KAPITOLA 3.3
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO URČITÉ LÁTKY NEBO PŘEDMĚTY
3.3.1

V této kapitole jsou uvedena zvláštní ustanovení odpovídající číslům udaným ve sloupci (6) tabulky A
kapitoly 3.2 pro látku nebo předmět, na které se tato zvláštní ustanovení vztahují. Pokud některé
zvláštní ustanovení zahrnuje požadavek na značení kusů, musí být dodržena ustanovení uvedená
v 5.2.1.2 (a) a (b). Jestliže je předepsaná značka ve formě zvláštního textu uvedeného v uvozovkách,
např. jako „LITHIOVÉ BATERIE K LIKVIDACI“, musí být velikost značky nejméně 12 mm, není-li
stanoveno jinak ve zvláštním ustanovení nebo jinde v ADR.

16

Vzorky nových nebo již existujících výbušných látek nebo předmětů, které jsou přepravovány mimo
jiné k pokusným, klasifikačním, výzkumným a vývojovým účelům, k účelům kontroly kvality nebo jako
obchodní vzorky, smějí být přepravovány podle požadavků příslušného orgánu (viz odstavec
2.2.1.1.3). Hmotnost výbušných vzorků, které nejsou navlhčeny nebo znecitlivěny, je omezena
do 10 kg na malý kus podle požadavků příslušného orgánu. Hmotnost výbušných vzorků, které jsou
navlhčeny nebo znecitlivěny, je omezena do 25 kg.

23

Tato látka vykazuje nebezpečí hořlavosti, která se však projeví jen v případě velmi silného požáru
v uzavřeném prostoru.

32

Tato látka nepodléhá předpisům ADR, pokud je v jakékoli jiné formě.

37

Tato látka nepodléhá předpisům ADR, jestliže je pokryta (potažena).

38

Tato látka nepodléhá předpisům ADR, jestliže obsahuje nejvýše 0,1 % karbidu vápenatého.

39

Tato látka nepodléhá předpisům ADR, jestliže obsahuje méně než 30 %, nebo nejméně 90 % křemíku.

43

Pokud jsou tyto látky podány k přepravě jako pesticidy, musí být přepravovány pod příslušnou
položkou pro pesticid a podle platných ustanovení pro pesticidy (viz odstavce 2.2.61.1.10 až
2.2.61.1.11.2).

45

Sulfidy a oxidy antimonu s obsahem nejvýše 0,5 % arzénu, vztaženo na celkovou hmotnost,
nepodléhají předpisům ADR.

47

Ferrikyanidy a ferrokyanidy nepodléhají předpisům ADR.

48

Obsahuje-li tato látka více než 20 % kyanovodíku, není připuštěna k přepravě.

59

Tyto látky nepodléhají předpisům ADR, jestliže obsahují nejvýše 50 % hořčíku.

60

Činí-li koncentrace více než 72 %, není látka připuštěna k přepravě.

61

Technický název, kterým musí být doplněno oficiální pojmenování pro přepravu, musí být obvyklý
název dovolený ISO (viz též normu ISO 1750 1981 “Pesticidy a jiné zemědělské chemikálie – obvyklé
názvy“ v platném znění), jiné názvy uvedené v publikaci Světové zdravotnické organizace (WHO)
„Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification“ anebo
pojmenování aktivní látky (viz také odstavce 3.1.2.8.1 a 3.1.2.8.1.1).

62

Tato látka nepodléhá předpisům ADR, jestliže obsahuje nejvýše 4 % hydroxidu sodného.

65

Vodné roztoky peroxidu vodíku s méně než 8 % peroxidu vodíku nepodléhají předpisům ADR.

66

Rumělka nepodléhá ustanovením ADR.

103

Dusitany amonné a směsi anorganického dusitanu se solí amonnou nejsou připuštěny k přepravě.

105

Nitrocelulóza odpovídající popisům UN čísel 2556 nebo 2557 může být přiřazena ke třídě 4.1.

113

Chemicky nestálé směsi nejsou připuštěny k přepravě.

119

Chladicí stroje zahrnují stroje nebo jiná zařízení, které byly zkonstruovány ke specifickému účelu
udržovat potraviny nebo jiné výrobky ve vnitřním prostoru na nízké teplotě, jakož i klimatizační
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jednotky. Chladicí stroje a součásti chladicích strojů nepodléhají předpisům ADR, pokud obsahují
méně než 12 kg plynu třídy 2, skupiny A nebo O podle odstavce 2.2.2.1.3, nebo pokud obsahují méně
než 12 litrů roztoku amoniaku (UN číslo 2672).
122

Vedlejší nebezpečí a popřípadě řízená teplota a kritická teplota, jakož i UN čísla (druhové položky) pro
každý z již zařazených přípravků organických peroxidů jsou uvedeny v pododdílu 2.2.52.4, 4.1.4.2,
pokynu pro balení IBC520 a 4.2.5.2.6, pokynu pro přemístitelné cisterny T23.

123

(Vyhrazeno)

127

Smí být použito jiné inertní látky nebo jiné inertní směsi látek, za předpokladu, že tyto látky mají stejné
flegmatizační vlastnosti.

131

Flegmatizační látka musí být zřetelně méně citlivá než suchý PETN.

135

Hydratovaná sodná sůl kyseliny dichlorisokyanurové nesplňuje kritéria pro zařazení do třídy 5.1
a nepodléhá ustanovením ADR, pokud nesplňuje kritéria pro zařazení do jiné třídy.

138

p-brombenzylkyanid nepodléhá předpisům ADR.

141

Látky, které byly podrobeny dostatečnému tepelnému zpracování tak, že během přepravy
nepředstavují žádné nebezpečí, nepodléhají předpisům ADR.

142

Moučka sójových bobů, která je extrahovaná rozpouštědlem, obsahující nejvýše 1,5 % oleje a 11 %
vlhkosti a neobsahující prakticky žádné hořlavé rozpouštědlo, nepodléhá předpisům ADR.

144

Vodný roztok s nejvýše 24 % obj. alkoholu nepodléhá předpisům ADR.

145

Alkoholické nápoje obalové skupiny III nepodléhají předpisům ADR, jestliže jsou přepravovány
v nádobách o vnitřním objemu nejvýše 250 litrů.

152

Zařazení této látky závisí na velikosti částeček a obalu, mezní hodnoty však dosud nebyly zkouškami
určeny. Odpovídající zařazení musí být provedeno podle požadavků oddílu 2.2.1.

153

Tato položka platí jen, jestliže bylo na základě zkoušek prokázáno, že tyto látky ve styku s vodou
nejsou hořlavé, nevykazují tendenci k samovznícení a vyvinutá směs plynů není hořlavá.

162

(Vypuštěno)

163

Látka jmenovitě uvedená v tabulce A kapitoly 3.2 nesmí být přepravována pod touto položkou. Látky,
které jsou přepravovány pod touto položkou, smějí obsahovat nejvýše 20 % nitrocelulózy,
za podmínky, že nitrocelulóza neobsahuje více než 12,6 % dusíku (v suché hmotě).

168

Azbest, který je ponořen nebo fixován v přírodním nebo umělém pojivu (jako je cement, plast, asfalt,
pryskyřice nebo minerály) tak, aby během přepravy nemohlo dojít k uvolnění nebezpečného množství
vdechovatelných azbestových vláken, nepodléhá předpisům ADR. Hotové výrobky, které obsahují
azbest a tento požadavek nesplňují, nepodléhají předpisům ADR, jestliže jsou zabaleny tak, že během
přepravy nemůže dojít k uvolnění nebezpečného množství vdechovatelných azbestových vláken.

169

Anhydrid kyseliny ftalové v tuhém stavu a tetrahydroftalanhydridy s nejvýše 0,05 % maleinanhydridu
nepodléhají předpisům ADR. Anhydrid kyseliny ftalové, roztavený při teplotě vyšší, než je jeho bod
vzplanutí, s nejvýše 0,05 % maleinanhydridu, musí být přiřazen k UN číslu 3256.

172

Má-li radioaktivní látka vedlejší nebezpečí:
(a)

radioaktivní látka musí být přiřazena k obalové skupině I, II nebo III, za použití kritérií pro
obalové skupiny obsažených v části 2 podle povahy převažujícího vedlejšího nebezpečí;

(b)

kusy musí být označeny bezpečnostními značkami odpovídajícími každému vedlejšímu
nebezpečí představovanému touto látkou; odpovídající velké bezpečnostní značky musí být
připevněny na nákladní dopravní jednotky v souladu s příslušným ustanovením oddílu 5.3.1;

(c)

pro účely dokumentace a označování kusů musí být oficiální pojmenování pro přepravu
doplněno pojmenováním složek, které převažujícím způsobem přispívají k tomuto (těmto)
vedlejšímu (vedlejším) nebezpečí(m) a které musí být uvedeny v závorkách;

621

(d)

v přepravním dokladu pro nebezpečné věci musí být uvedeno(a) číslo(a) vzoru(ů)
bezpečnostních značek odpovídající každému vedlejšímu nebezpečí, v závorkách za číslem
třídy „7“ a tam, kde je přiřazena, také obalová skupina, jak je vyžadováno podle 5.4.1.1.1 (d).

K balení viz také 4.1.9.1.5.
177

Síran barnatý nepodléhá předpisům ADR.

178

Toto pojmenování smí být použito jen se souhlasem příslušného orgánu země původu (viz odstavec
2.2.1.1.3) a jen tehdy, není-li v tabulce A kapitoly 3.2 obsaženo jiné vhodné pojmenování.

181

Kusy s touto látkou musí být opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru č. 1 (viz 5.2.2.2.2), ledaže
by příslušný orgán země původu souhlasil s odchylkou pro specifický obal, neboť usoudil na základě
výsledků zkoušek, že látka v takovém obalu nemá výbušnou povahu (viz odstavec 5.2.2.1.9).

182

Skupina alkalických kovů zahrnuje prvky lithium, sodík, draslík, rubidium a cesium.

183

Skupina kovů alkalických zemin zahrnuje prvky hořčík, vápník, stroncium a baryum.

186

(Vypuštěno)

188

Články a baterie podávané k přepravě nepodléhají jiným ustanovením ADR, jestliže jsou splněny
následující požadavky:
(a)

pro článek s kovem lithia nebo slitinou lithia je obsah lithia nejvýše 1 g a pro článek s ionty lithia
je watthodinová zatížitelnost nejvýše 20 Wh;
POZNÁMKA: Jsou-li lithiové baterie odpovídající ustanovením v 2.2.9.1.7 (f) přepravovány
podle tohoto zvláštního ustanovení, nesmí celkový obsah lithia ve všech lithiových kovových
článcích obsažených v baterii překročit 1,5 g a celková kapacita všech lithium-iontových článků
obsažených v baterii nesmí překročit 10 Wh (viz zvláštní ustanovení 387).

(b)

pro baterii s kovem lithia nebo slitinou lithia je celkový obsah lithia nejvýše 2 g a pro baterii
s ionty lithia je watthodinová zatížitelnost nejvýše 100 Wh. Baterie s ionty lithia podléhající
tomuto ustanovení musí mít na vnější skříni vyznačenu watthodinovou zatížitelnost, kromě
těch, které byly vyrobeny před 1. lednem 2009.
POZNÁMKA: Jsou-li lithiové baterie odpovídající ustanovením v 2.2.9.1.7 (f) přepravovány
podle tohoto zvláštního ustanovení, nesmí celkový obsah lithia ve všech lithiových kovových
článcích obsažených v baterii překročit 1,5 g a celková kapacita všech lithium-iontových článků
obsažených v baterii nesmí překročit 10 Wh (viz zvláštní ustanovení 387).

(c)

každý článek nebo baterie splňuje ustanovení uvedená v 2.2.9.1.7 (a), (e), (f), je-li to náležité,
a (g);

(d)

články a baterie, s výjimkou těch, které jsou zabudovány v zařízeních, musí být zabaleny
ve vnitřních obalech, které zcela uzavírají článek nebo baterii. Články a baterie musí být
chráněny tak, aby se zamezilo zkratům. Toto zahrnuje ochranu proti dotyku s elektricky vodivým
materiálem uvnitř téhož obalu, který by mohl vést ke zkratu. Vnitřní obaly musí být zabaleny do
pevných vnějších obalů, které vyhovují ustanovením pododdílů 4.1.1.1, 4.1.1.2 a 4.1.1.5;

(e)

články a baterie, které jsou zabudovány v zařízeních, musí být chráněny před poškozením
a zkratem a zařízení musí být vybaveno účinnými prostředky zabraňujícímu jeho náhodnému
uvedení do činnosti. Tento požadavek se nevztahuje na zařízení, která jsou záměrně aktivní
v dopravě (vysílače vysokofrekvenční identifikace (RFID), hodiny, snímače atd.) a která nejsou
schopna generovat nebezpečné vyvíjení tepla. Jsou-li baterie zabudovány v zařízeních, musí
být tato zařízení zabalena do pevných vnějších obalů vyrobených z vhodného materiálu
přiměřené pevnosti a konstrukce vzhledem k vnitřnímu objemu obalů a jejich zamýšlenému
použití, ledaže je baterii poskytnuta rovnocenná ochrana zařízením, v němž je obsažena;

(f)

Každý kus musí být označen příslušnou značkou pro lithiové baterie, zobrazenou v 5.2.1.9.
Tento požadavek neplatí pro:
(i)

kusy obsahující pouze knoflíkové baterie zabudované v zařízení (včetně obvodových
desek); a
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(ii)

kusy obsahující nejvýše čtyři články nebo dvě baterie zabudované v zařízení, pokud
zásilka neobsahuje více než dva takové kusy.

Jsou-li kusy uloženy v přepravním obalovém souboru, musí být značka pro lithiové baterie buď
zřetelně viditelná, nebo musí být umístěna na vnější straně přepravního obalového souboru
a přepravní obalový soubor musí být opatřen nápisem „PŘEPRAVNÍ OBALOVÝ SOUBOR“.
Písmena nápisu „PŘEPRAVNÍ OBALOVÝ SOUBOR“ musí být nejméně 12 mm vysoká.
POZNÁMKA: Kusy obsahující lithiové baterie zabalené podle ustanovení části 4, kapitoly 11,
pokynů pro balení 965 nebo 968, oddílu IB Technických pokynů ICAO, které jsou opatřeny
značkou uvedenou v 5.2.1.9 (značka pro lithiové baterie), a bezpečnostní značkou uvedenou
v 5.2.2.2.2, vzoru č. 9A, se považují za kusy splňující požadavky tohoto zvláštního ustanovení.
(g)

S výjimkou případů, kdy jsou články nebo baterie zabudovány v zařízeních, musí být každý kus
schopen odolat zkoušce volným pádem z výšky 1,2 m při jakékoli orientaci, bez poškození
článků nebo baterií v něm obsažených, bez posunutí obsahu, které by dovolilo, aby se dostaly
do styku baterie s baterií (nebo článek s článkem), a bez uvolnění obsahu; a

(h)

S výjimkou případů, kdy jsou články nebo baterie zabudovány v zařízeních nebo s nimi
zabaleny, nesmějí kusy překročit 30 kg celkové (brutto) hmotnosti.

Ve výše uvedených požadavcích a v celé ADR se rozumí pod “obsahem lithia“ hmotnost lithia
na anodě článku s kovem lithia nebo slitinou lithia. Pokud se v tomto zvláštním ustanovení používá
pojem „zařízení“, rozumí se jím přístroj, jemuž lithiové články nebo baterie dodávají elektrickou energii
pro jeho činnost.
Existují zvláštní položky pro baterie s kovem lithia a pro baterie s ionty lithia, aby se usnadnila přeprava
těchto baterií jednotlivými způsoby přepravy a aby se umožnila aplikace rozdílných činností při
zásazích v nouzových situacích.
Jednočlánková baterie, jak je definována v části III, pododdílu 38.3.2.3 Příručky zkoušek a kritérií, se
považuje za „článek“ a musí být pro účely tohoto zvláštního ustanovení přepravována podle
požadavků na „články“.
190

Aerosoly musí být opatřeny ochranou proti neúmyslnému vyprázdnění. Aerosoly o vnitřním objemu
nejvýše 50 ml, které obsahují jen netoxické látky, nepodléhají předpisům ADR.

