE/TRADE/270, edition 2002), Zalecenia nr 11 (Documentary Aspects of the 

International Transport of Dangerous Goods) (ECE/TRADE/204, edition 96.1 – obecnie w trakcie nowelizacji) 

oraz Zalecenia nr 22 (Lay-out Key for standard Consignment Instructions) (ECE/TRADE/168, edition 1989). Patrz 

równieŜ dokumenty UN/CEFACT Summary of Trade Facilitation Recommendations (ECE/TRADE/346, edition 

2006) oraz United Nations Trade Data Elements Directory (UNTDED)(ECE/TRADE/362, edition 2005). 
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5.4.1.5 Towary, które nie są niebezpieczne 

W przypadku, gdy towar wymieniony z nazwy w tabeli A w dziale 3.2 nie podlega przepisom 

ADR, poniewaŜ na podstawie przepisów części 2 nie jest on uwaŜany za niebezpieczny, 

nadawca moŜe zamieścić w dokumencie przewozowym odpowiedni zapis, np.: 

„NIE JEST TOWAREM KLASY ...”. 

UWAGA:  Przepis ten moŜe być stosowany w szczególności w przypadku, gdy nadawca uwaŜa, 

Ŝe przesyłka moŜe być przedmiotem kontroli podczas przewozu ze względu na właściwości 

chemiczne przewoŜonego towaru (np. roztworu lub mieszaniny) lub ze względu na fakt, Ŝe taki 

towar uwaŜany jest za niebezpieczny na podstawie innych przepisów. 

5.4.2 Certyfikat pakowania kontenera/pojazdu 

JeŜeli przewóz towarów niebezpiecznych znajdujących się w kontenerze dokonywany jest 

bezpośrednio przed przewozem morskim, to do dokumentu przewozowego powinien być 
dołączony certyfikat pakowania kontenera/pojazdu zgodny z przepisami rozdziału 5.4.2 

Kodeksu IMDG 
8
,
9
. 

Funkcje dokumentu przewozowego wymaganego w 5.4.1 i certyfikatu pakowania 

kontenera/pojazdu, o którym mowa powyŜej, moŜe pełnić jeden dokument. W przeciwnym 

                                                 
8
  Wytyczne dotyczące załadunku towarów do jednostek transportowych, przeznaczone do stosowania w praktyce 

oraz do celów szkoleniowych, zostały równieŜ opracowane przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), 

Międzynarodową Organizację Pracy (ILO) oraz Europejską Komisję Gospodarczą ONZ (EKG ONZ) 

opublikowane przez IMO (Kodeks praktyki IMO/ILO/UNECE dotyczący pakowania jednostek transportowo-

ładunkowych (Kodeks CTU)"). 
9
  W sekcji 5.4.2 Kodeksu IMDG (Uzupełnienie 38-16) zawarto następujące wymagania:  

5.4.2  Certyfikat pakowania kontenera/pojazdu 
5.4.2.1 JeŜeli towary niebezpieczne są zapakowane lub załadowane do kontenera lub pojazdu, to odpowiedzialny za pakowanie 

kontenera lub pojazdu powinien sporządzić „Certyfikat pakowania kontenera/pojazdu” podając numer(-y) 

identyfikujący  

(-e) kontener/pojazd i potwierdzając, Ŝe pakowanie zostało wykonane zgodnie z następującymi warunkami: 

.1 Kontener/pojazd był czysty, suchy i przygotowany do przyjęcia towarów; 

.2 Sztuki  przesyłek, które powinny być oddzielone od siebie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w zakresie 

segregacji, nie zostały zapakowane razem do jednego kontenera/pojazdu [chyba Ŝe zezwoliła na to właściwa władza 

zgodnie z 7.3.4.1 (Kodeksu IMDG)]; 

.3 Wszystkie sztuki przesyłki skontrolowano pod kątem zewnętrznych uszkodzeń i zostały załadowane tylko 

nieuszkodzone sztuki przesyłek ; 

.4 Bębny zostały ustawione w pozycji pionowej, chyba Ŝe właściwa władza zezwoliła na inne ich ustawienie, wszystkie 

towary zostały właściwie załadowane, a w przypadkach, gdy było to konieczne, odpowiednio umocowane przy 

uŜyciu materiału zabezpieczającego odpowiedniego do przewidzianego rodzaju transportu; 

.5 Towary załadowane luzem zostały rozmieszczone równomiernie w kontenerze/pojeździe; 

.6 Odnośnie do przesyłek zawierających materiały klasy 1, inne niŜ zaliczone do podklasy 1.4, kontener/pojazd jest 

zdatny do uŜytku zgodnie z rozdziałem 7.1.2 (Kodeksu IMDG); 

.7 Kontenery/pojazdy oraz sztuki przesyłek są właściwie oznakowane i zaopatrzone w nalepki ostrzegawcze; 

.8 JeŜeli do celów chłodzenia lub klimatyzowania uŜywane są materiały wykazujące zagroŜenie uduszeniem (takie jak 

suchy lód (UN 1845) lub azot schłodzony skroplony (UN 1977) lub argon schłodzony skroplony (UN 1951)), to 

kontener/pojazd jest oznakowany na zewnątrz zgodnie z przepisami 5.5.3.6 (Kodeksu IMDG); oraz 

.9 Na kaŜdą przesyłkę z towarami niebezpiecznymi załadowaną do kontenera/pojazdu otrzymano dokument 

przewozowy towarów niebezpiecznych, zgodnie z rozdziałem 5.4.1 (Kodeksu IMDG). 

UWAGA: Certyfikat pakowania kontenera/pojazdu nie jest wymagany dla cystern przenośnych. 