191

Malé nádobky (kartuše) na plyn o vnitřním objemu nejvýše 50 ml, které obsahují jen netoxické látky,
nepodléhají předpisům ADR.

193

Tato položka smí být použita pouze pro hnojiva obsahující sloučeniny dusičnanu amonného. Tato
musí být klasifikována postupem uvedeným v Příručce zkoušek a kritérií, části III, oddílu 39. Hnojiva
splňující kritéria pro toto UN číslo nepodléhají ustanovením ADR.

194

Řízená teplota a kritická teplota, pokud je, jakož i UN číslo (druhová položka) pro každou již zařazenou
samovolně se rozkládající látku jsou uvedeny v pododdílu 2.2.41.4.

196

Pod touto položkou smějí být přepravovány přípravky, které při laboratorních zkouškách nedetonují
v kavitovaném stavu ani nedeflagrují, které nevykazují žádný účinek při zahřívání v uzavřeném
prostoru a které neprojevují žádnou výbušnou sílu. Přípravek musí být také tepelně stálý (tj. SADT je
60oC nebo vyšší pro kus o 50 kg). Přípravky, které nesplňují tato kritéria, musí být přepravovány podle
ustanovení třídy 5.2 (viz pododdíl 2.2.52.4).

198

Roztoky nitrocelulózy s nejvýše 20 % nitrocelulózy mohou být přepravovány jako barvy, kosmetické
výrobky, popřípadě tiskařské barvy (viz UN čísla 1210, 1263, 1266, 3066, 3469 a 3470).

199

Sloučeniny olova, které, jsou-li smíchány v poměru 1 : 1000 s kyselinou solnou 0,07 M a míchají se
po dobu jedné hodiny při teplotě 23 °C ± 2 °C, přičemž vykazují rozpustnost nejvýše 5 %, se považují
za nerozpustné (viz normu ISO 3711 :1990 „ Barviva na bázi chromátu a chromomolybdátu
olova – požadavky a zkoušky“) se považují za nerozpustné a nepodléhají předpisům ADR, pokud
nesplňují kritéria pro zařazení do jiné třídy.

201

Zapalovače a nádobky s náplní do zapalovačů musí splňovat předpisy státu, v němž byly naplněny.
Musí být opatřeny ochranou proti neúmyslnému vyprázdnění. Kapalná část plynu nesmí překročit 85 %
vnitřního objemu nádobky při 15 °C. Nádoby včetně svých uzávěrů musí být schopny odolat vnitřnímu
tlaku, který se rovná dvojnásobku tlaku zkapalněného ropného plynu při 55 °C. Ventilový
mechanismus a zažehovací zařízení musí být bezpečným způsobem uzavřeny, přelepeny páskou
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nebo jinak upevněny, nebo zkonstruovány tak, aby se zamezilo činnosti nebo uniku obsahu během
přepravy. Zapalovače nesmějí obsahovat více než 10 g zkapalněného ropného plynu. Nádobky
s náplní do zapalovačů nesmějí obsahovat více než 65 g zkapalněného ropného plynu.
POZNÁMKA: K odpadovým zapalovačům shromažďovaným jednotlivě viz kapitolu 3.3, zvláštní
ustanovení 654.
203

Tato položka nesmí být použita pro polychlorované bifenyly, kapalné, UN čísla 2315 a polychlorované
bifenyly, tuhé, UN čísla 3432.
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(Vypuštěno)

205

Tato položka nesmí být použita pro pentachlorfenol (UN číslo 3155).

207

Plastové polymery pro odlévání mohou být vyrobeny z polystyrénu, polymethylmethakrylátu nebo
jiného polymerického materiálu.

208

Obchodně běžná forma hnojiva na bázi dusičnanu vápenatého, sestávající zejména z dvojných solí
(dusičnan vápenatý a dusičnan amonný), obsahující nejvýše 10 % dusičnanu amonného a nejméně
12 % krystalové vody, nepodléhá předpisům ADR.

210

Toxiny z rostlin, zvířat nebo bakterií, které obsahují infekční látky, nebo toxiny, které jsou obsaženy
v infekčních látkách, musí být přiřazeny ke třídě 6.2.

215

Tato položka platí jen pro technicky čistou látku nebo přípravky s touto látkou, které mají SADT vyšší
než 75 °C; neplatí proto pro přípravky, které jsou látkami samovolně se rozkládajícími (k samovolně
se rozkládajícím látkám viz pododdíl 2.2.41.4). Homogenní směsi obsahující nejvýše 35 % hm.
azodikarbonamidu a nejméně 65 % inertní látky nepodléhají ustanovením ADR, ledaže jsou splněna
kritéria jiných tříd.

216

Směsi tuhých látek, které nepodléhají předpisům ADR, s hořlavými kapalinami smějí být přepravovány
pod touto položkou bez toho, aby byla předtím použita klasifikační kritéria třídy 4.1, za podmínky, že
v době nakládky věcí nebo v době uzavírání obalu nebo nákladní dopravní jednotky není viditelná
žádná volná kapalina. Zatavené balíčky a předměty obsahující méně než 10 ml hořlavé kapaliny
obalové skupiny II nebo III, absorbované v tuhém materiálu, nepodléhají ADR, za podmínky, že
v balíčku nebo předmětu není žádná volná kapalina.

217

Směsi tuhých látek, které nepodléhají předpisům ADR, s toxickými kapalinami smějí být přepravovány
pod touto položkou bez toho, aby byla předtím použita klasifikační kritéria třídy 6.1, za podmínky, že
v době nakládky věcí nebo v době uzavírání obalu nebo nákladní dopravní jednotky není viditelná
žádná volná kapalina. Tato položka nesmí být použita pro tuhé látky, které obsahují kapalinu obalové
skupiny I.

218

Směsi tuhých látek, které nepodléhají předpisům ADR, s žíravými kapalinami smějí být přepravovány
pod touto položkou, bez toho, aby byla předtím použita klasifikační kritéria třídy 8, za podmínky, že
v době nakládky věcí nebo uzavírání obalu nebo nákladní dopravní jednotky není viditelná žádná volná
kapalina.

219

Geneticky změněné mikroorganismy (GMMO) a geneticky změněné organismy (GMO) zabalené
a označené podle pokynu pro balení P904 pododdílu 4.1.4.1 nepodléhají žádným dalším ustanovením
ADR.
Jestliže GMMO nebo GMO splňují kritéria pro zařazení do třídy 6.1 nebo 6.2 (viz 2.2.61.1 a 2.2.62.1)
vztahují se na ně ustanovení ADR pro přepravu toxických látek nebo infekčních látek.

220

Bezprostředně za oficiálním pojmenováním pro přepravu je nutno udat v závorce pouze technický
název hořlavé kapaliny, která je součásti tohoto roztoku nebo směsi.

221

Látky, které spadají pod tuto položku, nesmějí náležet k obalové skupině I.

224

Látka musí zůstat za normálních přepravních podmínek kapalnou, ledaže by mohlo být zkouškami
prokázáno, že látka není ve zmrzlém stavu citlivější než v kapalném stavu. Při teplotách vyšších
než -15 °C nesmí zmrznout.
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225

Hasicí přístroje, které spadají pod tuto položku, smějí být vybaveny ke svému uvedení do činnosti
náložkami (náložky pro technické účely klasifikačního kódu 1.4C nebo 1.4 S) beze změny zařazení do
třídy 2, skupiny A nebo O podle pododdílu 2.2.2.1.3, za podmínky, že celkové množství deflagrační
(hnací) výbušné látky nepřekročí 3,2 g na hasicí přístroj. Hasicí přístroje musí být vyrobeny,
odzkoušeny, schváleny a označeny podle předpisů platných v zemi výroby.
POZNÁMKA: „ Předpisy platné v zemi výroby“ znamená předpisy platné v zemi výroby nebo předpisy
platné v zemi použití.
Hasicí přístroje pod touto položkou zahrnují:
(a)

přenosné hasicí přístroje pro ruční manipulaci a použití;

(b)

hasicí přístroje pro instalaci do letadel;

(c)

hasicí přístroje namontované na kolech pro ruční manipulaci;

(d)

protipožární zařízení nebo přístroje namontované na kolech nebo na kolovém podvozku nebo
na dopravním prostředku podobném (malému) přívěsu; a

(e)

hasicí přístroje sestávající z nepojízdného tlakového sudu a příslušenství a manipulované např.
vidlicovým vozíkem nebo jeřábem, jsou-li nakládány nebo vykládány.

POZNÁMKA: Tlakové nádoby, které obsahují plyny pro použití ve výše uvedených hasicích přístrojích
nebo pro použití ve stacionárních protipožárních zařízeních, musí splňovat požadavky kapitoly 6.2
a všechny požadavky vztahující se na příslušné nebezpečné věci, jsou-li tyto tlakové nádoby
přepravovány samostatně.
226

Přípravky této látky, které obsahují nejméně 30 % neprchavého, nehořlavého flegmatizačního
prostředku, nepodléhají předpisům ADR.

227

Při znecitlivění vodou a anorganickou inertní látkou nesmí obsah dusičnanu močoviny překročit
75 % hm. a směs nesmí být možno přivést k výbuchu zkouškami typu a) série 1 Příručky zkoušek
a kritérií, části I.

228

Směsi, které neodpovídají kritériím pro hořlavé plyny (viz odstavec 2.2.2.1.5), musí být přepravovány
pod UN číslem 3163.

230

Lithiové články a baterie smějí být přepravovány pod touto položkou, jestliže splňují ustanovení
uvedená v 2.2.9.1.7.

235

Tato položka platí pro předměty, které obsahují výbušné látky třídy 1 a které mohou obsahovat také
nebezpečné věci jiných tříd. Tyto předměty jsou používány ke zvýšení bezpečnosti ve vozidlech,
plavidlech nebo letadlech – např. plynové generátory airbagů, moduly airbagů, předpínače
bezpečnostních pásů a pyromechanické prostředky.

236

Vícesložkové polyesterové pryskyřice sestávají ze dvou složek: základního materiálu (třídy 3 nebo
třídy 4.1, obalové skupiny II nebo III) a aktivátoru (organický peroxid). Organický peroxid musí být typu
D, E nebo F, nevyžadujícího řízení teploty. Obalová skupina musí být II nebo III podle kritérií buď pro
třídu 3, nebo pro třídu 4.1, jak je to patřičné, vztahujících se na základní materiál. Množstevní limit
uvedený ve sloupci (7a) tabulky A kapitoly 3.2 platí pro základní materiál.

237

Membránové filtry, včetně oddělovacích papírových listů, povlaků nebo zesilujících materiálů atd., tak
jak jsou podávány k přepravě, nesmějí být schopné přenést výbuch, jsou-li podrobeny jedné
ze zkoušek série 1, typu a) Příručky zkoušek a kritérií, části 1.
Mimo to může příslušný orgán na základě výsledků vhodných zkoušek rychlosti hoření
se zohledněním standardních zkoušek dle Příručky zkoušek a kritérií, části III, pododdílu 33.2
rozhodnout, že membránové filtry z nitrocelulózy ve formě, ve které jsou podávány k přepravě,
nepodléhají platným ustanovením pro hořlavé tuhé látky třídy 4.1.

238

(a)

Akumulátory se považují za bezpečné proti vytečení, jestliže jsou schopny odolat, bez úniku
akumulátorové kapaliny, níže uvedené vibrační a tlakové zkoušce.
Vibrační zkouška: akumulátor je pevně přichycen na desce vibračního přístroje, která je
vystavena jednoduchému sinusovému pohybu o amplitudě 0,8 mm (1,6 mm celkového
výkyvu). Frekvence se bude měnit ve stupních po 1 Hz/min. mezi 10 Hz a 55 Hz. Celé pásmo
frekvencí se projde v obou směrech v 95 ± 5 minutách pro každou upevňovací pozici
625

akumulátoru (tj. pro každý směr vibrací). Akumulátor se zkouší ve třech vzájemně kolmých
polohách (a zejména v poloze, při které se plnicí a odvzdušňovací otvory, pokud jsou,
nacházejí v převrácené poloze) po tutéž dobu.
Tlaková zkouška: v návaznosti na vibrační zkoušku se akumulátor vystaví při teplotě 24 °C
+ 4 °C po dobu 6 hodin rozdílovému tlaku nejméně 88 kPa. Akumulátor se zkouší ve třech
navzájem kolmých polohách (a zejména v poloze, při které se plnicí a odvzdušňovací otvory,
pokud jsou, nacházejí v převrácené poloze) po dobu nejméně 6 hodin v každé poloze.
(b)

239

Akumulátory bezpečné proti vytečení nepodléhají předpisům ADR, jestliže při teplotě 55 °C
elektrolyt nevyteče z rozbité nebo prasklé skříně a není žádná volná kapalina, která by mohla
vytéct, a jsou-li póly akumulátorů, které jsou zabaleny pro přepravu, chráněny proti zkratu.

Akumulátory nebo články akumulátorů nesmějí obsahovat žádné nebezpečné látky kromě sodíku, síry
nebo sloučenin sodíku (např. polysulfidů sodíku a tetrachlorhlinitanu sodného). Tyto akumulátory nebo
články smějí být podány k přepravě při teplotě, při níž se může sodík v nich obsažený nacházet
v kapalném stavu, pouze se schválením příslušného orgánu země původu a za podmínek jím
stanovených. Není-li země původu smluvní stranou ADR, musí být schválení a stanovené podmínky
uznány příslušným orgánem prvního státu smluvní strany ADR přicházejícího do styku se zásilkou.
Články musí sestávat z hermeticky uzavřených kovových pouzder, které nebezpečné látky úplně
obklopují a jsou zkonstruovány a uzavřeny tak, že je zabráněno jakémukoli úniku těchto nebezpečných
látek za normálních podmínek přepravy.
Akumulátory musí sestávat z článků, které jsou úplně uzavřeny a upevněny v kovové skříni, která je
zkonstruována a uzavřena tak, že je zabráněno jakémukoli úniku těchto nebezpečných látek za
normálních podmínek přepravy.

240

(Vypuštěno)

241

Přípravek musí být vyroben tak, že zůstává homogenní a že v průběhu přepravy nenastane žádné
oddělování fází. Předpisům ADR nepodléhají přípravky s nízkým obsahem nitrocelulózy, které
nevykazují nebezpečné vlastnosti, jestliže jsou podrobeny zkouškám pro určení jejich detonačních,
deflagračních nebo výbušných schopností při zahřátí pod uzavřením podle zkoušek typu a) série 1
nebo typů b) nebo c) série 2 části I Příručky zkoušek a kritérií a nechovají se jako hořlavá tuhá látka,
pokud jsou podrobeny zkoušce N.1 Příručky zkoušek a kritérií, části III, pododdílu 33.2.4 (pro tuto
zkoušku musí být látka v destičkové formě, pokud je to nutné, rozdrcena a proseta, aby se velikost zrn
zredukovala na méně než 1,25 mm).

242

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

243

Benzin a palivo pro použití v zážehových motorech (např. v automobilech, stacionárních motorech
a jiných motorech) musí být přiřazen k této položce bez ohledu na změny těkavosti.

244

Tato položka zahrnuje např. hliníkové stěry, hliníkové strusky, použité katody, použitou výstelku nádob
a strusky hliníkových solí.

247

Alkoholické nápoje s více než 24 %, nejvýše však 70 % obj. alkoholu, smějí být přepravovány, pokud
jde o přepravu v rámci výrobního procesu, v dřevěných sudech o vnitřním objemu větším než 250 litrů
a nejvýše 500 litrů, které splňují všeobecné požadavky oddílu 4.1.1, pokud platí, za těchto podmínek:
(a)

dřevěné sudy musí být před naplněním zkontrolovány na těsnost,

(b)

pro roztažení kapaliny musí být ponechán dostatečný volný plnicí prostor (nejméně 3 %),

(c)

dřevěné sudy musí být přepravovány s otvory pro zátky směřujícími nahoru,

(d)

dřevěné sudy musí být přepravovány v kontejnerech, které splňují požadavky Mezinárodní
úmluvy o bezpečných kontejnerech (KBK), v jejím platném znění. Každý dřevěný sud musí být
upevněn ve speciálním lůžku a zaklíněn pomocí vhodných prostředků tak, že je vyloučen
jakýkoli jeho posun během přepravy.

249

Ferocer, stabilizovaný proti korozi, s obsahem železa nejméně 10 % nepodléhá předpisům ADR.
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Tato položka smí být používána jen pro vzorky chemických látek, které jsou odebírány za účelem
analýzy v souvislosti s použitím Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, skladování a použití chemických
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zbraní a o jejich ničení. Přeprava látek, které pod tuto položku spadají, musí probíhat podle řetězového
postupu pro ochranu a bezpečnost, který stanovila Organizace pro zákaz chemických zbraní.
Chemický vzorek je možno přepravit až poté, co příslušný orgán nebo generální ředitel Organizace
pro zákaz chemických zbraní udělil povolení pro přepravu a pokud vzorek odpovídá následujícím
požadavkům:

251

(a)

musí být zabalen podle pokynu pro balení 623 Technických pokynů ICAO; a

(b)

při přepravě musí být k přepravnímu dokladu připojen jeden exemplář povolení pro přepravu,
ve kterém jsou uvedena množstevní omezení a požadavky na balení.

Položka SOUPRAVA TESTOVACÍ, CHEMICKÁ nebo SOUPRAVA PRVNÍ POMOCI se vztahuje
na skříňky, kazety atd., které obsahují malá množství různých nebezpečných věcí například
pro lékařské, analytické nebo zkušební nebo opravářské účely. Takové soupravy smějí obsahovat
pouze nebezpečné věci, které jsou dovoleny jako:
(a) vyňatá množství nepřekračující množství udaná kódem ve sloupci (7b) tabulky A kapitoly 3.2, za
podmínky, že čistá množství na vnitřní obal a čistá množství na kus jsou taková, jak je předepsáno
v 3.5.1.2 a 3.5.1.3; nebo
(b) omezená množství, jak je udáno ve sloupci (7a) tabulky A kapitoly 3.2, za podmínky, že čisté
množství na vnitřní obal nepřekročí 250 ml nebo 250 g.“.
Součásti těchto souprav nesmějí spolu nebezpečně reagovat (viz pojem “nebezpečná reakce“ v oddílu
1.2.1). Celkové množství nebezpečných věcí v jedné soupravě nesmí být větší než 1 litr nebo 1 kg.
Pro účely vyplnění přepravního dokladu, jak je stanoveno v 5.4.1.1.1, musí být v přepravním dokladu
uvedena nejpřísnější obalová skupina přiřazená kterékoli z jednotlivých látek v soupravě. Pokud
souprava obsahuje pouze jen nebezpečné věci, jimž není přiřazena žádná obalová skupina, nemusí
být v přepravním dokladu pro nebezpečné věci žádná obalová skupina uvedena.
Soupravy, které jsou přepravovány ve vozidlech pro účely první pomocí nebo pro provozní účely,
nepodléhají předpisům ADR.
Soupravy testovací, chemické a soupravy první pomoci obsahující nebezpečné věci ve vnitřních
obalech, které nepřekračují omezená množství platné pro jednotlivé látky, jak je uvedeno ve sloupci
(7a) tabulky A kapitoly 3.2, smějí být přepravovány podle kapitoly 3.4.

252

Vodné roztoky dusičnanu amonného s nejvýše 0,2 % hořlavých látek a s koncentrací nejvýše 80 %
nepodléhají předpisům ADR, pokud dusičnan amonný zůstane za všech přepravních podmínek
v roztoku.

266

Tato látka nesmí být přepravována, jestliže obsahuje méně alkoholu, vody nebo flegmatizačního
prostředku než je stanoveno, ledaže by příslušný orgán udělil zvláštní povolení (viz pododdíl 2.2.1.1).

267

Trhaviny typu C obsahující chlorečnany musí být odděleny od výbušných látek, které obsahují
dusičnan amonný nebo jiné amonné soli.

270

Vodné roztoky anorganických tuhých dusičnanů třídy 5.1 se považují za látky neodpovídající kritériím
třídy 5.1, jestliže koncentrace látek v roztoku při nejnižší teplotě, které může být dosaženo během
přepravy, nepřekročí 80 % meze nasycení.

271

Laktóza, glukóza nebo podobné látky smějí být používány jako flegmatizační prostředek za podmínky,
že látka obsahuje nejméně 90% hm. flegmatizačního prostředku. Příslušný orgán může na základě
zkoušek typu c) série 6 Příručky zkoušek a kritérií, části 1 oddílu 16, které se provedou nejméně na
třech obalech připravených k přepravě schválit přiřazení těchto směsí ke třídě 4.1. Směsi s nejméně
98 % hm. flegmatizačního prostředku nepodléhají předpisům ADR. Kusy, které obsahují směsi
s nejméně 90 % hm. flegmatizačního prostředku, nemusí být opatřeny bezpečnostní značkou podle
vzoru č. 6.1.

272

Tato látka smí být přepravována podle ustanovení pro třídu 4.1 jen se zvláštním povolením příslušného
orgánu (viz UN číslo 0143 nebo 0150, jak je to vhodné).

273

Maneb stabilizovaný a maneb, přípravky stabilizované proti samozahřátí nemusí být přiřazeny ke třídě
4.2, pokud je možné zkouškami prokázat, že objem 1 m3 látky samovolně nevzplane a že teplota

627

uprostřed vzorku nepřesáhne 200 °C, jestliže je vzorek po dobu 24 hodin udržován na teplotě nejméně
75 C ± 2 °C.
274

Platí ustanovení pododdílu 3.1.2.8.

278

Tyto látky smějí být zařazeny a přepravovány pouze se souhlasem příslušného orgánu na základě
výsledků zkoušek série 2 a typu c) série 6 Příručky zkoušek a kritérií, části I, provedených na kusech
připravených k přepravě (viz pododdíl 2.2.1.1). Příslušný orgán musí určit obalovou skupinu
na základě kritérií oddílu 2.2.3 a typu obalu použitého pro zkoušku série 6(c).

279

Tato látka byla klasifikována nebo přiřazena k obalové skupině na základě jejích známých účinků
na člověka, spíše než striktním použitím klasifikačních kritérií uvedených v ADR.

280

Tato položka se vztahuje na záchranné prostředky pro vozidla, plavidla nebo letadla – např. plynové
generátory airbagů, moduly airbagů, předpínače bezpečnostních pásů a pyromechanické prostředky,
které obsahují nebezpečné věci třídy 1 nebo jiných tříd, jsou-li přepravovány jako montážní díly
a pokud tyto předměty, tak jak jsou podávány k přepravě, byly vyzkoušeny podle série zkoušek 6 (c)
části I Příručky zkoušek a kritérií, přičemž nedošlo k výbuchu prostředku, roztříštění pouzdra
prostředku nebo tlakové nádoby, a neexistuje nebezpečí rozletu úlomků ani tepelných účinků, které
by významným způsobem bránily hašení požáru nebo záchranným operacím v bezprostředním
sousedství. Tato položka se nevztahuje na prostředky pro záchranu života popsané ve zvláštním
ustanovení 296 (UN čísla 2990 a 3072).

282

(Vypuštěno)

283

Předměty obsahující plyn, které slouží jako tlumiče pérování, včetně zařízení pohlcujících nárazovou
energii, nebo vzduchové pružiny, nepodléhají předpisům ADR, za podmínky:
(a)

že každý předmět má plynovou nádobu o vnitřním objemu nejvýše 1,6 litru a plnicí tlak nejvýše
280 barů, přičemž součin vnitřního objemu (v litrech) a plnicího tlaku (v barech) nepřekročí
80 (tj. plynová nádoba o vnitřním objemu 0,5 litru a plnicí tlak 160 barů nebo plynová nádoba
o vnitřním objemu 1 litr a plnicí tlak 80 barů nebo plynová nádoba o vnitřním objemu 1,6 litru
a plnicí tlak 50 barů nebo plynová nádoba o vnitřním objemu 0,28 litrů a plnicí tlak 280 barů);

(b)

že každý předmět má minimální tlak při protržení čtyřikrát vyšší než plnicí tlak při 20 °C, pokud
vnitřní objem plynové nádoby nepřekračuje 0,5 litru, a pětkrát vyšší než plnicí tlak, je-li vnitřní
objem tlakové nádoby větší než 0,5 litru;

(c)

že každý předmět je zhotoven z výrobního materiálu, který se při protržení netříští;

(d)

že každý předmět je vyroben podle normy pro zajištění kvality přijatelné pro příslušný orgán; a

(e)

že konstrukční typ byl podroben zkoušce vystavení ohni, prokazující, že předmět je účinně
chráněn proti vnitřnímu přetlaku pomocí tavné pojistky nebo jiného zařízení pro snižování tlaku
tak, aby se předmět nemohl roztrhnout ani vylétnout.

K provozní výstroji vozidla viz také pododdíl 1.1.3.2 (d).
284

Kyslíkový generátor chemický, který obsahuje látky podporující hoření, musí odpovídat následujícím
požadavkům:
(a)

jestliže generátor obsahuje zařízení ke spuštění na bázi výbušné látky, smí být přepravován
pod touto položkou, jen pokud je vyňat z třídy 1 podle poznámky k odstavci 2.2.1.1.1 b);

(b)

generátor musí být schopen bez svého obalu odolat zkoušce volným pádem z výšky 1,8 m na
tuhou, nepružnou, rovnou a horizontální plochu v poloze, ve které je pravděpodobnost
poškození při pádu nejvyšší, bez ztráty svého obsahu a bez spuštění;

(c)

je-li generátor vybaven spouštěcím zařízením, musí mít nejméně dvě účinná bezpečnostní
zařízení proti neúmyslnému spuštění.

286

Membránové filtry z nitrocelulózy spadající pod tuto položku, každý o hmotnosti nejvýše 0,5 g,
nepodléhají předpisům ADR, jsou-li obsaženy jednotlivě v předmětu nebo v těsně uzavřeném balíčku.

288

Tyto látky mohou být zařazeny a přepravovány pouze s povolením příslušného orgánu na základě
výsledků zkoušek série 2 a zkoušky série 6 c) Příručky zkoušek a kritérií, části I, provedených na
kusech připravených k přepravě (viz pododdíl 2.2.1.1).

628

289

Záchranné prostředky, elektricky iniciované a záchranné prostředky, pyrotechnické zabudované ve
vozidlech, železničních vozech, plavidlech nebo letadlech nebo ve zkompletovaných dílech, jako jsou
sloupky řízení, výplně dveří, sedadla atd. nepodléhají ustanovením ADR.

290

Když tato radioaktivní látka splňuje definice a kritéria jiných tříd, jak jsou definovány v části 2, musí být
klasifikována podle následujících ustanovení:
(a)

Pokud látka splňuje kritéria pro nebezpečné věci ve vyňatých množstvích, jak je uvedeno
v kapitole 3.5, musí být obaly v souladu s 3.5.2 a splňovat zkušební požadavky v 3.5.3.
Všechny ostatní předpisy platné pro radioaktivní látky ve vyjmutých kusech, uvedené v 1.7.1.5,
se musí použít bez odkazu na jinou třídu;

(b)

Pokud množství překračuje meze uvedené v 3.5.1.2, musí být látka klasifikována podle
převažujícího vedlejšího nebezpečí. Přepravní doklad musí popsat tuto látku UN číslem
a oficiálním pojmenováním pro přepravu platnými pro tuto jinou třídu, k nimž je nutno připojit
pojmenování pro radioaktivní látku ve vyjmutém kusu podle sloupce (2) tabulky A kapitoly 3.2
a látka musí být přepravována podle ustanovení platných pro toto UN číslo. Příklad zápisu
v přepravním dokladu je:
„UN 1993 Látka hořlavá, kapalná, j.n. (směs ethanolu a toluenu), Radioaktivní látka, vyjmutý
kus – omezené množství látky, 3, OS II“.
Kromě toho platí předpisy uvedené v odstavci 2.2.7.2.4.1;

(c)

Ustanovení kapitoly 3.4 pro přepravu nebezpečných věcí balených v omezených množstvích
se nevztahují na látky klasifikované podle pododstavce (b);

(d)

Pokud látka splňuje zvláštní ustanovení, které vyjímá tuto látku ze všech ustanovení pro
nebezpečné věci ostatních tříd, musí být klasifikována podle náležitého UN čísla třídy 7
a všechny požadavky uvedené v 1.7.1.5 musí být dodrženy.

291

Hořlavé zkapalněné plyny musí být obsaženy v součástech chladicího stroje. Tyto součásti musí být
zkonstruovány tak, aby odolaly nejméně trojnásobku provozního tlaku stroje, a musí být podrobeny
odpovídajícím zkouškám. Chladicí stroje musí být zkonstruovány a vyrobeny tak, aby mohly obsahovat
zkapalněný plyn a aby za normálních podmínek přepravy bylo vyloučeno nebezpečí protržení nebo
popraskání součástí, které jsou vystaveny tlaku zkapalněného plynu. Chladicí stroje a součásti
chladicích strojů, které obsahují méně než 12 kg plynu, nepodléhají předpisům ADR.

292

(Vypuštěno)

293

Pro zápalky platí tyto definice:
(a)

větrové zápalky jsou zápalky, jejichž hlavičky jsou zhotoveny ze zápalné složky citlivé na tření
a pyrotechnické složky, které hoří malým plamenem nebo bez plamene, avšak s velkou
teplotou;

(b)

bezpečnostní zápalky jsou zápalky, které jsou spojeny nebo upevněny do knížečky, složky
nebo krabičky a které je možno zapálit třením jen na připraveném povrchu

(c)

zápalky „zápalné kdekoli“ jsou zápalky, které mohou být zapáleny třením na pevném povrchu;

(d)

voskové zápalky jsou zápalky, které mohou být zapáleny třením jak na připraveném, tak i na
pevném povrchu.

295

Není nutné označovat každý jednotlivý akumulátor nápisy a bezpečnostními značkami, jsou-li
odpovídající nápisy a bezpečnostní značky umístěny na paletě.

296

Tyto položky se vztahují na záchranné prostředky, jako jsou záchranné čluny, osobní plovací
prostředky a samonafukovací skluzavky. UN číslo 2990 se vztahuje na samonafukovací prostředky
a UN číslo 3072 se vztahuje na záchranné prostředky, které nejsou samonafukovací. Záchranné
prostředky mohou obsahovat:
(a)

signální prostředky (třída 1), které mohou zahrnovat dýmotvorné a světelné signální prostředky,
zabalené v obalech, které je chrání před neúmyslnou aktivací;

(b)

jen UN číslo 2990 smí zahrnovat náložky pro technické účely podtřídy 1.4, skupiny
snášenlivosti S pro samonafukovací mechanismus a za podmínky, že množství výbušné látky
na prostředek nepřekročí 3,2 g;
629

(c)

stlačené nebo zkapalněné plyny třídy 2, skupiny A nebo O podle odstavce 2.2.2.1.3;

(d)

elektrické akumulátory (třída 8) a lithiové baterie (třída 9);

(e)

soupravy první pomoci nebo opravářské soupravy obsahující malá množství nebezpečných
věcí (např. látky třídy 3, 4.1, 5.2, 8 nebo 9); nebo

(f)

zápalky „zápalné kdekoli“ zabalené v obalech, které je chrání před neúmyslnou aktivací.

Záchranné prostředky zabalené v pevných tuhých vnějších obalech o nejvyšší celkové (brutto)
hmotnosti 40 kg, neobsahující žádné jiné nebezpečné věci než stlačené nebo zkapalněné plyny třídy
2, skupiny A nebo skupiny O, v nádobách o vnitřním objemu nejvýše 120 ml, které jsou v záchranných
prostředcích obsaženy pouze za účelem jejich aktivace, nepodléhají ustanovením ADR.
298

(Vypuštěno)

300

Rybí moučka, rybí odpad a „krill“ moučka nesmějí být nakládány, jestliže teplota v době nakládky
překračuje 35 °C, nebo je o 5 °C nad teplotou okolí, podle toho, která z těchto teplot je vyšší.