5.4.2.2 Informacje wymagane w dokumencie przewozowym towarów niebezpiecznych i w certyfikacie pakowania 

kontenera/pojazdu mogą być zawarte w jednym dokumencie; jeŜeli tak nie jest, to dokumenty te powinny być 
przechowywane razem. JeŜeli informacje umieszczone są w pojedynczym dokumencie, to dokument ten powinien 

zawierać następujące pisemne oświadczenie: „Oświadcza się, Ŝe pakowanie towarów do kontenera/pojazdu zostało 

wykonane zgodnie z obowiązującym przepisami”. Oświadczenie to powinno być zaopatrzone w datę i dane osoby 

podpisującej umoŜliwiające jej identyfikację. Faksymile podpisu moŜe być stosowane w przypadku gdy odpowiednie 

przepisy uznają jego waŜność. 
5.4.2.3  JeŜeli dokumenty dotyczące towarów niebezpiecznych przekazywane są przewoźnikowi przy uŜyciu technik 

elektronicznego przetwarzania danych (EDP) lub elektronicznej wymiany danych (EDI), to podpisy mogą być 
podpisami elektronicznymi lub mogą być zastąpione nazwiskami osób upowaŜnionych do złoŜenia podpisu (pisane 

wielkimi literami). 

5.4.2.4 JeŜeli informacje dotyczące towarów niebezpiecznych przekazywane są przewoźnikowi przy uŜyciu technik 

elektronicznego przetwarzania danych (EDP) lub elektronicznej wymiany danych (EDI), a następnie towary 

niebezpieczne dostarczane są przewoźnikowi, który wymaga dokumentu przewozowego w formie papierowej, to 

przewoźnik ten powinien zapewnić, aby dokument w formie papierowej zawierał zapis „Oryginał otrzymano drogą 
elektroniczną” i nazwisko osoby upowaŜnionej pisane wielkimi literami. 
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przypadku dokumenty te powinny być przechowywane razem. JeŜeli wymienione funkcje 

pełni jeden dokument, to uwaŜa się za wystarczające zamieszczenie w nim stwierdzenia, Ŝe 

załadunek kontenera odbył się zgodnie z odpowiednimi przepisami, właściwymi dla danego 

rodzaju transportu, oraz danych umoŜliwiających identyfikację osoby odpowiedzialnej za 

sporządzenie certyfikatu pakowania kontenera/pojazdu. 

UWAGA: Certyfikatu pakowania kontenera/pojazdu nie wymaga się w odniesieniu do cystern 

przenośnych, kontenerów-cystern i MEGC. 

JeŜeli przewóz drogowy towarów niebezpiecznych znajdujących się w pojeździe dokonywany 

jest bezpośrednio przed przewozem morskim, to do dokumentu przewozowego powinien być 
dołączony certyfikat pakowania kontenera/pojazdu zgodny z przepisami rozdziału 5.4.2 

Kodeksu IMDG
5, 6

. 

5.4.3 Instrukcje pisemne 

5.4.3.1 W kabinie kierowcy, w miejscu łatwo dostępnym, powinny być przewoŜone instrukcje 

pisemne w formie podanej w 5.4.3.4, stanowiące pomoc w razie zaistnienia wypadku podczas 

przewozu. 

5.4.3.2 Przed rozpoczęciem przewozu przewoźnik powinien dostarczyć załodze pojazdu instrukcje 

sporządzone w języku(-ach), które kaŜdy członek załogi pojazdu moŜe przeczytać i zrozumieć 
przed rozpoczęciem przewozu. Przewoźnik powinien zapewnić, aby kaŜdy członek załogi 

pojazdu, którego to dotyczy, rozumiał instrukcje i potrafił je prawidłowo wykonywać. 

5.4.3.3 Przed rozpoczęciem przewozu, członkowie załogi pojazdu powinni dowiedzieć się jakie 

towary niebezpieczne są załadowane oraz sprawdzić w instrukcjach pisemnych, jakie 

czynności powinny być podjęte w razie zaistnienia wypadku lub zagroŜenia. 

5.4.3.4 Forma i zawartość instrukcji pisemnych powinny odpowiadać czterostronicowemu wzorowi 

podanemu poniŜej. 
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INSTRUKCJE PISEMNE ZGODNE Z ADR 

Czynności, które powinny być wykonane w razie wypadku lub awarii 

W razie zaistnienia podczas przewozu wypadku lub awarii, członkowie załogi pojazdu powinni wykonać 
następujące czynności, jeŜeli jest to moŜliwe i bezpieczne: 

− Zahamować pojazd, wyłączyć silnik i odłączyć akumulator za pomocą wyłącznika głównego, jeŜeli 

jest on dostępny; 

− Unikać źródeł zapłonu, w szczególności nie palić, nie uŜywać papierosów elektronicznych lub 

podobnych urządzeń oraz nie włączać Ŝadnych urządzeń elektrycznych; 

− Powiadomić właściwe słuŜby ratownicze, podając im moŜliwie wszystkie dostępne informacje 

dotyczące wypadku, awarii oraz towarów niebezpiecznych; 

− ZałoŜyć kamizelkę ostrzegawczą i odpowiednio umieścić stojące znaki ostrzegawcze; 

− Zapewnić przybyłym ratownikom łatwy dostęp do dokumentów przewozowych; 

− Nie wchodzić na uwolnione materiały, nie dotykać ich, unikać wdychania oparów, dymu, pyłu i pary 

poprzez pozostawanie po stronie nawietrznej; 

− JeŜeli jest to właściwe i bezpieczne, uŜyć gaśnic w celu ugaszenia małego lub będącego w fazie 

początkowej poŜaru, obejmującego opony, hamulce lub przedział silnika; 

− Członkowie załogi pojazdu nie powinni gasić poŜaru obejmującego przedział ładunkowy; 

− JeŜeli jest to właściwe i bezpieczne, zapobiec przedostaniu się uwolnionych materiałów do środowiska 

wodnego lub kanalizacji oraz zebrać uwolnione materiały, uŜywając wyposaŜenia przewoŜonego 

w jednostce transportowej; 

− Oddalić się od miejsca wypadku lub zagroŜenia, poinformować inne osoby o konieczności oddalenia 

się od tego miejsca oraz stosować się do zaleceń słuŜb ratowniczych; 

− Zdjąć zanieczyszczone ubranie i uŜyte zanieczyszczone wyposaŜenie ochronne oraz usunąć je 

w sposób bezpieczny. 
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Dodatkowe wskazówki dla członków załogi pojazdu dotycz

niebezpieczne okre

Nalepki ostrzegawcze 

(1) 

Materiały wybuchowe i przedmioty 

z materiałami wybuchowymi 

 
1 1.5   1.6 

Materiały wybuchowe i przedmioty 

z materiałami wybuchowymi 

 
1.4 

Gazy palne 

 
2.1 

Gazy niepalne i nietrujące 

 
2.2 

Gazy trujące 

 
2.3 

Materiały zapalne ciekłe 

 

3 

 

Materiały zapalne stałe,  

materiały samoreaktywne, 

 materiały polimeryzujące  

i materiały wybuchowe odczulone 

stałe 

 
4.1 

Materiały podatne na samozapalenie 

 
4.2 

Materiały wydzielające w zetknięciu 

z wodą gazy palne 

 
4.3 
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Dodatkowe wskazówki dla członków załogi pojazdu dotyczące charakterystyki zagroŜeń stwarzanych przez 

niebezpieczne określonej klasy oraz czynności zaleŜnych od zaistniałych okoliczno

Charakterystyka zagroŜeń 

(2) 

Mogą posiadać róŜne właściwości powodujące efekty 

takie, jak wybuch masowy, rozrzut odłamków, 

intensywny ogień / promieniowanie cieplne, świecenie, 

huk lub wydzielanie dymu. 

Są wraŜliwe na wstrząsy i/lub uderzenia i/lub ciepło. 

Niewielkie zagroŜenie wybuchem i poŜarem. 

ZagroŜenie poŜarem. 

ZagroŜenie wybuchem. 

Mogą znajdować się pod ciśnieniem.  

ZagroŜenie działaniem duszącym. 

Mogą powodować poparzenia lub odmroŜenia. 

ZagroŜenie wybuchem w przypadku ogrzania. 

ZagroŜenie działaniem duszącym. 

Mogą znajdować się pod ciśnieniem. 

Mogą powodować odmroŜenia. 

ZagroŜenie wybuchem w przypadku ogrzania. 

ZagroŜenie zatruciem. 

Mogą znajdować się pod ciśnieniem. 

Mogą powodować oparzenia chemiczne lub odmroŜenia. 

ZagroŜenie wybuchem w przypadku ogrzania. 

ZagroŜenie poŜarem. 

ZagroŜenie wybuchem. 

ZagroŜenie wybuchem w przypadku ogrzania. 

ZagroŜenie poŜarem. Materiały łatwo zapalne lub zapalne. 

Mogą zapalić się na skutek działania ciepła, iskier lub 

otwartego płomienia. 

Mogą zawierać materiały samoreaktywne, które mogą 
rozkładać się egzotermicznie w wyniku dostarczenia 

ciepła, kontaktu z innymi materiałami (takimi jak kwasy, 

związki metali cięŜkich lub aminy), tarcia lub uderzenia. 

W wyniku rozkładu mogą wydzielać się szkodliwe i palne 

pary lub gazy lub moŜe nastąpić samozapalenie. 

ZagroŜenie wybuchem w przypadku ogrzania. 

ZagroŜenie wybuchem materiałów wybuchowych 

odczulonych w przypadku utraty substancji odczulającej. 

ZagroŜenie poŜarem wskutek samozapalenia w przypadku 

uszkodzenia sztuk przesyłek lub uwolnienia się 
zawartości. 

Mogą gwałtownie reagować z wodą. 

ZagroŜenie poŜarem i wybuchem w przypadku kontaktu 

z wodą. 

Ŝ ń stwarzanych przez towary 

nych od zaistniałych okoliczności 

Wskazówki dodatkowe  

(3) 

Schronić się i pozostać z dala 

od okien.  

Schronić się.   

Schronić się.  
Unikać zagłębień terenu. 

Schronić się.  
Unikać zagłębień terenu. 

UŜyć maski ucieczkowej. 

Schronić się.  
Unikać zagłębień terenu. 

Schronić się.  
Unikać zagłębień terenu. 

 

 

Uwolniony materiał powinien 

być utrzymywany w stanie 

suchym, pod przykryciem. 
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Dodatkowe wskazówki dla członków załogi pojazdu dotyczące charakterystyki zagroŜeń stwarzanych przez towary 

niebezpieczne określonej klasy oraz czynności zaleŜnych od zaistniałych okoliczności 

Nalepki ostrzegawcze Charakterystyka zagroŜeń Wskazówki dodatkowe 

(1) (2) (3) 

Materiały utleniające 

 
5.1 

ZagroŜenie gwałtowną reakcją, poŜarem i wybuchem 

w przypadku kontaktu z materiałami palnymi.  

Nie dopuszczać do 

zmieszania z materiałami 

zapalnymi lub palnymi (np. 

trocinami). 

Nadtlenki organiczne 

 
5.2 

ZagroŜenie rozkładem egzotermicznym w podwyŜszonej 

temperaturze wskutek kontaktu z innymi materiałami 

(takimi jak kwasy, związki metali cięŜkich lub aminy), 

tarcia lub uderzenia. W wyniku rozkładu mogą wydzielać 
się szkodliwe i palne pary lub gazy lub moŜe nastąpić 
samozapalenie. 

Nie dopuszczać do 

zmieszania z materiałami 

zapalnymi lub palnymi (np. 

trocinami). 

Materiały trujące 

 
6.1 

ZagroŜenie zatruciem w wyniku wdychania, kontaktu ze 

skórą lub połknięcia.  

ZagroŜenie w przypadku przedostania się do środowiska 

wodnego lub kanalizacji.  

UŜyć maski ucieczkowej.  

Materiały zakaźne 

 
6.2 

ZagroŜenie zakaŜeniem. 

MoŜe spowodować groźną chorobę u ludzi lub u zwierząt. 
ZagroŜenie w przypadku przedostania się do środowiska 

wodnego lub kanalizacji. 