301

Tato položka se vztahuje na předměty jako stroje, přístroje nebo zařízení obsahující nebezpečné věci
jako zbytky nebo jako integrální součást předmětů. Nesmí být použita pro předměty, pro které již
existuje v tabulce A kapitoly 3.2 oficiální pojmenování pro přepravu. Předměty přepravované pod touto
položkou smějí obsahovat pouze nebezpečné věci, které je dovoleno přepravovat podle ustanovení
kapitoly 3.4 (Omezená množství). Množství nebezpečných věcí obsažených v předmětech nesmí
překročit množství udaná ve sloupci (7a) tabulky A kapitoly 3.2 pro každou z nich. Jestliže předmět
obsahuje více než jednu nebezpečnou věc, musí být jednotlivé nebezpečné věci uzavřeny odděleně,
aby se zamezilo jejich vzájemné nebezpečné reakci během přepravy (viz 4.1.1.6). Pokud je
u kapalných nebezpečných věcí vyžadováno, aby zůstaly ve své určité poloze, musí být alespoň na
dvou protilehlých bočních stranách umístěny orientační šipky směřující do správného směru podle
5.2.1.10.

302

Zaplynované nákladní dopravní jednotky, které neobsahují žádné jiné nebezpečné věci, podléhají
pouze ustanovením oddílu 5.5.2.

303

Nádoby musí být přiřazeny ke klasifikačnímu kódu plynu nebo směsi plynů, který (kterou) obsahují,
určenému podle ustanovení oddílu 2.2.2.

304

Tato položka smí být použita pouze pro přepravu neaktivovaných akumulátorů, které obsahují suchý
hydroxid draselný a které jsou určeny k aktivaci před použitím přidáním patřičného množství vody
do jednotlivých článků.

305

Tyto látky nepodléhají předpisům ADR, pokud jsou v koncentracích nejvýše 50 mg/kg.

306

Tato položka smí být použita pouze pro látky, které jsou příliš necitlivé pro zařazení do třídy 1, pokud
byly vyzkoušeny podle série zkoušek 2 (viz Příručku zkoušek a kritérií, část I).

307

Tato položka smí být použita pouze pro hnojiva obsahující dusičnan amonný. Tato musí být
klasifikována postupem uvedeným v Příručce zkoušek a kritérií, části III, oddílu 39, s výhradou
omezení uvedených v 2.2.51.2.2, třinácté a čtrnácté odrážce. Pokud se v uvedeném oddílu 39 používá
pojem „příslušný orgán“, je tím míněn příslušný orgán země původu. Není-li země původu smluvní
stranou ADR, musí být klasifikace a přepravní podmínky uznány příslušným orgánem první země
smluvní strany ADR, které zásilka dosáhne.

309

Tato položka se vztahuje na neznecitlivěné emulze, suspenze a gely sestávající v prvé řadě ze směsi
dusičnanu amonného a paliva, určené k výrobě trhaviny typu E teprve po dalším zpracování před
použitím.
Směs pro emulze mívá obvykle toto složení: 60 – 85 % dusičnanu amonného; 5 – 30 % vody;
2 – 8 % paliva; 0,5 – 4 % emulgátoru; 0 – 10 % rozpustných omezovačů plamene a stopové přísady.
Část dusičnanu amonného může být nahrazena jinými anorganickými nitrátovými solemi.
Směs pro suspenze a gely mívá obvykle toto složení: 60 – 85 % dusičnanu amonného; 0 – 5 %
chloristanu sodného nebo draselného; 0 – 17 % hexaminonitrátu nebo monomethylaminonitrátu;
5 – 30 % vody; 2 – 15 % paliva; 0,5 – 4 % zahušťovadla, 0 – 10 % rozpustných omezovačů plamene
a stopové přísady. Část dusičnanu amonného může být nahrazena jinými anorganickými nitrátovými
solemi.

630

Tyto látky musí vyhovět kritériím pro klasifikaci jako emulze, suspenze nebo gelu dusičnanu
amonného, meziproduktu pro trhaviny (ANE) série zkoušek 8 Příručky zkoušek a kritérií, části I, oddílu
18 a musí být schváleny příslušným orgánem.
310

Zkušební předpisy uvedené v Příručce zkoušek a kritérií, části III, pododdílu 38.3 se nevztahují na
výrobní série sestávající z nejvýše 100 článků nebo baterií, ani na předvýrobní prototypy článků nebo
baterií, jestliže jsou tyto prototypy přepravovány ke zkouškám a jsou baleny podle pokynu pro balení
P910 pododdílu 4.1.4.1 nebo LP905 pododdílu 4.1.4.3, jak je to náležité.
Přepravní doklad musí obsahovat tento zápis: „Přeprava podle zvláštního ustanovení 310“.
Poškozené nebo vadné články, baterie, nebo články a baterie obsažené v zařízeních musí být
přepravovány podle zvláštního ustanovení 376.
Články, baterie nebo články a baterie obsažené v zařízeních přepravované k likvidaci nebo recyklaci
smějí být baleny podle zvláštního ustanovení 377 a pokynu pro balení P909 pododdílu 4.1.4.1.

311

Látky nesmějí být přepravovány pod touto položkou, ledaže to schválil příslušný orgán na základě
výsledků příslušných zkoušek podle části I Příručky zkoušek a kritérií. Obal musí zajistit, aby procentní
podíl ředidla neklesl v žádném okamžiku během přepravy pod procentní podíl uvedený ve schválení
příslušného orgánu.

312

(Vypuštěno)

313

(Vypuštěno)

314

(a)

Tyto látky jsou náchylné k exotermickému rozkladu při zvýšených teplotách. Rozklad může být
vyvolán teplem nebo nečistotami (např. práškovými kovy (železo, mangan, kobalt, hořčík)
a jejich sloučeninami);

(b)

Během přepravy musí být tyto látky chráněny před přímým slunečním svitem a všemi zdroji
tepla a musí být uloženy na dostatečně odvětrávaných místech.

315

Tato položka nesmí být použita pro látky třídy 6.1, které splňují kritéria toxicity při vdechnutí
pro obalovou skupinu I, uvedená v odstavci 2.2.61.1.8.

316

Tato položka se vztahuje pouze na chlornan vápenatý, suchý pokud je přepravován ve formě
nedrobivých tablet.

317

„Štěpné – vyjmuté“ se vztahuje pouze na ty štěpné látky a kusy obsahující štěpné látky, které jsou
vyjmuty podle 2.2.7.2.3.5.

318

Pro účely dokumentace musí být oficiální pojmenování pro přepravu doplněno technickým
názvem (viz pododdíl 3.1.2.8). Jsou-li infekční látky, které se mají přepravovat, neznámé,
avšak existuje podezření, že splňují kritéria pro zařazení do kategorie A a přiřazení k UN číslu 2814
nebo 2900, musí být v přepravním dokladu uvedena v závorkách za oficiálním pojmenováním pro
přepravu slova „podezření na infekční látku kategorie A“.

319

Látky zabalené a označené podle pokynu pro balení P650 nepodléhají žádným jiným ustanovením
ADR.

320

(Vypuštěno)

321

Tyto akumulační systémy musí být vždy pokládány za systémy obsahující vodík.

322

Jsou-li tyto věci přepravovány ve formě nedrobivých tablet, jsou přiřazeny k obalové skupině III.

323

(Vyhrazeno)

324

Tato látka musí být stabilizována, jestliže její koncentrace nepřekračuje 99 %.

325

V případě neštěpného nebo štěpného vyjmutého hexafluoridu uranu musí být látka zařazena pod
UN číslo 2978.

326

V případě štěpného hexafluoridu uranu musí být látka zařazena pod UN číslo 2977.

631

327

Odpadové aerosoly a odpadové plynové kartuše zasílané podle 5.4.1.1.3 mohou být přepravované
pod UN 1950 nebo 2037, jak je to vhodné, za účelem recyklace nebo likvidace. Nemusí být chráněny
proti pohybu a neúmyslnému vyprázdnění za podmínky, že jsou učiněna opatření, aby se zamezilo
nebezpečnému nárůstu tlaku a nebezpečné atmosféře. Odpadové aerosoly, s výjimkou těch, které
jsou netěsné nebo silně deformované, musí být baleny podle pokynu pro balení P207 a zvláštního
ustanovení pro balení PP87 nebo pokynu pro balení LP200 a zvláštního ustanovení pro balení L2.
Odpadové plynové kartuše, jiné než netěsné nebo závažně deformované, musí být balené podle
pokynu pro balení P003 a zvláštní ustanovení pro balení PP17 a PP96, nebo pokynu pro balení LP200
a zvláštního ustanovení pro balení L2. Netěsné nebo silně deformované aerosoly a plynové kartuše
musí být přepravovány v záchranných tlakových nádobách nebo záchranných obalech za podmínky,
že jsou učiněna vhodná opatření k tomu, aby nedošlo k nebezpečnému nárůstu tlaku.
POZNÁMKA: Pro přepravu po moři nesmějí být odpadové aerosoly a odpadové plynové kartuše
přepravovány v uzavřených kontejnerech.
Odpadové plynové kartuše, které byly naplněny nehořlavými, netoxickými plyny třídy 2, skupiny A nebo
O a byly proraženy, nepodléhají ADR.
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Tato položka se vztahuje na zásobníky do palivových článků včetně těch, které jsou obsaženy
v zařízeních nebo jsou baleny se zařízeními. Zásobníky do palivových článků, které jsou zamontovány
nebo jsou nedílnou součástí systému palivových článků, se považují za obsažené v zařízeních.
Zásobník do palivových článků je nádoba, v níž je obsaženo palivo pro jeho vypouštění do palivového
článku ventilem (ventily), který(é) řídí průtok paliva do palivového článku. Zásobníky do palivových
článků, včetně těch, které jsou obsaženy v zařízeních, musí být zkonstruovány a vyrobeny tak, aby se
zamezilo úniku paliva za normálních podmínek přepravy.
Konstrukční typy zásobníků do palivových článků používajících jako paliva kapaliny musí projít
zkouškou vnitřním tlakem při tlaku 100 kPa (přetlak) bez úniku obsahu.
S výjimkou zásobníků do palivových článků obsahujících vodík v kovovém hydridu, které musí
vyhovovat zvláštnímu ustanovení 339, musí každý konstrukční typ zásobníku do palivového článku
dokázat projít zkouškou volným pádem z výšky 1,2 metrů na tvrdý povrch v orientaci, při níž může
nejpravděpodobněji dojít k selhání zádržného systému, bez jakéhokoli úniku obsahu.
Jsou-li baterie s kovem lithia nebo baterie s ionty lithia obsaženy v systému palivových článků, musí
být zásilka odeslána pod touto položkou a pod náležitými položkami pro UN 3091 BATERIE LITHIOVÉ
KOVOVÉ OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍ nebo UN 3481 BATERIE LITHIUM-IONTOVÉ OBSAŽENÉ
V ZAŘÍZENÍ.
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(Vyhrazeno)
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(Vypuštěno)
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(Vyhrazeno)

332

Dusičnan hořečnatý, hexahydrát nepodléhá předpisům ADR.

333

Směsi ethanolu a benzinu pro použití v zážehových motorech (např. v automobilech, stacionárních
motorech a jiných motorech) musí být přiřazeny k této položce bez ohledu na změny těkavosti.

334

Zásobník do palivových článků smí obsahovat aktivátor, pokud je vybaven dvěma nezávislými
prostředky k zamezení neúmyslného smíchání s palivem během přepravy.

335

Směsi tuhých látek, které nepodléhají předpisům ADR, a kapalin nebo tuhých látek ohrožujících životní
prostředí musí být zařazeny pod UN 3077 a smějí být přepravovány pod touto položkou, pokud není
viditelná žádná volná kapalina v době, kdy je látka nakládána, nebo v době, kdy je uzavírán obal nebo
nákladní dopravní jednotka. Každá nákladní dopravní jednotka musí být těsná, je-li použita pro
přepravu látek ve volně loženém stavu. Je-li viditelná volná kapalina v době, kdy je směs nakládána,
nebo v době, kdy je uzavírán obal nebo nákladní dopravní jednotka, musí být směs zařazena pod UN
3082. Těsně uzavřené balíčky a předměty obsahující méně než 10 ml kapaliny ohrožující životní
prostředí, nasáklé v tuhém materiálu, ale bez volné kapaliny v balíčku nebo předmětu, nebo obsahující
méně než 10 g tuhé látky ohrožující životní prostředí nepodléhají předpisům ADR.

336

Jeden kus s nehořlavou tuhou látkou LSA-II nebo LSA-III nesmí při přepravě leteckou dopravou
obsahovat aktivitu větší než 3 000 A2 .
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338

339

Kusy typu B(U) a typu B(M) nesmějí při přepravě leteckou dopravou obsahovat aktivity větší, než jsou
ty následující:
(a)

pro nízkodisperzní radioaktivní látky: jak je dovoleno pro vzor kusu podle specifikace
v osvědčení o schválení;

(b)

pro radioaktivní látky zvláštní formy: 3 000 A1 nebo 100 000 A2, podle toho, která z těchto dvou
hodnot je nižší;

(c)

pro všechny ostatní radioaktivní látky: 3 000 A2.

Každý zásobník do palivových článků přepravovaný pod touto položkou a zkonstruovaný k tomu, aby
obsahoval zkapalněný hořlavý plyn, musí:
(a)

být schopen odolat bez úniku obsahu nebo prasknutí tlaku rovnajícímu se nejméně
dvojnásobku rovnovážného tlaku obsahu při 55 °C;

(b)

neobsahovat více než 200 ml zkapalněného hořlavého plynu, jehož tenze par nesmí překročit
1 000 kPa při 55 °C; a

(c)

projít úspěšně zkouškou v lázni s horkou vodou předepsanou v 6.2.6.3.1.

Zásobníky do palivových článků obsahující vodík v kovovém hydridu přepravované pod touto položkou
nesmějí mít hydraulický vnitřní objem větší než 120 ml.
Tlak v zásobníku do palivových článků nesmí překročit 5 MPa při 55 °C. Konstrukční typ musí odolat
bez úniku obsahu nebo roztržení tlaku rovnajícímu se dvojnásobku výpočtového tlaku zásobníku při
55 °C, nebo tlaku o 200 kPa vyššímu než je výpočtový tlak zásobníku při 55 °C, podle toho, který
z nich je vyšší. Tlak, při kterém se tato zkouška provádí, je zmíněn ve zkoušce volným pádem a ve
vodíkové cyklační zkoušce jako „minimální tlak při roztržení pláště“.
Zásobníky do palivových článků musí být plněny podle postupů stanovených výrobcem. Výrobce musí
ke každému zásobníku do palivových článků poskytnout následující informace:
(a)

inspekční postupy, které je třeba provést před prvním plněním a před opakovaným plněním
zásobníku do palivových článků;

(b)

bezpečnostní opatření a potenciální nebezpečí, které je třeba si uvědomit;

(c)

metodu pro určení okamžiku, kdy bylo dosaženo jmenovitého vnitřního objemu;

(d)

minimální a maximální tlakový rozsah;

(e)

minimální a maximální teplotní rozsah; a

(f)

jakékoli další požadavky, které je třeba dodržet při prvním plnění a opakovaném plnění včetně
druhu zařízení, které je třeba používat pro první plnění a opakované plnění.

Zásobníky do palivových článků musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby se zamezilo úniku paliva
za normálních podmínek přepravy. Každý konstrukční typ zásobníku, včetně zásobníků, které jsou
nedílnou součástí palivového článku, musí být s úspěchem podroben následujícím zkouškám:
Zkouška volným pádem
Zkouška volným pádem z výšky 1.8 metru na tvrdý povrch ve čtyřech různých orientacích:
(a)

vertikálně, na konec obsahující montážní jednotku s uzavíracím ventilem;

(b)

vertikálně, na konec protilehlý montážní jednotce s uzavíracím ventilem;

(c)

horizontálně, na ocelový hrot o průměru 38 mm, s ocelovým hrotem v poloze nahoru; a

(d)

pod úhlem 45o na konec obsahující montážní jednotku s uzavíracím ventilem.