 

Materiały promieniotwórcze 

 
7A            7B 

 
7C             7D 

ZagroŜenie napromieniowaniem po wchłonięciu 

i napromieniowaniem zewnętrznym. 
Ograniczyć czas naraŜenia. 

Materiał rozszczepialny 

 
7E 

ZagroŜenie reakcją łańcuchową.  

Materiały Ŝrące 

 
8 

ZagroŜenie poparzeniem chemicznym. 

Mogą gwałtownie reagować ze sobą, z wodą lub z innymi 

materiałami. 

Uwolnione materiały mogą wydzielać Ŝrące pary. 

ZagroŜenie w przypadku przedostania się do środowiska 

wodnego lub kanalizacji.  

 

RóŜne materiały i przedmioty niebezpieczne 

    
9                        9A 

ZagroŜenie poparzeniem 

ZagroŜenie poŜarem. 

ZagroŜenie wybuchem. 

ZagroŜenie w przypadku przedostania się do środowiska 

wodnego lub kanalizacji. 

 

UWAGA 1:  W przypadku towarów niebezpiecznych stwarzających więcej niŜ jedno zagroŜenie oraz ładunków 

mieszanych, stosuje się kaŜdą z określonych dla nich wskazówek. 

UWAGA 2: Dodatkowe wskazówki określone w kolumnie (3) tej tabeli, mogą być modyfikowane w celu ich 

dostosowania do klas towarów niebezpiecznych przeznaczonych do przewozu oraz uŜytych środków 

transportu. 
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Dodatkowe wskazówki dla członków załogi pojazdu dotyczące charakterystyki zagroŜeń stwarzanych przez towary 

niebezpieczne, określone znakami, oraz czynności zaleŜnych od zaistniałych okoliczności 

Znak Charakterystyka zagroŜeń Dodatkowe wskazówki 

(1) (2) (3) 

 
Materiały zagraŜające środowisku 

ZagroŜenie w przypadku przedostania się do środowiska 

wodnego lub kanalizacji 
 

 
Materiały o podwyŜszonej 

temperaturze 

ZagroŜenie poparzeniem 

Unikać kontaktu z gorącymi 

częściami jednostki 

transportowej i z uwolnionym 

materiałem. 

Sprzęt ochrony ogólnej i indywidualnej do prowadzenia działań ogólnych oraz działań 

ratowniczych właściwych dla danego rodzaju zagroŜenia, który powinien być przewoŜony 

w jednostce transportowej, zgodnie z przepisami rozdziału 8.1.5 ADR 

W jednostce transportowej powinno być przewoŜone następujące wyposaŜenie: 

- klin pod koła, dla kaŜdego pojazdu, o odpowiednim rozmiarze w stosunku do dopuszczalnej masy 

całkowitej pojazdu oraz średnicy kół; 

- dwa stojące znaki ostrzegawcze; 

- płyn do płukania oczu
a
; oraz 

dla kaŜdego członka załogi pojazdu 

- kamizelka ostrzegawcza; 

- przenośne urządzenie oświetleniowe; 

- para rękawic ochronnych; oraz 

- ochrona oczu. 

WyposaŜenie dodatkowe dla niektórych klas: 

- maska ucieczkowa dla kaŜdego członka załogi pojazdu, powinna być przewoŜona w jednostce 

transportowej, w przypadku nalepek ostrzegawczych 2.3 lub 6.1; 

- łopata
b
; 

- osłona otworów kanalizacyjnych
b
; 

- pojemnik do zbierania pozostałości
b
. 

  

                                                 
a
  Nie jest wymagany w przypadku numerów nalepek ostrzegawczych 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 i 2.3. 

b  Wymagane jest tylko w przypadku materiałów stałych i materiałów ciekłych, oznakowanych nalepkami 

ostrzegawczymi o numerach 3, 4.1, 4.3, 8 lub 9. 
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5.4.3.5  Umawiające się Strony ADR powinny dostarczyć do Sekretariatu EKG ONZ oficjalny 

pisemny przekład instrukcji zgodnych z niniejszym rozdziałem w ich języku 

urzędowym/językach urzędowych. Sekretariat EKG ONZ udostępnia Umawiającym się 
Stronom ADR otrzymane wersje instrukcji w językach urzędowych. 

5.4.4 Przechowywanie informacji dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych 

5.4.4.1 Nadawca i przewoźnik powinni przechowywać przez okres co najmniej trzech miesięcy kopię 
dokumentu przewozowego towarów niebezpiecznych oraz dodatkowych informacji 

i dokumentów określonych w ADR. 

5.4.4.2 JeŜeli dokumenty przechowywane są w formie elektronicznej lub w systemie komputerowym, 

to nadawca i przewoźnik powinni być w stanie odtworzyć je w formie drukowanej. 

5.4.5 Przykład multimodalnego dokumentu przewozowego dla towarów niebezpiecznych 

Dla potrzeb transportu multimodalnego, podany przykładowo wzór moŜe być uŜyty jako 

deklaracja towaru niebezpiecznego i certyfikat pakowania kontenera. 
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1. Shipper / Consignor /Sender 2. Transport document number 

  

 3. 4. Shipper's reference 

 Page 1 of         Pages  

  5. Freight Forwarder's reference 

 

 
6. Consignee 7. Carrier (to be completed by the carrier) 

 

 

 

 

 

 

SHIPPER'S DECLARATION 

I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately 
described below by the proper shipping name, and are classified, packaged, 
marked and labeled /placarded and are in all respects in proper condition for 
transport according to the applicable international and national governmental 
regulations. 

8. This shipment is within the limitations prescribed for: (Delete non-applicable) 9. Additional handling information 

              PASSENGER AND                     CARGO AIRCRAFT ONLY  

             CARGO AIRCRAFT   

10. Vessel / flight no. and date 11. Port / place of loading  

12. Port / place of discharge 13. Destination  

14. Shipping marks                           * Number and kind of packages; description of goods                 Gross mass (kg)                 Net mass               Cube (m
3
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Container identification 16. Seal number (s) 17. Container/vehicle size & 18. Tare (kg) 19. Total gross mass 

      vehicle registration No.     (including tare) (kg) 

21.RECEIVING ORGANISATION RECEIPT 

I hereby declare that the goods described above have been Received the above number of packages/containers/trailers in apparent good order and 

packed/loaded into the container/vehicle identified above in unless stated hereon: RECEIVING ORGANISATION REMARKS: 

accordance with the applicable provisions **  

MUST BE COMPLETED AND SIGNED FOR ALL  

CONTAINER/VEHICLE LOADS BY PERSON  

RESPONSIBLE FOR PACKING/LOADING  

20. Name of company Haulier's name 22. Name of company (OF SHIPPER PREPARING THIS 
NOTE) 

Name / Status of declarant Vehicle reg. no.  Name / Status of declarant 

Place and date Signature and date  Place and date 

Signature of declarant DRIVER'S SIGNATURE Signature of declarant 

 ** See 5.4.2. 

* 
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MULTIMODAL DANGEROUS GOODS FORM             Continuation Sheet 
1. Shipper / Consignor /Sender 2. Transport document number 

  

 3. 4. Shipper's reference 

 Page 1 of         Pages  

  5. Freight Forwarder's 
reference 

 
14. Shipping marks                * Number and kind of packages; description of goods              Gross mass (kg)          Net mass      Cube (m

3
) 
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5.5.1 (Skreślony) 

5.5.2 Przepisy szczególne

5.5.2.1 Wymagania ogólne

5.5.2.1.1 Jednostki transportowe cargo fumigowane

towarów niebezpiecznych, nie podlegaj

rozdziału. 

5.5.2.1.2 JeŜeli w jednostce transportowej cargo fumigowanej

niebezpieczne, to -

przepisy ADR dotycz

ostrzegawczych, oznakowania i dokumentacji).

5.5.2.1.3 Do przewozu towarów 

zamykane w taki sposób, aby ograniczy

5.5.2.2 Szkolenie 

Osoby zatrudnione przy obsłudze

przeszkolone odpowiednio do zakresu swoich obowi

5.5.2.3 Oznakowanie i umieszczanie nalepek

5.5.2.3.1 Jednostka transportowa 

podany w 5.5.2.3.2, umieszczony przy

widoczny dla osób otwieraj

powinien pozostać na jednostce

(a) jednostka transportowa

szkodliwego st

(b) towary i materiały 

5.5.2.3.2 Znak ostrzegający o fumigacji powinien odpowiada

5.5.2.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
Znak powinien mieć
(szerokość) × 300 mm (wysoko

2 mm. Znak powinien by

25 mm. Elementy znaku, dla których nie podano wymiarów, powinny by

odpowiednich elementów pokazanych na rysunku.

* Poda 

269 

DZIAŁ 5.5 

PRZEPISY SZCZEGÓLNE 

szczególne dotyczące jednostek transportowych cargo fumigowanych

Wymagania ogólne 

Jednostki transportowe cargo fumigowane (UN 3359), które nie zawieraj

towarów niebezpiecznych, nie podlegają innym przepisom ADR, poza przepisami niniejszego 

jednostce transportowej cargo fumigowanej, oprócz fumigantu, znajduj

- poza przepisami niniejszego działu - mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy ADR dotyczące tych towarów (w tym, w zakresie umieszczania nalepek

, oznakowania i dokumentacji). 

Do przewozu towarów fumigowanych mogą być uŜyte wyłącznie jednostki transportowe cargo 

zamykane w taki sposób, aby ograniczyć do minimum moŜliwość uwalniania si

przy obsłudze jednostek transportowych cargo fumigowany

przeszkolone odpowiednio do zakresu swoich obowiązków. 

Oznakowanie i umieszczanie nalepek ostrzegawczych 

Jednostka transportowa cargo fumigowana powinna być zaopatrzona w znak ostrzegawczy 

5.5.2.3.2, umieszczony przy kaŜdym otworze w taki sposób, aby był dobrze 

widoczny dla osób otwierających lub wchodzących do tej jednostki. Znak ostrzegawczy 

ć na jednostce do czasu spełnienia następujących warunków:

jednostka transportowa cargo fumigowana została przewietrzona w celu usuni

szkodliwego stęŜenia fumigantu; oraz 

towary i materiały fumigowane zostały rozładowane. 

ący o fumigacji powinien odpowiadać wzorowi przedstawionemu na rys

Rysunek 5.5.2.3.2 

Znak ostrzegający o fumigacji 

Znak powinien mieć kształt prostokąta. Minimalne wymiary powinny wynosi

mm (wysokość), a minimalna szerokość linii obrze

mm. Znak powinien być czarny na białym tle, a wysokość liter nie powinna by

Elementy znaku, dla których nie podano wymiarów, powinny by

odpowiednich elementów pokazanych na rysunku. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

minimum 400 mm 
* Podać odpowiednie dane. 

TA JEDNOSTKA JEST FUMIGOWANA 

[ nazwa fumigantu ...* ] ZASTOSOWANYM 

[ data ...* ] 

[ godzina ...* ] 

PRZEWIETRZONO [data ...*] 

NIE WCHODZIĆ 

fumigowanych (UN 3359) 

3359), które nie zawierają Ŝadnych innych 

 innym przepisom ADR, poza przepisami niniejszego 

, oprócz fumigantu, znajdują się towary 

ą zastosowanie odpowiednie 

ce tych towarów (w tym, w zakresie umieszczania nalepek 

cznie jednostki transportowe cargo 

ść uwalniania się z nich gazu. 

fumigowanych powinny być 

 zaopatrzona w znak ostrzegawczy 

dym otworze w taki sposób, aby był dobrze 

cych do tej jednostki. Znak ostrzegawczy 

cych warunków: 

przewietrzona w celu usunięcia 

 wzorowi przedstawionemu na rysunku 

ta. Minimalne wymiary powinny wynosić 400 mm 

 linii obrzeŜa powinna wynosić 
e powinna być mniejsza niŜ 

Elementy znaku, dla których nie podano wymiarów, powinny być proporcjonalne do 

m
in

im
u
m

 3
0

0
 m

m
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5.5.2.3.3 JeŜeli jednostka transportowa cargo fumigowana została całkowicie przewietrzona poprzez 

otwarcie jej drzwi lub przy pomocy wentylacji mechanicznej, to data przewietrzenia powinna 

być podana na znaku ostrzegającym o fumigacji. 