Nesmí dojít k žádnému úniku, který se zjišťuje za použití roztoku mýdlových bublin nebo jinými
rovnocennými prostředky na všech možných místech netěsnosti, když je zásobník naplněn na svůj
jmenovitý plnicí tlak. Zásobník do palivových článků pak musí být hydrostaticky natlakován až do své
destrukce. Zaznamenaný tlak při roztržení musí překročit 85 % minimálního tlaku při roztržení pláště.
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Zkouška ohněm
Zásobník do palivových článků naplněný do svého jmenovitého vnitřního objemu vodíkem musí být
podroben zkoušce vložením do ohně. Konstrukční typ zásobníku, který smí zahrnovat jako nedílnou
součást pojistné odvětrávací zařízení, je považován za vyhovující při zkoušce ohněm, jestliže:
(a)

vnitřní tlak poklesne na nulový přetlak bez prasknutí zásobníku; nebo

(b)

zásobník odolá ohni po dobu nejméně 20 minut bez prasknutí.

Vodíková cyklační zkouška
Tato zkouška je určena k tomu, aby se zajistilo, že během používání zásobníku do palivových článků
nebudou překročeny meze výpočtového napětí zásobníku.
Zásobník do palivových článků musí být podroben tlakovým cyklům od nejvýše 5 % jmenovité kapacity
vodíku do nejméně 95 % jmenovité kapacity vodíku a zpět k nejvýše 5 % jmenovité kapacity vodíku.
Pro plnění musí být použit jmenovitý plnicí tlak a teploty musí být udržovány v rozmezí provozních
teplot. Musí být provedeno nejméně 100 tlakových cyklů.
Po cyklační zkoušce musí být zásobník do palivových článků naplněn a musí být změřen objem vody
vytlačené zásobníkem. Konstrukční typ zásobníku se považuje za úspěšně prošlý vodíkovou cyklační
zkouškou, jestliže objem vody vytlačené cyklovaným zásobníkem nepřevýší objem vody vytlačené
necyklovaným zásobníkem naplněným do 95 % jmenovité kapacity a natlakovaným do 75 %
minimálního tlaku při roztržení pláště.
Zkouška těsnosti ve výrobě
Každý zásobník do palivových článků musí být podroben kontrolní zkoušce těsnosti při 15 °C ± 5 °C
za natlakování na jeho jmenovitý plnicí tlak. Nesmí dojít k žádnému úniku, který se zjišťuje za použití
roztoku mýdlových bublin nebo jinými rovnocennými prostředky na všech možných místech netěsnosti.
Každý zásobník do palivových článků musí být trvale označen následujícími údaji:
(a)

jmenovitým plnicím tlakem v MPa;

(b)

sériovým číslem výrobce zásobníků do palivových článků nebo unikátním identifikačním
číslem; a

(c)

datem ukončení použitelnosti založeném na maximální provozní životnosti (rok ve čtyřech
číslicích; měsíc ve dvou číslicích).
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Chemické soupravy, soupravy první pomoci a soupravy polyesterové pryskyřice obsahující
nebezpečné věci ve vnitřních obalech, které nepřekračují množstevní limity pro vyňatá množství platné
pro jednotlivé látky, jak je to udáno ve sloupci (7b) tabulky A kapitoly 3.2, smějí být přepravovány podle
kapitoly 3.5. Látky třídy 5.2, i když nejsou jednotlivě dovoleny jako vyňatá množství ve sloupci (7b)
tabulky A kapitoly 3.2, jsou dovoleny v takových soupravách a je jim přiřazen kód E2 (viz 3.5.1.2).

341

(Vyhrazeno)

342

Vnitřní nádoby ze skla (jako jsou ampule nebo kapsle) určené jen pro použití ve sterilizačních
zařízeních, pokud obsahují méně než 30 ml ethylenoxidu na vnitřní obal s nejvýše 300 ml na vnější
obal, smějí být přepravovány podle ustanovení v kapitole 3.5, bez ohledu na údaj „E0“ ve sloupci (7b)
tabulky A kapitoly 3.2, za podmínky, že:
(a)

po naplnění byla každá vnitřní nádoba ze skla podrobena zkoušce těsnosti v lázni s horkou
vodou při teplotě a na dobu, které jsou dostatečné k tomu, aby se zajistilo dosažení vnitřního
tlaku rovnajícího se tenzi par ethylenoxidu při 55 °C. Každá vnitřní nádoba ze skla vykazující
stopy netěsnosti, deformace nebo jiného poškození při této zkoušce nesmí být přepravována
podle tohoto zvláštního ustanovení;

(b)

kromě obalu vyžadovaného podle 3.5.2 je každá vnitřní nádoba ze skla vložena do zataveného
pytle z plastu snášenlivého s ethylenoxidem a schopného zadržet obsah v případě rozbití nebo
netěsnosti vnitřní nádoby ze skla; a

(c)

každá vnitřní nádoba ze skla je chráněna prostředky proti propíchnutí pytle z plastu (např.
pouzdry nebo vycpávkovým materiálem) v případě poškození obalu (např. promáčknutím).
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Tato položka platí pro surovou ropu obsahující sirovodík v dostatečné koncentraci, takže páry
uvolněné ze surové ropy mohou představovat nebezpečí při vdechování. Přiřazená obalová skupina
se určí podle nebezpečí hořlavosti a nebezpečí při vdechování podle stupně představovaného
nebezpečí.

344

Ustanovení uvedená v 6.2.6 musí být dodržena.

345

Tento plyn obsažený v otevřených kryogenních nádobách o vnitřním objemu nejvýše 1 litr vyrobených
s dvojitými stěnami ze skla, přičemž prostor mezi vnitřní a vnější stěnou je zbaven vzduchu (vakuová
izolace), nepodléhá ustanovením ADR, pokud je každá nádoba přepravována ve vnějším obalu
s vhodným fixačním nebo absorpčním materiálem, aby byla chráněna před poškozením při nárazu.

346

Otevřené kryogenní nádoby odpovídající požadavkům pokynu pro balení P203 pododdílu 4.1.4.1
a neobsahující žádné nebezpečné věci mimo UN 1977 dusík, hluboce zchlazený, kapalný, který je
plně absorbován v porézním materiálu, nepodléhají žádným jiným ustanovením ADR.

347

Tato položka se použije pouze tehdy, jestliže výsledky série zkoušek 6 (d) části I Příručky zkoušek
a kritérií prokázaly, že jakékoli nebezpečné účinky vyvolané činností jsou omezeny na vnitřek kusu.

348

Baterie vyrobené po 31. prosinci 2011 musí mít na vnější skříni vyznačenu jmenovitou zatížitelnost ve
watthodinách.
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Směsi chlornanu s amonnou solí nejsou připuštěny k přepravě. UN 1791 chlornan, roztok je látkou
třídy 8.

350

Bromičnan amonný a jeho vodné roztoky a směsi bromičnanu s amonnou solí nejsou připuštěny
k přepravě.
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Chlorečnan amonný a jeho vodné roztoky a směsi chlorečnanu s amonnou solí nejsou připuštěny
k přepravě.

352

Chloritan amonný a jeho vodné roztoky a směsi chloritanu s amonnou solí nejsou připuštěny
k přepravě.

353

Manganistan amonný a jeho vodné roztoky a směsi manganistanu s amonnou solí nejsou připuštěny
k přepravě.

354

Tato látka je toxická při vdechování.

355

Kyslíkové láhve pro použití v nouzových situacích přepravované pod touto položkou smějí zahrnovat
zabudované spouštěcí náložky (náložky pro technické účely podtřídy 1.4, skupiny snášenlivosti C nebo
S) beze změny klasifikace ve třídě 2, pokud celkové množství deflagrujících (hnacích) výbušných látek
nepřekročí 3,2 g na kyslíkovou láhev. Láhve se zabudovanými spouštěcími náložkami připravené
k přepravě musí mít účinné prostředky k zamezení nechtěné aktivace.

356

Zásobníkové systémy s hydridem kovu určené k zabudování do vozidel, železničních vozů, plavidel,
strojů, motorů nebo letadel musí být schváleny příslušným orgánem země výroby1 před přijetím
k přepravě. Přepravní doklad musí obsahovat zápis, že kus byl schválen příslušným orgánem země
výroby1, nebo každou zásilku musí doprovázet kopie schválení příslušného orgánu země výroby 1.

357

Surová ropa obsahující sirovodík v dostatečné koncentraci, takže páry uvolněné ze surové ropy
mohou představovat nebezpečí při vdechování, musí být přepravována pod položkou UN 3494 ROPA
SUROVÁ, KYSELÁ, HOŘLAVÁ, TOXICKÁ.

358

Nitroglycerin, roztok v alkoholu, s více než 1 %, ale nejvýše 5 % nitroglycerinu, smí být zařazen
do třídy 3 a přiřazen k UN číslu 3064, pokud jsou dodrženy všechny požadavky pokynu pro balení
P300 v 4.1.4.1.
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Nitroglycerin, roztok v alkoholu, s více než 1 %, ale nejvýše 5 % nitroglycerinu, musí být zařazen
do třídy 1 a přiřazen k UN číslu 0144, pokud nejsou dodrženy všechny požadavky pokynu pro balení
P300 v 4.1.4.1.

1

Není-li země výroby smluvní stranou ADR, musí být schválení uznáno příslušným orgánem smluvní strany ADR
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Vozidla, která jsou poháněna jen bateriemi s kovem lithia nebo bateriemi s ionty lithia, musí být
přiřazena pod položku UN 3171 VOZIDLO NA AKUMULÁTOROVÝ POHON. Lithiové baterie
instalované v nákladních dopravních jednotkách, které jsou konstruovány pouze pro externí napájení
dopravních jednotek, musí být zařazeny pod položku UN 3536 BATERIE LITHIOVÉ UMÍSTĚNÉ
V NÁKLADNÍ DOPRAVNÍ JEDNOTCE lithium-iontové baterie nebo lithium-kovové baterie.

361

Tato položka platí pro elektrické dvouvrstvé kondenzátory s kapacitou akumulace energie větší než
0,3 Wh. Kondenzátory s kapacitou akumulace energie 0,3 Wh nebo menší nepodléhají ADR.
Kapacitou akumulace energie se rozumí energie zadržená kondenzátorem, jak je vypočtena použitím
jmenovitého elektrického napětí a kapacitance. Všechny kondenzátory, pro něž tato položka platí,
včetně kondenzátorů obsahujících elektrolyt, který nesplňuje klasifikační kritéria žádné třídy
nebezpečných věcí, musí splňovat následující podmínky:
(a)

Kondenzátory, které nejsou zabudovány v zařízení, musí být přepravovány v nenabitém stavu.
Kondenzátory, které jsou zabudovány v zařízení, musí být přepravovány buď v nenabitém
stavu, nebo musí být chráněny proti zkratu;

(b)

Každý kondenzátor musí být chráněn proti potenciálnímu nebezpečí zkratu při přepravě takto:
(i)

Je-li kapacita akumulace energie kondenzátoru nejvýše 10 Wh, nebo je-li kapacita
akumulace energie každého kondenzátoru v modulu nejvýše 10 Wh, musí být
kondenzátor nebo modul chráněn proti zkratu nebo být opatřen kovovým páskem
spojujícím svorky; a

(ii)

Je-li kapacita akumulace energie kondenzátoru nebo kondenzátoru v modulu větší než
10 Wh, musí být kondenzátor nebo modul opatřen kovovým páskem spojujícím svorky;

(c)

Kondenzátory obsahující nebezpečné věci musí být konstruovány tak, aby odolaly rozdílu tlaků
95 kPa;

(d)

Kondenzátory musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby mohl být bezpečně snížen tlak, který
může narůst během jejich používání, pomocí větracího otvoru nebo slabého místa v plášti
kondenzátoru. Jakákoli kapalina, která se uvolní při větrání, musí bát zadržena obalem nebo
zařízením, v němž je kondenzátor zabudován; a

(e)

Na kondenzátorech musí být vyznačena jejich kapacita akumulace energie ve Wh.

Kondenzátory obsahující elektrolyt, který nesplňuje klasifikační kritéria žádné třídy nebezpečných věcí,
i když jsou zabudovány v zařízení, nepodléhají jiným ustanovením ADR.
Kondenzátory obsahující elektrolyt, který splňuje klasifikační kritéria kterékoli třídy nebezpečných věcí,
s kapacitou akumulace energie 10 Wh nebo méně, nepodléhají jiným ustanovením ADR, pokud jsou
schopny v nezabaleném stavu odolat při zkoušce volným pádem z výšky 1,2 metru na pevný povrch
bez ztráty obsahu.
Kondenzátory obsahující elektrolyt, splňující klasifikační kritéria kterékoli třídy nebezpečných věcí,
které nejsou zabudovány v zařízení a s kapacitou akumulace energie větší než 10 Wh, podléhají
ustanovením ADR.
Kondenzátory zabudované v zařízení a obsahující elektrolyt, který splňuje klasifikační kritéria kterékoli
třídy nebezpečných věcí, nepodléhají jiným ustanovením ADR, pokud je zařízení zabaleno v pevném
vnějším obalu vyrobeném z vhodného materiálu a přiměřené pevnosti a konstrukce ve vztahu
k zamýšlenému použití a takovým způsobem, aby se zamezilo náhodnému uvedení kondenzátorů do
činnosti během přepravy. Velké robustní zařízení obsahující kondenzátory smí být podáno k přepravě
nezabalené nebo na paletách, je-li kondenzátorům poskytována rovnocenná ochrana zařízením,
v němž jsou obsaženy.
POZNÁMKA:
Kondenzátory, které svou konstrukcí udržují elektrické napětí na svorkách
(např. asymetrické kondenzátory), nepatří pod tuto položku.
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(Vyhrazeno)
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Tato položka smí být použita, jen pokud jsou splněny podmínky tohoto zvláštního ustanovení. Žádná
jiná ustanovení ADR se nepoužijí.
(a)

Tato položka platí pro motory nebo stroje s vnitřním spalováním, které jsou poháněné palivy
klasifikovanými jako nebezpečné věci nebo pro motory a stroje obsahující palivové články
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(např. spalovací motory, generátory, kompresory, turbíny, topné jednotky atd.) s výjimkou
zařízení vozidel přiřazených k UN 3166 a zmíněných ve zvláštním ustanovení 666.
POZNÁMKA: Tato položka se nevztahuje na zařízení uvedená v 1.1.3.2 (a), (d) a (e), 1.1.3.3
a 1.1.3.7.
(b)

Motory nebo stroje zbavené kapalných nebo plynných paliv a které neobsahují jiné nebezpečné
věci nepodléhající ustanovením ADR.
POZNÁMKA 1: Motor nebo stroj se považuje za zbavený kapalného paliva, pokud byla nádrž
na kapalné palivo vypuštěna a motor nebo stroj nemůže v důsledku nedostatku paliva pracovat.
Součásti motoru nebo stroje, jako jsou palivová potrubí, palivové filtry a trysky, nemusí být
vyčištěny, vymyty nebo propláchnuty, aby byly považovány za zbavené kapalných paliv. Kromě
toho nemusí být nádrž na kapalné palivo vyčištěna ani vypláchnuta.
POZNÁMKA 2: Motor nebo stroj se považuje za zbavený plynných paliv, pokud byly plynové
palivové nádrže zbaveny kapaliny (pro zkapalněné plyny), tlak v nádržích nepřekračuje 2 bary
a uzavírací ventil paliva nebo bezpečnostní ventil je uzavřen a zajištěn.

(c)

Motory a stroje obsahující paliva splňující klasifikační kritéria třídy 3 musí být vhodně přiřazeny
pod některou z následujících položek: UN 3528 MOTOR, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, POHÁNĚNÝ
HOŘLAVOU KAPALINOU nebo UN 3528 MOTOR, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÝ
HOŘLAVOU KAPALINOU nebo UN 3528 STROJ, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, POHÁNĚNÝ
HOŘLAVOU KAPALINOU nebo UN 3528 STROJ, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÝ
HOŘLAVOU KAPALINOU.

(d)

Motory a stroje obsahující paliva splňující klasifikační kritéria pro hořlavé plyny třídy 2 musí být
vhodně přiřazeny pod některou z následujících položek: UN 3529 MOTOR, VNITŘNÍ
SPALOVÁNÍ, POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo UN 3529 MOTOR, PALIVOVÝ
ČLÁNEK, POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo UN 3529 STROJ, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ,
POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo UN 3529 STROJ, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÝ
HOŘLAVÝM PLYNEM.
Motory a stroje poháněné jak hořlavým plynem, tak i hořlavou kapalinou musí být přiřazeny
k příslušné položce UN 3529.

(e)

Motory a stroje obsahující kapalná paliva splňující klasifikační kritéria uvedená v 2.2.9.1.10 pro
látky ohrožující životní prostředí a nesplňující klasifikační kritéria žádné jiné třídy musí být
vhodně přiřazeny pod některou z následujících položek: UN 3530 MOTOR, VNITŘNÍ
SPALOVÁNÍ nebo UN 3530 STROJ, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ.

(f)

Motory nebo stroje smějí obsahovat jiné nebezpečné věci než paliva (např. akumulátory, hasicí
přístroje, zásobníky stlačeného plynu nebo pojistná zařízení) potřebné pro jejich fungování
nebo bezpečný provoz, aniž by podléhaly jakýmkoli jiným dodatečným požadavkům na tyto jiné
nebezpečné věci, pokud není v ADR stanoveno jinak. Avšak lithiové baterie musí splňovat
ustanovení uvedená v 2.2.9.1.7, pokud není stanoveno jinak ve zvláštním ustanovení 667.

(g)

Motor nebo stroj, včetně příslušenství obsahujících nebezpečné věci, musí splňovat
konstrukční požadavky stanovené příslušným orgánem země výroby2,

(h)

Všechny ventily nebo otvory (např. odvětrávací zařízení) musí být během přepravy uzavřeny;

(i)

Motory nebo stroje musí být
orientovány tak, aby se zamezilo nechtěnému úniku
nebezpečných věcí, a musí být zajištěny prostředky schopnými zabránit motorům nebo strojům
v jakékoli pohybu během přepravy, který by mohl změnit jejich orientaci nebo způsobit jejich
poškození;

(j)

Pro UN 3528 a UN 3530:
Pokud motor nebo stroj obsahuje více než 60 litrů kapalného paliva a má kapacitu více než 450
litrů, nejvýše však 3000 litrů, musí být označen na dvou protilehlých stranách podle 5.2.2.

2

Například dodržení příslušných ustanovení směrnice 2006/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze 17. května 2006 o strojích
a pozměňující směrnici 95/16/ES (Úřední věstník Evropské unie č. L 157z 9. června 2006, str. 0024-0086).
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Pokud motor nebo stroj obsahuje více než 60 litrů kapalného paliva a má kapacitu více než
3000 litrů, musí být označen na dvou protilehlých stranách velkými bezpečnostními značkami.
Velké bezpečnostní značky musí odpovídat bezpečnostním značkám vyžadovaným ve sloupci
(5) tabulky A kapitoly 3.2 a musí být ve shodě se specifikacemi uvedenými v 5.3.1.7. Velké
bezpečnostní značky musí být vyvedeny na podkladu v kontrastní barvě, nebo musí být
orámovány vytečkovanou nebo plnou čarou.
(k)

Pro UN 3529:
Pokud má palivová nádrž motoru nebo stroje hydraulický vnitřní objem větší než 450 litrů,
nejvýše však 1000 litrů, musí být označen na dvou protilehlých stranách podle 5.2.2.
Pokud má palivová nádrž motoru nebo stroje hydraulický vnitřní objem větší než 1000 litrů,
musí být označen na dvou protilehlých stranách velkými bezpečnostními značkami. Velké
bezpečnostní značky musí odpovídat bezpečnostním značkám vyžadovaným ve sloupci (5)
tabulky A kapitoly 3.2 a musí být ve shodě se specifikacemi uvedenými v 5.3.1.7. Velké
bezpečnostní značky musí být vyvedeny na podkladu v kontrastní barvě, nebo musí být
orámovány vytečkovanou nebo plnou čarou.

(l)

(m)

Jestliže motor nebo stroj obsahuje více než 1000 litrů kapalného paliva, pro UN 3528 a UN
3530, nebo má-li palivová nádrž hydraulický vnitřní objem větší než 1000 litrů, pro UN 3529:
-

vyžaduje se přepravní doklad podle 5.4.1. Tento přepravní doklad musí obsahovat
následující dodatečný zápis: „Přeprava podle zvláštního ustanovení 363“;

-

pro přepravu, která zahrnuje průjezd tunely s omezením pro přepravu, musí být dopravní
jednotky opatřeny oranžovými tabulkami podle 5.3.2 a platí omezení průjezdu tunely podle
8.6.4.

Požadavky uvedené v pokynu pro balení P005 v 4.1.4.1 musí být splněny.
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Tento předmět smí být přepravován podle ustanovení kapitoly 3.4, jestliže je kus ve stavu, jak je
podáván k přepravě, schopen vyhovět při zkoušce podle Série zkoušek 6(d), části I Příručky zkoušek
a kritérií, jak je stanoveno příslušným orgánem.
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K vyrobeným nástrojům a předmětům obsahujícím rtuť viz UN číslo 3506.
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Vyrobené nástroje a předměty obsahující nejvýše 1 kg rtuti nepodléhají ADR.
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Pro účely dokumentace:
Oficiální pojmenování pro přepravu „Látka pomocná k výrobě barev“ smí být použito pro zásilky kusů
obsahujících „Barvu“ a „Látku pomocnou k výrobě barev“ v tomtéž kusu;
Oficiální pojmenování pro přepravu „Látka pomocná k výrobě barev, žíravá, hořlavá“ smí být použito
pro zásilky kusů obsahujících „Barvu, žíravou, hořlavou“ a „Látku pomocnou k výrobě barev, žíravou,
hořlavou“ v tomtéž kusu;
Oficiální pojmenování pro přepravu „Látka pomocná k výrobě barev, hořlavá, žíravá“ smí být použito
pro zásilky kusů obsahujících „Barvu, hořlavou, žíravou“ a „Látku pomocnou k výrobě barev, hořlavou,
žíravou“ v tomtéž kusu; a
Oficiální pojmenování pro přepravu „Látka pomocná k výrobě tiskařských barev“ smí být použito pro
zásilky kusů obsahujících „Barvu tiskařskou“ a „Látku pomocnou k výrobě tiskařských barev“ v tomtéž
kusu.

368

V případě hexafluoridu uranu, neštěpného nebo štěpného vyjmutého, se látka zařadí pod UN číslo
3507 nebo UN číslo 2978.
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Podle odstavce 2.1.3.5.3 (a) je tato radioaktivní látka ve vyjmutém kusu, mající toxické a žíravé
vlastnosti, zařazena do třídy 6.1 s vedlejšími nebezpečími radioaktivity a žíravosti.
Hexafluorid uranu smí být zařazen pod tuto položku, jen pokud jsou splněny podmínky uvedené
v 2.2.7.2.4.1.2, 2.2.7.2.4.1.5, 2.2.7.2.4.5.2 a pro vyjmuté štěpné látky v 2.2.7.2.3.5.
Kromě ustanovení platných pro přepravu látek třídy 6.1 s vedlejším nebezpečím žíravosti platí
ustanovení uvedená v 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.4.1 (b), 7.5.11 CV33 (3.1), (5.1) až (5.4) a (6).
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Nevyžaduje se umístění žádné bezpečnostní značky pro třídu 7.
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Tato položka se vztahuje pouze na dusičnan amonný, který splňuje jedno z následujících kritérií:
(a) dusičnan amonný s více než 0,2 % hořlavých látek, včetně jakékoli organické látky počítané jako
uhlík, s vyloučením jakékoli přidané látky; nebo
(b) dusičnan amonný s nejvýše 0,2 % hořlavých látek, včetně jakékoli organické látky počítané jako
uhlík, s vyloučením jakékoli přidané látky, který dává pozitivní výsledek, jestliže byl odzkoušen
podle série zkoušek 2 (viz Příručku zkoušek a kritérií, část I). Viz též UN číslo 1942.
Tato položka nesmí být použita pro dusičnan amonný, pro který již existuje oficiální pojmenování pro
přepravu v tabulce A kapitoly 3.2, včetně dusičnanu amonného smíšeného s topným olejem (ANFO)
nebo jakékoli obchodní třídy dusičnanu amonného.
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(1)

(2)
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Tato položka se vztahuje také na předměty obsahující malé tlakové nádobky s vypouštěcím
ventilem. Takové předměty musí splňovat následující požadavky:
(a)

Hydraulický vnitřní objem tlakové nádobky nesmí překročit 0,5 litru a provozní tlak
nesmí překročit 25 barů při 15 °C;

(b)

Minimální tlak při roztržení tlakové nádobky musí být roven nejméně čtyřnásobku
tlaku plynu při 15 °C;

(c)

Každý předmět musí být vyroben takovým způsobem, aby bylo vyloučeno
neúmyslné vznícení nebo spuštění za normálních podmínek manipulace, balení,
přepravy a použití. Toto může být splněno dodatečným uzamykacím zařízením
spojeným s aktivátorem;

(d)

Každý předmět musí být vyroben takovým způsobem, aby se předešlo
nebezpečným rozletům tlakové nádobky nebo částí tlakové nádobky;

(e)

Každá tlaková nádobka musí být vyrobena z materiálu, který se při jejím prasknutí
nebude tříštit;

(f)

Konstrukční typ předmětu musí být podroben zkoušce v ohni. Pro tuto zkoušku se
použijí ustanovení odstavců 16.6.1.2, kromě písmene g, 16.6.1.3.1 až 16.6.1.3.6,
16.6.1.3.7 (b) a 16.6.1.3.8 Příručky zkoušek a kritérií. Musí být prokázáno, že
předmět uvolňuje svůj tlak pomocí těsnění degradujícího působením ohně nebo
pomocí jiného zařízení pro vyrovnávání tlaku takovým způsobem, že se tlaková
nádobka neroztříští a že předmět nebo fragmenty předmětu neodletí dále než
10 metrů;

(g)

Konstrukční typ předmětu musí být podroben následující zkoušce. Použije se
stimulační mechanismus k iniciaci jednoho předmětu ve středu obalu. Nesmí dojít
k nebezpečným účinkům vně kusu, jako je roztržení kusu, průnik kovových
fragmentů nebo vlastní nádobky obalem.

Výrobce musí pořídit technickou dokumentaci konstrukčního typu, výroby, jakož i zkoušek
a jejich výsledků. Výrobce musí použít postupy k zajištění toho, aby předměty v sériové
výrobě byly vyráběny v dobré kvalitě, podle konstrukčního typu a byly schopny splnit
požadavky uvedené v (1). Výrobce musí na požádání poskytnout takové informace
příslušnému orgánu.

Tato položka platí pro asymetrické kondenzátory s kapacitou akumulace energie větší než 0,3 Wh.
Kondenzátory s kapacitou akumulace energie 0,3 Wh nebo nižší nepodléhají ADR.
Kapacitou akumulace energie se rozumí energie zadržená kondenzátorem, jak je vypočtena podle
následující rovnice:

𝑊ℎ =

1
1
𝐶 (𝑈 2 − 𝑈𝐿2 ) × (
)
2 𝑁 𝑅
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za použití jmenovité kapacitance (CN), jmenovitého napětí (UR) a jmenovité dolní meze napětí (UL).
Všechny asymetrické kondenzátory, pro něž tato položka platí, musí splňovat následující podmínky:
(a)

Kondenzátory nebo moduly musí být chráněny proti zkratu;
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(b)

Kondenzátory musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby mohl být bezpečně snížen tlak, který
může narůst během jejich používání, pomocí větracího otvoru nebo slabého místa v plášti
kondenzátoru. Jakákoli kapalina, která se uvolní při větrání, musí být zadržena obalem nebo
zařízením, v němž je kondenzátor zabudován;

(c)

Na kondenzátorech musí být vyznačena jejich kapacita akumulace energie ve Wh; a

(d)

Kondenzátory obsahující elektrolyt splňující klasifikační kritéria kterékoli třídy nebezpečných
věcí musí být konstruovány tak, aby odolaly rozdílu tlaků 95 kPa;

Kondenzátory obsahující elektrolyt, který nesplňuje klasifikační kritéria žádné třídy nebezpečných věcí,
i když jsou v sestavě modulu anebo jsou zabudovány v zařízení, nepodléhají jiným ustanovením ADR.
Kondenzátory obsahující elektrolyt, který splňuje klasifikační kritéria kterékoli třídy nebezpečných věcí,
s kapacitou akumulace energie 20 Wh nebo méně, i když jsou v sestavě modulu, nepodléhají jiným
ustanovením ADR, pokud jsou kondenzátory schopny v nezabaleném stavu odolat při zkoušce volným
pádem z výšky 1,2 metru na pevný povrch bez ztráty obsahu.
Kondenzátory obsahující elektrolyt, splňující klasifikační kritéria kterékoli třídy nebezpečných věcí,
které nejsou zabudovány v zařízení a s kapacitou akumulace energie větší než 20 Wh, podléhají
ustanovením ADR.
Kondenzátory zabudované v zařízení a obsahující elektrolyt, který splňuje klasifikační kritéria kterékoli
třídy nebezpečných věcí, nepodléhají jiným ustanovením ADR, pokud je zařízení zabaleno v pevném
vnějším obalu vyrobeném z vhodného materiálu a přiměřené pevnosti a konstrukce ve vztahu
k zamýšlenému použití a takovým způsobem, aby se zamezilo náhodnému uvedení kondenzátorů do
činnosti během přepravy. Velké robustní zařízení obsahující kondenzátory smí být podáno k přepravě
nezabalené nebo na paletách, je-li kondenzátorům poskytována rovnocenná ochrana zařízením,
v němž jsou obsaženy.
POZNÁMKA: Bez ohledu na ustanovení tohoto zvláštního ustanovení musí být nikl-uhlíkové
asymetrické kondenzátory obsahující alkalické elektrolyty třídy 8 přepravovány jako UN 2795
AKUMULÁTORY (BATERIE), NAPLNĚNÉ ALKALICKÝM KAPALNÝM ELEKTROLYTEM, elektrická
akumulace.
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Detektory neutronového záření obsahující nestlačený plyn fluorid boritý smějí být přepravovány pod
touto položkou, pokud jsou splněny následující podmínky:
(a)

Každý detektor neutronového záření musí splňovat následující podmínky:
(i)

Tlak v každém detektoru nesmí překročit 105 kPa (absolutní tlak) při 20 °C;

(ii)

Množství plynu nesmí překročit 13 g na detektor;

(iii)

Každý detektor musí být vyroben v registrovaném programu zajištění kvality;

POZNÁMKA: ISO 9001 smí být použita k tomuto účelu.

(b)

(iv)

Každý detektor neutronového záření musí být svařované kovové konstrukce
s přechodovými konektory připojenými keramicko-kovovým pájením natvrdo. Tyto
detektory musí mít minimální tlak při prasknutí 1800 kPa, jak je prokázáno při kvalifikační
zkoušce konstrukčního typu, a

(v)

Každý detektor musí být před naplněním odzkoušen na 1 x 10-10 cm3/s normy těsnosti.