5.5.2.3.4 JeŜeli jednostka transportowa cargo fumigowana została przewietrzona i rozładowana, to 

powinien być z niej usunięty znak ostrzegający o fumigacji. 

5.5.2.3.5 Na jednostce transportowej cargo fumigowanej nie powinny być umieszczane nalepki 

ostrzegawcze zgodne ze wzorem nr 9 (patrz 5.2.2.2.2), jeŜeli nie znajdują się w tej jednostce 

inne materiały lub przedmioty klasy 9. 

5.5.2.4 Dokumentacja 

5.5.2.4.1 Dokumenty towarzyszące jednostce transportowej cargo fumigowanej, która przed 

rozpoczęciem przewozu nie została całkowicie przewietrzona, powinny zawierać następujące 

informacje: 

- „UN 3359 JEDNOSTKA TRANSPORTOWA CARGO FUMIGOWANA, 9” lub  

„UN 3359 JEDNOSTKA TRANSPORTOWA CARGO FUMIGOWANA, klasa 9”; 

- data i godzina fumigacji; 

- rodzaj i ilość uŜytego fumigantu. 

Informacje te powinny być zapisane w języku urzędowym państwa nadania, a jeŜeli nie jest to 

język angielski, francuski lub niemiecki, to równieŜ w języku angielskim, francuskim lub 

niemieckim, jeŜeli umowy zawarte między państwami uczestniczącymi w przewozie 

nie stanowią inaczej. 

5.5.2.4.2 Dokumenty mogą mieć dowolną formę, pod warunkiem, Ŝe zawierają informacje wymagane 

w 5.5.2.4.1. Informacje te powinny być łatwo rozpoznawalne, czytelne i trwałe. 

5.5.2.4.3 NaleŜy dostarczyć instrukcje usuwania pozostałości fumigantu oraz urządzeń do fumigacji 

(jeŜeli występują). 

5.5.2.4.4 Dokumenty nie są wymagane, jeŜeli jednostka transportowa cargo fumigowana została 

całkowicie przewietrzona, a data przewietrzenia została naniesiona na znaku ostrzegawczym 

(patrz 5.5.2.3.3 i 5.5.2.3.4). 

5.5.3 Przepisy szczególne mające zastosowanie do sztuk przesyłek, pojazdów i kontenerów 

zawierających materiały wykazujące zagroŜenie uduszeniem w przypadku, gdy są 
uŜywane do celów chłodzenia lub klimatyzowania (takie jak suchy lód (UN 1845) lub azot 

schłodzony skroplony (UN 1977) lub argon schłodzony skroplony (UN 1951)) 

5.5.3.1 Zakres 

5.5.3.1.1 Przepisy niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do materiałów, które mogą być uŜyte do 

celów chłodzenia lub klimatyzowania, a przewoŜone są jako przesyłka z towarami 

niebezpiecznymi, z wyjątkiem przewozu suchego lodu (UN 1845). W przypadku, gdy 

przewoŜone są jako przesyłka, materiały te powinny być przewoŜone zgodnie z właściwą 
pozycją w tabeli A w dziale 3.2 zgodnie z odpowiednimi warunkami przewozu.  

W odniesieniu do UN 1845 warunki przewozu podane w niniejszym podrozdziale, 

z wyjątkiem 5.5.3.3.1, mają zastosowanie do wszelkich rodzajów przewozu, zarówno jeŜeli 

materiały te stanowią czynnik chłodzący, klimatyzujący lub są przewoŜone jako przesyłka. 

W odniesieniu do UN 1845 nie mają zastosowania Ŝadne inne postanowienia umowy ADR. 

5.5.3.1.2 Przepisy niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do gazów w urządzeniach chłodniczych. 

5.5.3.1.3 Przepisy niniejszego rozdziału nie dotyczą materiałów niebezpiecznych uŜytych do chłodzenia 

lub klimatyzowania cystern lub MEGC podczas przewozu. 

5.5.3.1.4 Do pojazdów i kontenerów zawierających materiały uŜywane do celów chłodzenia lub 

klimatyzowania naleŜą pojazdy i kontenery zawierające materiały uŜywane celów chłodzenia 

lub klimatyzowania wewnątrz sztuk przesyłek oraz pojazdy i kontenery zawierające 

nieopakowane materiały uŜywane do celów chłodzenia lub klimatyzowania. 



Dziennik Ustaw – 950 –  Poz. 769

 

 

 271 

5.5.3.1.5 Przepisy 5.5.3.6 i 5.5.3.7 mają zastosowanie tylko wtedy, gdy w pojeździe lub kontenerze 

występuje faktyczne zagroŜenie uduszeniem. NaraŜeni uczestnicy oceniają zagroŜenie, 

uwzględniając niebezpieczeństwa wykazywane przez materiały uŜywane do celów chłodzenia 

lub klimatyzowania, ilość przewoŜonego materiału, czas podróŜy i rodzaje zastosowanego 

opakowania oraz granice stęŜenia gazu wskazane w uwadze do 5.5.3.3.3. 

5.5.3.2 Warunki ogólne 

5.5.3.2.1 Do pojazdów i kontenerów zawierających materiały uŜyte podczas przewozu do celów 

chłodzenia lub klimatyzowania (innych niŜ fumigacja) nie mają zastosowania Ŝadne przepisy 

ADR, oprócz przepisów niniejszego rozdziału. 

5.5.3.2.2 W przypadku, gdy towary niebezpieczne są ładowane do pojazdów lub kontenerów 

zawierających materiały uŜywane do celów chłodzenia lub klimatyzowania, dodatkowo do 

przepisów niniejszego rozdziału stosuje się wszystkie przepisy ADR dotyczące tych 

niebezpiecznych towarów. 