Detektory neutronového záření přepravované jako samostatné komponenty musí být
přepravovány následujícím způsobem:
(i)

Detektory musí být zabaleny do těsně uzavřených vložek z plastu sloužících jako
meziobal, s dostatečným množstvím absorpčního nebo adsorpčního materiálu, aby
absorboval nebo adsorboval celý plynný obsah;

(ii)

Musí být zabaleny do pevného vnějšího obalu. Zkompletovaný kus musí být schopen
odolat při zkoušce volným pádem z výšky 1,8 m bez jakéhokoli úniku plynného obsahu
z detektorů;

(iii)

Celkové množství plynu ze všech detektorů na vnější obal nesmí překročit 52 g.
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(c)

Zkompletované systémy měření neutronového záření obsahující detektory splňující podmínky
odstavce (a) musí být přepravovány následujícím způsobem.
(i)

Detektory musí být uloženy v pevném těsně uzavřeném vnějším pouzdru;

(ii)

Pouzdro musí obsahovat dostatečné množství absorpčního materiálu, aby absorboval
celý plynný obsah;

(iii)

Zkompletované systémy musí být zabaleny do pevných vnějších obalů schopných
odolat při zkoušce volným pádem z výšky 1,8 m bez úniku obsahu, pokud vnější
pouzdro systému neposkytuje rovnocennou ochranu.

Pokyn pro balení P200 v 4.1.4.1 se nepoužije.
Přepravní doklad musí obsahovat tento zápis: „Doprava podle zvláštního ustanovení 373.“
Detektory neutronového záření obsahující nejvýše 1 g fluoridu boritého, včetně těch, které mají těsnění
z pájeného skla, nepodléhají ustanovením ADR, pokud splňují požadavky uvedené v odstavci (a)
a jsou zabaleny podle odstavce (b). Systémy měření záření obsahující takové detektory nepodléhají
ustanovením ADR, pokud jsou zabaleny podle odstavce (c).
374

(Vyhrazeno)

375

Tyto látky, pokud jsou přepravovány v samostatných nebo skupinových obalech obsahujících čisté
množství na samostatný nebo vnitřní obal nejvýše 5 litrů pro kapaliny nebo mající čistou (netto)
hmotnost na samostatný nebo vnitřní obal nejvýše 5 kg pro tuhé látky, nepodléhají žádným jiným
ustanovením ADR, za podmínky, že obaly splňují všeobecná ustanovení uvedená v 4.1.1.1, 4.1.1.2
a 4.1.1.4 až 4.1.1.8.
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Lithium-iontové články nebo baterie a lithiové kovové články nebo baterie, které jsou identifikovány
jako poškozené nebo vadné tak, že neodpovídají typu odzkoušenému podle příslušných ustanovení
Příručky zkoušek a kritérií, musí vyhovovat požadavkům tohoto zvláštního ustanovení.
Pro účely tohoto zvláštního ustanovení tyto články nebo baterie smějí zahrnovat, avšak nejsou
omezeny jen na:


články nebo baterie identifikované jako vadné z bezpečnostních důvodů;



články nebo baterie, které vykazují známky úniku kapaliny nebo plynu;



články nebo baterie, které nemohou být diagnostikovány před přepravou; nebo



články nebo baterie, které utrpěly fyzické nebo mechanické poškození.

POZNÁMKA: Při posuzování, zda je článek nebo baterie poškozený nebo vadný, musí být provedeno
posouzení nebo hodnocení na základě bezpečnostních kritérií od výrobce článku, baterie
nebo produktu nebo od technického odborníka se znalostmi bezpečnostních prvků článku
nebo baterie. Posouzení nebo hodnocení může mimo jiné zahrnovat následující kritéria:
(a)

Akutní nebezpečí jako je únik plynu, ohně, nebo elektrolytu;

(b)

Použití nebo zneužití článku nebo baterie;

(c)

Známky fyzického poškození, jako je deformace krytu článku nebo
baterie nebo barvy na krytu;

(d)

Ochrana proti vnějšímu a vnitřnímu zkratu, jako je napěťové nebo
izolační opatření;

(e)

Stav článku nebo bezpečnostních prvků baterie; nebo

(f)

Poškození jakýchkoliv vnitřních bezpečnostních částí jako je systém řízení baterie.

Články a baterie musí být přepravovány podle ustanovení vztahujících se na UN čísla 3090, 3091,
3480 a 3481, kromě zvláštního ustanovení 230, a jak je jinak stanoveno v tomto zvláštním ustanovení.
Kusy musí být vhodně označeny jedním z nápisů „POŠKOZENÉ/VADNÉ LITHIUM-IONTOVĚ
BATERIE“ nebo „POŠKOZENÉ/VADNÉ LITHIUM-KOVOVÉ BATERIE“.
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Články a baterie musí být baleny podle pokynu pro balení P908 v 4.1.4.1 nebo LP904 v 4.1.4.3, jak je
to náležité.
Články a baterie identifikované jako poškozené nebo vadné a náchylné k rychlému rozkladu,
nebezpečné reakci, vyvolání ohně nebo nebezpečnému vyvíjení tepla nebo nebezpečnému
uvolňování toxických, žíravých nebo hořlavých plynů nebo par za normálních podmínek přepravy,
musí být baleny a přepravovány podle pokynu pro balení P911 v 4.1.4.1 nebo LP906 v 4.1.4.3, jak je
to náležité. Alternativní balení a/nebo přepravní podmínky mohou být schváleny příslušným orgánem
kterékoli smluvní strany ADR, který smí také uznat schválení udělené příslušným orgánem země, která
není smluvní stranou ADR, za podmínky, že toto schválení bylo uděleno v souladu s postupy platnými
podle RID, ADR, ADN, IMDG Code nebo Technických pokynů ICAO. V obou případech musí být
články a baterie přiřazeny k přepravní kategorii 0.
Kusy musí být označeny nápisem „POŠKOZENÉ/VADNÉ LITHIUM-IONTOVÉ BATERIE“ nebo
„POŠKOZENÉ/VADNÉ LITHIUM-KOVOVÉ BATERIE“, jak je to náležité.
Přepravní doklad musí obsahovat následující dodatečný zápis: „Přeprava podle zvláštního ustanovení
376“.
Pokud je to náležité, musí být přeprava doprovázena kopií schválení příslušného orgánu.
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Lithium-iontové a lithiové kovové články a baterie a zařízení obsahující takové články a baterie
přepravované k likvidaci nebo recyklaci, buď balené spolu s nelithiovými bateriemi, nebo bez nich,
smějí být baleny podle pokynu pro balení P909 v 4.1.4.1.
Tyto články a baterie nepodléhají ustanovením uvedeným v 2.2.9.1.7 (a) až (g).
Kusy musí být označeny nápisem „LITHIOVÉ BATERIE K LIKVIDACI“ nebo „LITHIOVÉ BATERIE
K RECYKLACI“.
Identifikované poškozené nebo vadné baterie musí být přepravovány podle zvláštního ustanovení 376.
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Detektory záření obsahující tento plyn v tlakových nádobách na jedno použití, které nesplňují
požadavky kapitoly 6.2 a pokynu pro balení P200 pododdílu 4.1.4.1, smějí být přepravovány pod
touto položkou, pokud:
(a)

provozní tlak v každé nádobě nepřekročí 50 barů;

(b)

vnitřní objem nádoby nepřekročí 12 litrů;

(c)

každá nádoba má minimální tlak při roztržení roven nejméně trojnásobku provozního tlaku,
pokud je nádoba opatřena zařízením pro vyrovnávání tlaku, a nejméně čtyřnásobku provozního
tlaku, pokud je nádoba bez zařízení pro vyrovnávání tlaku;

(d)

každá nádoba je vyrobena z materiálu, který se při jejím roztržení neroztříští;

(e)

každý detektor je vyroben v registrovaném programu zajištění kvality;
POZNÁMKA: ISO 9001 smí být použita k tomuto účelu.

(f)

detektory jsou přepravovány v pevných vnějších obalech. Zkompletovaný kus musí být
schopen odolat při zkoušce volným pádem z výšky 1,2 m bez poškození detektoru nebo
prasknutí vnějšího obalu. Zařízení, které obsahuje detektor, musí být zabaleno do pevného
vnějšího obalu, pokud toto samotné zařízení neposkytuje detektoru rovnocennou ochranu; a

(g)

přepravní doklad obsahuje tento zápis: „Doprava podle zvláštního ustanovení 378“.

Detektory záření, včetně detektorů obsažených v systémech měření záření, nepodléhají žádným jiným
ustanovením ADR, pokud detektory splňují požadavky uvedené v odstavcích (a) až (f) výše a vnitřní
objem nádoby detektoru nepřekračuje 50 ml.
379

Bezvodý amoniak (čpavek) adsorbovaný nebo absorbovaný v tuhé látce, obsažený v dávkovacích
systémech amoniaku nebo nádobách určených k tomu, aby tvořily součást takových systémů,
nepodléhají jiným ustanovením ADR, pokud jsou dodrženy následující podmínky:
(a)

Adsorpce nebo absorpce vykazuje tyto vlastnosti:
(i)

Tlak při teplotě 20 oC v nádobě je nižší než 0,6 barů;
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(ii) Tlak při teplotě 35 oC v nádobě je nižší než 1 bar;
(iii) Tlak při teplotě 85 oC v nádobě je nižší než 12 barů;
(b)

Adsorpční nebo absorpční materiál nesmí mít nebezpečné vlastnosti uvedené ve třídách 1 až
8;

(c)

Nádoba obsahuje nejvýše 10 kg amoniaku;

(d)

Nádoby obsahující adsorbovaný nebo absorbovaný amoniak musí splňovat následující
podmínky:
(i)

Nádoby musí být vyrobeny z materiálu snášenlivého s amoniakem, jak je uvedeno
v normě ISO 11114-1:2012 + A1:2017;

(ii) Nádoby a jejich uzávěry musí být hermeticky uzavřeny a musí být schopné zadržet
vyvíjený amoniak;
(iii) Každá nádoba musí být schopna odolat tlaku vyvinutému při 85
roztažností nejvýše 0,1 %;

oC

s objemovou

(iv) Každá nádoba musí být vybavena prostředkem, který dovolí vypuštění plynu, jakmile tlak
překročí 15 barů, bez prudkého roztržení, výbuchu nebo rozletu;
(v) Každá nádoba musí být schopna odolat tlaku 20 barů bez úniku obsahu, je-li zařízení pro
vyrovnávání tlaku deaktivováno.
Jsou-li nádoby přepravovány v dávkovači amoniaku, musí být spojeny s dávkovačem takovým
způsobem, aby bylo zaručeno, že tento celek má stejnou pevnost, jako jednotlivá nádoba.
Vlastnosti mechanické pevnosti zmíněné v tomto zvláštním ustanovení musí být vyzkoušeny za použití
prototypu nádoby a/nebo dávkovače naplněné(ho) do jmenovitého vnitřního objemu zvyšováním
teploty až do dosažení uvedených tlaků.
Výsledky zkoušky musí být zdokumentovány, musí být dohledatelné a musí být na požádání sděleny
příslušným orgánům.
380

(Vyhrazeno)

381

(Vyhrazeno)

382

Polymerní kuličky mohou být vyrobeny z polystyrénu, polymethylmethakrylátu nebo jiného
polymerního materiálu. Pokud může být zkouškou U1 (Zkušební metoda pro látky uvolňující hořlavé
páry) části III, pododdílu 38.4.4 Příručky zkoušek a kritérií prokázáno, že nedochází ke vzniku žádné
hořlavé páry nebo hořlavé atmosféry, nemusí být zpěňovatelné polymerní kuličky zařazeny pod toto
UN číslo. Tato zkouška by se měla provádět, jen pokud se uvažuje o tom, že látka nebude podléhat
ustanovením ADR.

383

Míčky na stolní tenis vyrobené z celuloidu nepodléhají ustanovením ADR, jestliže čistá (netto)
hmotnost každého míčku nepřekračuje 3,0 g a celková čistá (netto) hmotnost míčků nepřekračuje 500
g na kus.

384

(Vyhrazeno)

385

(Vypuštěno)

386

Jsou-li látky stabilizovány řízením teploty, platí ustanovení v 2.2.41.1.21, 7.1.7, zvláštní ustanovení V8
kapitoly 7.2, zvláštní ustanovení S4 kapitoly 8.5 a požadavky kapitoly 9.6. Pokud se použije chemická
stabilizace, musí osoba podávající obal, IBC nebo cisternu k přepravě zajistit, že úroveň stabilizace je
dostatečná, aby zabránila látce v obalu, IBC nebo cisterně v nebezpečné polymerizaci při průměrné
teplotě nákladu 50 °C, nebo v případě přemístitelné cisterny 45 °C. Pokud se chemická stabilizace
stane při nižších teplotách během očekávané doby trvání přepravy neúčinnou, je nutné řízení teploty.
Určujícími faktory, které je při tom třeba vzít v úvahu, jsou zejména vnitřní objem a geometrický tvar
obalu, IBC nebo cisterny a účinnost jakékoli existující izolace, teplota látky při jejím podávání
k přepravě, doba trvání jízdy a teplotní podmínky okolí typicky se vyskytující během jízdy (též
s přihlédnutím k ročnímu období), účinnost a jiné vlastnosti použitého stabilizátoru, příslušné provozní
kontroly prováděné na základě předpisů (např. požadavky na ochranu před zdroji tepla, včetně jiného
nákladu přepravovaného při teplotě vyšší než je teplota okolí) a jakékoli jiné relevantní faktory.
643