5.5.3.2.3 (Zarezerwowany) 

5.5.3.2.4 Osoby zaangaŜowane w przeładunek lub przewóz pojazdów lub kontenerów zawierających 

materiały uŜywane do celów chłodzenia lub klimatyzowania powinny być przeszkolone 

odpowiednio do zakresu ich obowiązków. 

5.5.3.3 Sztuki przesyłek zawierające czynnik chłodzący lub klimatyzujący 

5.5.3.3.1 Zapakowane towary niebezpieczne wymagające chłodzenia lub klimatyzowania, dla których 

zostały przypisane instrukcje pakowania P203, P620, P650, P800, P901 lub P904 podane 

w 4.1.4.1, powinny spełniać odpowiednie wymagania tych instrukcji pakowania. 

5.5.3.3.2 W przypadku zapakowanych towarów niebezpiecznych wymagających chłodzenia lub 

klimatyzowania, dla których zostały przypisane inne instrukcje pakowania, opakowania 

powinny wytrzymać bardzo niskie temperatury, a czynnik chłodzący lub klimatyzujący nie 

moŜe mieć na nie wpływu lub znacząco ich osłabić. Opakowania powinny być zaprojektowane 

i wykonane w taki sposób, aby umoŜliwić uwolnienie się gazu w celu zapobieŜenia wzrostowi 

ciśnienia, które mogłoby rozerwać opakowanie. Towary niebezpieczne powinny być 
zapakowane w sposób uniemoŜliwiający ich przemieszczanie na skutek ubytku czynnika 

chłodzącego lub klimatyzującego. 

5.5.3.3.3 Sztuki przesyłek zawierające czynnik chłodzący lub klimatyzujący powinny być przewoŜone 

w dobrze wentylowanych pojazdach i kontenerach. W takim przypadku nie wymaga się 
oznakowania zgodnie z 5.5.3.6. 

 Wentylacja nie jest wymagana i oznakowanie zgodne z 5.5.3.6. jest jednocześnie wymagane 

w następujących przypadkach: 

-  gdy uniemoŜliwiono wymianę gazu między przedziałem ładunkowym i kabiną 
kierowcy; lub 

- przedział ładunkowy stanowi izolowane, chłodzone lub mechanicznie chłodzone 

wyposaŜenie, np. zgodnie z definicją przedstawioną w Umowie o międzynarodowych 

przewozach szybko psujących się artykułów Ŝywnościowych i o specjalnych środkach 

transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), która jest oddzielona od kabiny 

kierowcy. 

UWAGA: W niniejszym kontekście wyraŜenie „dobrze wentylowane” oznacza, Ŝe w powietrzu 

wewnątrz danej przestrzeni zawartość ditlenku węgla wynosi poniŜej 0,5% objętości, 

a zawartość tlenu wynosi powyŜej 19,5% objętości 

5.5.3.4 Oznakowanie sztuk przesyłek zawierających czynnik chłodzący lub klimatyzujący 

5.5.3.4.1 Sztuki przesyłek zawierające towary niebezpieczne uŜyte do chłodzenia lub klimatyzowania 

powinny być oznakowane nazwą tych towarów niebezpiecznych wskazaną w kolumnie (2) 

tabeli A w dziale 3.2 poprzedzającą wyraŜenie, odpowiednio, „JAKO CZYNNIK 

CHŁODZĄCY” lub „JAKO CZYNNIK KLIMATYZUJĄCY” w języku urzędowym 

państwa pochodzenia a jeŜeli nie jest to język angielski, francuski lub niemiecki, to równieŜ 
w języku angielskim, francuskim lub niemieckim, jeŜeli umowy zawarte między państwami 
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uczestniczącymi w przewozie nie stanowi

5.5.3.4.2 Znaki powinny być trwałe

oraz umieszczone w miejscu dobrze widocznym.

5.5.3.5 Pojazdy i kontenery zawieraj

5.5.3.5.1 W przypadku uŜycia 

kontaktu z metalową
zapewnić odpowiedni

zapewnienie nie mniej ni

przewodnictwie ciepła takich jak drewniane deski, palety itp.).

5.5.3.5.2 W przypadku, gdy suchy lód jest umieszczony wokół opakowa

opakowania pozostały w pierw

wysublimował. 

5.5.3.6 Oznakowanie pojazdów i kontenerów

5.5.3.6.1 Pojazdy i kontenery zawieraj

klimatyzowania powinny by

umieszczonym w ka

otwierających lub wchodz

pojeździe lub kontenerze do momentu spełnienia nast

(a) pojazd lub kontener został poddany wentylacji w celu usuni

czynnika chłodz

(b) chłodzone lub klimatyzowane towary zostały rozładowane.

Dopóki na pojeździe lub na kontenerze znajduje si

pojazdu/kontenera nale

wentylowania przez drzwi ładunkowe lu

wymuszoną) oraz uwzgl

5.5.3.6.2 Znak ostrzegawczy powinien odpowiada

Znak ostrzegawczy o chłodzeniu/klimatyzowaniu dla pojazdów i kontenerów

* Zamieścić nazwę czynnika chłodz

3.2. Napis powinien by

wynosić nie mniej ni

zmieścić w przewidzianym miejscu, 

wielkości pozwalają

272 

cymi w przewozie nie stanowią inaczej. 

powinny być trwałe i czytelne, o wielkości odpowiedniej do 

oraz umieszczone w miejscu dobrze widocznym. 

Pojazdy i kontenery zawierające nieopakowany suchy lód 

Ŝycia nieopakowanego suchego lodu nie powinien on mie

kontaktu z metalową strukturą pojazdu lub kontenera, aby uniknąć krucho

 odpowiednią izolację pomiędzy suchym lodem a pojazdem lub kontenerem poprzez 

mniej niŜ 30 mm odstępu (np. poprzez zastosowanie

przewodnictwie ciepła takich jak drewniane deski, palety itp.). 

W przypadku, gdy suchy lód jest umieszczony wokół opakowań, 
opakowania pozostały w pierwotnej pozycji podczas przewozu w sytuacji, gdy suchy lód 

Oznakowanie pojazdów i kontenerów 

Pojazdy i kontenery zawierające towary niebezpieczne uŜyte do celów chłodzenia lub 

klimatyzowania powinny być oznakowane znakiem ostrzegawczym 

umieszczonym w kaŜdym punkcie dostępu tak, aby był łatwo widoczny dla osób 

wchodzących do pojazdu lub kontenera. Znak ten powinien pozosta

dzie lub kontenerze do momentu spełnienia następujących warunków:

pojazd lub kontener został poddany wentylacji w celu usunię
czynnika chłodzącego lub klimatyzującego; oraz 

chłodzone lub klimatyzowane towary zostały rozładowane. 

ździe lub na kontenerze znajduje się znak, dopóty 

pojazdu/kontenera naleŜy zachować niezbędne środki ostroŜności. Nale

lowania przez drzwi ładunkowe lub za pomocą innych środków (np.

) oraz uwzględnić ją w szkoleniu osób zaangaŜowanych. 

Znak ostrzegawczy powinien odpowiadać wzorowi przedstawionemu na rys

Rysunek 5.5.3.6.2 

Znak ostrzegawczy o chłodzeniu/klimatyzowaniu dla pojazdów i kontenerów

ę czynnika chłodzącego/klimatyzującego wskazaną w kolumnie (2) 

3.2. Napis powinien być zapisany wielkimi literami w jednej linii, a wysok

nie mniej niŜ 25 mm. JeŜeli prawidłowa nazwa przewozowa jest zbyt długa, aby mogła si

 w przewidzianym miejscu, to wielkość liter moŜe zostać zmniejszona do maksymalnej 

ci pozwalającej na zmieszczenie się napisu. Np. „DITLENEK W

do wielkości sztuki przesyłki 

powinien on mieć bezpośredniego 

ąć kruchości metalu. NaleŜy 

dzy suchym lodem a pojazdem lub kontenerem poprzez 

pu (np. poprzez zastosowanie materiałów o niskim 

ń, to naleŜy zapewnić, aby 

otnej pozycji podczas przewozu w sytuacji, gdy suchy lód 

yte do celów chłodzenia lub 

 oznakowane znakiem ostrzegawczym podanym w 5.5.3.6.2, 

pu tak, aby był łatwo widoczny dla osób 

cych do pojazdu lub kontenera. Znak ten powinien pozostać na 

cych warunków: 

pojazd lub kontener został poddany wentylacji w celu usunięcia szkodliwego stęŜenia 

dopóty przed wejściem do 

ci. NaleŜy ocenić konieczność 
rodków (np. poprzez wentylację 

 

 wzorowi przedstawionemu na rysunku 5.5.3.6.2.  

 
Znak ostrzegawczy o chłodzeniu/klimatyzowaniu dla pojazdów i kontenerów 

 w kolumnie (2) tabeli A w dziale 

wysokość liter napisu powinna 

eli prawidłowa nazwa przewozowa jest zbyt długa, aby mogła się 
ć zmniejszona do maksymalnej 

WĘGLA, STAŁY”. 
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** Zamieścić odpowiednio „JAKO CZYNNIK CHŁODZĄCY” lub „JAKO CZYNNIK 

KLIMATYZUJĄCY”. Napis powinien być zapisany wielkimi literami w jednej linii, a wysokość 
liter napisu powinna wynosić nie mniej niŜ 25 mm. 

Znak powinien mieć kształt prostokąta. Minimalne wymiary powinny wynosić 150 mm 

(szerokość) × 250 mm (wysokość). Wyraz „UWAGA” (ang. „WARNING”) powinien być 
czerwony lub biały, a wysokość jego liter powinna wynosić nie mniej niŜ 25 mm. Elementy 

znaku, dla których nie podano wymiarów, powinny być proporcjonalne do odpowiednich 

elementów pokazanych na rysunku. 

Wyraz „UWAGA” (ang. „WARNING”) i wyraŜenie odpowiednio, „JAKO CZYNNIK 

CHŁODZĄCY” lub „JAKO CZYNNIK KLIMATYZUJĄCY”, powinny być zapisane 

języku urzędowym państwa pochodzenia a jeŜeli nie jest to język angielski, francuski lub 

niemiecki, to równieŜ w języku angielskim, francuskim lub niemieckim, jeŜeli umowy zawarte 

między państwami uczestniczącymi w przewozie nie stanowią inaczej. 

5.5.3.7 Dokumentacja 

5.5.3.7.1 Dokumenty (takie jak konosament, specyfikacja ładunku lub list przewozowy CMR/CIM) 

towarzyszące przewozowi pojazdów lub kontenerów, które zawierają lub zawierały materiały 

uŜywane do celów chłodzenia lub klimatyzowania i nie zostały do końca przewietrzone przed 

przewozem powinny zawierać następujące informacje: 

(a) numer UN poprzedzony literami „UN”, oraz 

(b) nazwę wskazaną w kolumnie (2) tabeli A w dziale 3.2, po której umieszcza się 
wyraŜenie „JAKO CZYNNIK CHŁODZĄCY” lub „JAKO CZYNNIK 

KLIMATYZUJĄCY”, zapisane w języku urzędowym państwa pochodzenia a jeŜeli 

nie jest to język angielski, francuski lub niemiecki, to równieŜ w języku angielskim, 

francuskim lub niemieckim, jeŜeli umowy zawarte między państwami uczestniczącymi 

w przewozie nie stanowią inaczej. 

Przykład: „UN 1845 DITLENEK WĘGLA STAŁY, JAKO CZYNNIK CHŁODZĄCY” 

5.5.3.7.2 Dokument przewozowy moŜe być sporządzony w dowolnej formie, pod warunkiem, Ŝe 

zawiera informacje wymagane w 5.5.3.7.1. Informacje te powinny być łatwe do 

zidentyfikowania, czytelne i trwałe. 
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