387

Lithiové baterie podle 2.2.9.1.7 (f) obsahující jak primární lithiové kovové články, tak i dobíjecí lithiumiontové články, musí být přiřazeny k UN číslům 3090 nebo 3091, jak je to vhodné. Jsou-li takové baterie
přepravovány podle zvláštního ustanovení 188, nesmí celkový obsah lithia všech lithiových kovových
článků obsažených v baterii překročit 1,5 g a celková kapacita všech lithium-iontových článků
obsažených v baterii nesmí překročit 10 Wh.
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UN číslo 3166 se vztahuje na vozidla poháněná motory s vnitřním spalováním nebo palivovými články
za použití hořlavé kapaliny nebo hořlavého plynu.
Vozidla poháněná motorem s palivovými články musí být přiřazena k položkám UN 3166 VOZIDLO,
PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÉ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo UN 3166 VOZIDLO, PALIVOVÝ
ČLÁNEK, POHÁNĚNÉ HOŘLAVOU KAPALINOU, jak je to vhodné. Tyto položky zahrnují také
hybridní elektrická vozidla poháněná jak palivovým článkem, tak i motorem s vnitřním spalováním
s mokrými bateriemi, sodíkovými bateriemi, s lithium-kovovými bateriemi nebo bateriemi lithiumiontovými, přepravovaná se zabudovanou baterií (bateriemi).
Jiná vozidla poháněná motorem s vnitřním spalováním musí být přiřazena k položkám UN 3166
VOZIDLO POHÁNĚNÉ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo UN 3166 VOZIDLO POHÁNĚNÉ HOŘLAVOU
KAPALINOU, jak je to vhodné. Tyto položky zahrnují hybridní elektrická vozidla poháněná jak motorem
s vnitřním spalováním, tak i mokrými bateriemi, sodíkovými bateriemi, s lithium-kovovými bateriemi
nebo bateriemi lithium-iontovými, přepravovaná se zabudovanou baterií (bateriemi).
Je.li vozidlo poháněno hořlavou kapalinou a motorem s vnitřním spalováním na hořlavý plyn, musí být
přiřazeno k UN 3166 VOZIDLO POHÁNĚNÉ HOŘLAVÝM PLYNEM.
Položka UN 3171 se vztahuje pouze na vozidla poháněná mokrými bateriemi, sodíkovými bateriemi,
bateriemi lithium-kovovými nebo bateriemi lithium-iontovými a na prostředky poháněné mokrými
bateriemi nebo sodíkovými bateriemi přepravované s těmito zabudovanými bateriemi.
Pro účely tohoto zvláštního ustanovení jsou vozidla samohybné stroje zkonstruované pro přepravu
jedné nebo více osob nebo věcí. Příklady takových vozidel jsou osobní automobily, motocykly, skútry,
tří- a čtyřkolová vozidla nebo motocykly, nákladní automobily, lokomotivy, jízdní kola (motorová kola)
a jiná vozidla tohoto typu (např. vozítka segway nebo vozidla bez sedadla), pojízdná křesla, motorové
sekačky trávy, samohybné zemědělské a stavební stroje, čluny a letadla. Toto zahrnuje vozidla
přepravovaná v obalu. V tomto případě mohou být některé části vozidla demontovány od jeho rámu,
aby se vozidlo vešlo do obalu.
Příklady prostředků jsou sekačky trávy, čisticí stroje nebo modelové čluny a modelová letadla.
Prostředky poháněné lithium-kovovými bateriemi nebo lithium-iontovými bateriemi musí být přiřazeny
k položkám UN 3091 BATERIE LITHIOVÉ KOVOVÉ OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍCH nebo UN 3091
BATERIE LITHIOVÉ KOVOVÉ BALENÉ SE ZAŘÍZENÍMI nebo UN 3481 BATERIE LITHIUMIONTOVÉ OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍCH nebo UN 3481 BATERIE LITHIUM-IONTOVÉ BALENÉ SE
ZAŘÍZENÍMI, jak je to vhodné. Lithium-iontové nebo lithium-kovové baterie instalované v nákladních
dopravních jednotkách, které jsou konstruovány pouze pro externí napájení dopravních jednotek, musí
být zařazeny pod položku UN 3536 BATERIE LITHIOVÉ UMÍSTĚNÉ V NÁKLADNÍ DOPRAVNÍ
JEDNOTCE lithium-iontové baterie nebo lithium-kovové baterie.
Nebezpečné věci, jako baterie, airbagy, hasicí přístroje, zásobníky stlačeného plynu, bezpečnostní
zařízení a jiné integrální součásti vozidla, které jsou potřebné pro provoz vozidla nebo pro bezpečnost
jejího řidiče nebo cestujících, musí být bezpečně naistalovány ve vozidle a jinak nepodléhají
ustanovením ADR. Avšak lithiové baterie musí splňovat požadavky uvedené v 2.2.9.1.7, pokud není
stanoveno jinak ve zvláštním ustanovení 667.
Pokud je lithiová baterie zabudovaná ve vozidle nebo v prostředku poškozená nebo vadná, musí být
vozidlo nebo prostředek přepravován(o) podle podmínek uvedených ve zvláštním ustanovení 667 (c).
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Tato položka se vztahuje pouze na nákladní dopravní jednotky, v nichž jsou zabudovány lithiumiontové baterie nebo lithium-kovové baterie, které jsou určeny jen pro dodávání energie mimo
jednotku. Lithiové baterie musí splňovat ustanovení uvedená v 2.2.9.1.7 (a) až (g) a obsahovat
potřebné systémy zabraňující přebití nebo nadměrnému vybití baterií.
Baterie musí být bezpečně připevněny k vnitřní konstrukci nákladní dopravní jednotky (např. pomocí
uložení na poličky nebo do skříněk atd.) takovým způsobem, aby se zamezilo zkratům, náhodnému
uvedení do činnosti a významnému relativnímu pohybu vůči nákladní dopravní jednotce v důsledku
otřesů, namáhání a vibrací, ke kterým běžně dochází během přepravy. Nebezpečné věci potřebné
k bezpečnému a řádnému provozu nákladní dopravní jednotky (např. systémy k hašení požáru
a klimatizační systémy) musí být řádně zajištěny nebo zabudovány do nákladní dopravní jednotky
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a jinak nepodléhají ustanovením ADR. Nebezpečné věci, které nejsou potřebné k bezpečnému
a řádnému provozu nákladní dopravní jednotky, nesmějí být v nákladní dopravní jednotce
přepravovány.
Baterie uvnitř nákladní dopravní jednotky nepodléhají požadavkům na značení.
Nákladní dopravní jednotka musí být opatřena oranžovými tabulkami podle 5.3.2.2 a velkými
bezpečnostními značkami podle 5.3.1.1 na dvou protilehlých bočních stranách.
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Pokud kus obsahuje kombinaci lithiových baterií obsažených v zařízení a lithiových baterií balených
se zařízením, pro účely označení kusu a dokumentace platí následující požadavky:
(a) kus musí být označen „UN 3091“, nebo „UN 3481“, jak je to vhodné. Pokud kus obsahuje lithiumiontové baterie i lithium-kovové baterie balené se zařízením a obsažené v zařízení, musí být kus
označen podle požadavků pro oba typy baterií. Knoflíkové baterie instalované v zařízení (včetně
desek plošných spojů) však nemusí být brány v úvahu;
(b) v přepravním dokladu musí být uvedeno „UN 3091 BATERIE LITHIOVÉ KOVOVÉ BALENÉ SE
ZAŘÍZENÍM” nebo „UN 3481 BATERIE LITHIUM-IONTOVÉ BALENÉ SE ZAŘÍZENÍMI”, jak je to
vhodné. Pokud kus obsahuje jak lithium-kovové baterie a lithium-iontové baterie balené se
zařízením tak i obsažené v zařízení, pak musí být v přepravním dokladu uvedeno oboje „UN 3091
BATERIE LITHIOVÉ KOVOVÉ BALENÉ SE ZAŘÍZENÍM” a „UN 3481 BATERIE LITHIUMIONTOVÉ BALENÉ SE ZAŘÍZENÍMI”.
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(Vyhrazeno)
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Pro přepravu plynových palivových soustav, zkonstruovaných a schválených pro zabudování do
motorových vozidel obsahujících tento plyn, nemusí být použita ustanovení uvedená v 4.1.4.1
a v kapitole 6.2, jsou-li přepravovány za účelem likvidace, recyklace, opravy, inspekce, údržby nebo
z místa, kde byly vyrobeny, do montážního závodu vozidel za předpokladu, že jsou splněny následující
podmínky:
(a)

Plynové palivové soustavy musí splňovat požadavky norem nebo předpisů pro palivové nádrže
určené pro motorová vozidla, jak je to náležité. Příklady platných norem a předpisů jsou:

Nádrže na LPG
Předpis OSN č. 67,
revize 2

Předpis OSN č. 115

Jednotná ustanovení týkající se schvalování: I. zvláštní výbavy vozidel
kategorie M a N používajících zkapalněné ropné plyny ve svém
pohonném systému; II. vozidel kategorie M a N opatřených zvláštní
výbavou pro používání zkapalněných ropných plynů v jejich pohonném
systému s ohledem na instalaci takové výbavy
Jednotná ustanovení týkající se schvalování: I. zvláštních systémů LPG
(zkapalněný ropný plyn) pro dodatečnou montáž určených k zástavbě do
motorových vozidel pro použití LPG v jejich pohonném systému; II.
zvláštních systémů CNG (stlačený zemní plyn) pro dodatečnou montáž
určených k zástavbě do motorových vozidel pro použití CNG v jejich
pohonném systému

Nádrže na CNG a LNG
Předpis OSN č. 110

Předpis OSN č. 115

ISO 11439:2013
ISO 15500 – Série
ANSI NGV 2

Jednotná ustanovení týkající se schvalování: I. zvláštních součástí
motorových vozidel, která ve svém pohonném systému používají
stlačený zemní plyn (CNG) a/nebo zkapalněný zemní plyn (LNG); II.
vozidel s ohledem na zástavbu zvláštních součástí schváleného typu pro
použití CNG a/nebo LNG k jejich pohonu
Jednotná ustanovení týkající se schvalování: I. zvláštních systémů LPG
(zkapalněný ropný plyn) pro dodatečnou montáž určených k zástavbě do
motorových vozidel pro použití LPG v jejich pohonném systému; II.
zvláštních systémů CNG (stlačený zemní plyn) pro dodatečnou montáž
určených k zástavbě do motorových vozidel pro použití CNG v jejich
pohonném systému
Láhve na plyny – Vysokotlaké láhve na zemní plyn používaný jako palivo
v motorových vozidlech
Silniční vozidla – Součásti palivového systému na stlačený zemní plyn
(CNG) – různé použitelné části
Palivové nádrže vozidel poháněných stlačeným zemním plynem
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Řád pro kotle, tlakové nádoby a tlaková potrubí – Část 2: Požadavky na
vysokotlaké láhve sloužící pro uložení paliva v motorovém vozidle
Nádrže na vodík pod tlakem
Globální
technický
Globální technický předpis o vozidlech s pohonem vodíkem a palivovými
předpis (GTR) č.13
články (ECE/TRANS/180/Add.13)
Plynný vodík a směsi plynného vodíku – Palivové nádrže pozemních
ISO/TS 15869:2009
vozidel
Nařízení
(ES)
č.
Nařízení (ES) č. 79/2009 Evropského parlamentu a Rady ze dne 14.
ledna 2009 o schvalování typu motorových vozidel na vodíkový pohon a
79/2009
o změně směrnice 2007/46/ES
Nařízení
(EU)
č.
Nařízení Komise (EU) č. 406/2010 z 26. dubna 2010, kterým se provádí
Nařízení (ES) č. 79/2009 Evropského parlamentu a Rady ze dne 14.
406/2010
ledna 2009 o schvalování typu motorových vozidel na vodíkový pohon
Předpis OSN č. 134
Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel a jejich částí
z hlediska bezpečnostních vlastnosti vozidel poháněných vodíkem
(HFCV)
Řád pro kotle, tlakové nádoby a tlaková potrubí – Část 2: Požadavky na
CSA B51 Část 2:2014
vysokotlaké láhve sloužící pro uložení paliva v motorovém vozidle
Plynové nádrže zkonstruované a vyrobené podle předchozích verzí příslušných norem
a předpisů pro plynové nádrže do motorových vozidel, které platily v době homologace vozidel,
pro něž byly plynové nádrže zkonstruovány a vyrobeny, smějí být dále přepravovány;
(b)

Plynové palivové soustavy musí být těsné a nesmějí vykazovat žádné známky vnějšího
poškození, které by mohlo zhoršit jejich bezpečnost:
POZNÁMKA 1: Kritéria je možno nalézt v normě ISO 11623:2015 Láhve na plyny – Konstrukce
z kompozitních materiálů - Periodické inspekce a zkoušky (nebo ISO 19078:2013 Láhve na
plyn – Kontrola instalace lahví a revize vysokotlakých lahví instalovaných ve vozidlech pro
uložení zemního plynu používaného jako palivo v motorových vozidlech).
POZNÁMKA 2: Nejsou-li plynové palivové soustavy těsné, nebo jestliže jsou nadměrně
naplněné nebo vykazují poškození, které by mohlo zhoršit jejich bezpečnost (např. v případě
vyřazení z provozu z důvodu bezpečnosti), smějí být přepravovány jen v záchranných tlakových
nádobách podle ustanovení ADR.

(c)

Je-li plynová palivová soustava vybavena dvěma nebo více ventily namontovanými za sebou,
musí být tyto dva ventily uzavřeny tak, aby byly plynotěsné za normálních podmínek přepravy.
Jestliže existuje pouze jeden ventil, nebo pokud pouze jeden ventil funguje, musí být všechny
otvory, s výjimkou otvoru zařízení pro vyrovnávání tlaku, uzavřeny tak, aby byly plynotěsné za
normálních podmínek přepravy;

(d)

Plynové palivové soustavy musí být přepravovány takovým způsobem, aby se zamezilo ucpání
zařízení pro vyrovnávání tlaku nebo jakémukoli poškození ventilů a jakékoli jiné natlakované
části plynových palivových sestav a nechtěnému úniku plynu za normálních podmínek
přepravy. Plynová palivová sestava musí být zajištěna, aby se zamezilo jejímu sklouznutí,
valení nebo pohybu ve vertikálním směru;

(e)

Ventily musí být chráněny jednou z metod popsaných v 4.1.6.8 (a) až (e).

(f)

Kromě případu, kdy jsou plynové palivové soustavy přepravovány za účelem jejich likvidace,
recyklace, opravy, inspekce nebo údržby, smějí být naplněny do nejvýše 20% svého
jmenovitého stupně plnění nebo jmenovitého provozního tlaku, jak je to náležité;

(g)

Bez ohledu na ustanovení kapitoly 5.2, jsou-li plynové palivové soustavy odesílány
v manipulačním prostředku, smějí být značky a bezpečnostní značky umístěny na
manipulačním prostředku; a

(h)

Bez ohledu na ustanovení v 5.4.1.1.1 (f), smějí být informace o celkovém množství
nebezpečných věcí nahrazeny následujícími informacemi:
(i)

počet plynových palivových soustav; a
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(ii)

v případě zkapalněných plynů celková čistá (netto) hmotnost (kg) plynu pro každou
plynovou palivovou soustavu a v případě stlačených plynů celkový hydraulický vnitřní
objem (l) každé plynové palivové sestavy spolu s údajem jmenovitého provozního tlaku.

Příklady údajů v přepravním dokladu:
Přiklad 1: „UN 1971 plyn zemní, stlačený, 2.1, 1 plynová palivová sestava o 50 l celkem,
200 barů“.
Přiklad 2: „UN 1965 uhlovodíky plynné, směs, zkapalněná, j.n., 2.1, 3 plynové palivové sestavy,
každá s 15 kg čisté (netto) hmotnosti plynu“.
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Nitrocelulóza musí splňovat kritéria Bergmann-Junkova testu nebo testu pomocí methyl fialového
papíru dle Příručky zkoušek a kritérií, dodatku 10. Zkoušky typu 3 (c) nemusí být použity.
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Nitrocelulóza musí splňovat kritéria Bergmann-Junkova testu nebo testu pomocí methyl fialového
papíru dle Příručky zkoušek a kritérií, dodatku 10.
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Tato položka smí být použita pouze pro tuhé medicínské odpady kategorie A přepravované k likvidaci.

396 - 499

(Vyhrazeno)

500

(Vypuštěno)

501

Naftalen, roztavený, viz UN číslo 2304.

502

UN 2006 plasty na bázi nitrocelulózy, schopné samoohřevu, j.n. a UN 2002 celuloid, odpad jsou
látkami třídy 4.2.

503

Fosfor bílý, roztavený, viz UN číslo 2447.

504

UN 1847 sulfid draselný, hydratovaný, obsahující nejméně 30 % krystalové vody, UN 1849 sulfid
sodný, hydratovaný, obsahující nejméně 30 % krystalové vody a UN 2949 hydrogensulfid sodný,
obsahující nejméně 25 % krystalové vody jsou látkami třídy 8.

505

UN 2004 amid hořečnatý je látkou třídy 4.2.

506

Kovy alkalických zemin a slitiny kovů alkalických zemin v pyroforní formě jsou látkami třídy 4.2.
UN 1869 hořčík nebo slitiny hořčíku s více než 50 % hořčíku, jako hrudky, třísky nebo pásky jsou
látkami třídy 4.1.

507

UN 3048 pesticidy na bázi fosfidu hliníku s přísadami zamezujícími vyvíjení toxických hořlavých plynů
jsou látkami třídy 6.1.

508

UN 1871 dihydrid titanu a UN 1437 hydrid zirkonia jsou látkami třídy 4.1. UN 2870 tetrahydridoboritan
hlinitý je látkou třídy 4.2.

509

UN 1908 chloritan, roztok je látkou třídy 8.

510

UN 1755 kyselina chromová, roztok je látkou třídy 8.

511

UN 1625 dusičnan rtuťnatý, UN 1627 dusičnan rtuťný a UN 2727 dusičnan thallný jsou látkami třídy
6.1. Dusičnan thoričitý, tuhý, dusičnan uranylu hexahydrát-roztok a dusičnan uranylu, tuhý jsou látkami
třídy 7.

512

UN 1730 chlorid antimoničný, kapalný, UN 1731 chlorid antimoničný, roztok, UN 1732 fluorid
antimoničný a UN 1733 chlorid antimonitý jsou látkami třídy 8.

513

UN 0224 azid barnatý, suchý nebo vlhčený méně než 50 % hm. vody je látkou třídy 1. UN 1571 azid
barnatý, vlhčený nejméně 50 % hm. vody je látkou třídy 4.1. UN 1854 slitiny barya, pyroforní, jsou
látkami třídy 4.2. UN 1445 chlorečnan barnatý, tuhý, UN 1446 dusičnan barnatý, UN 1447 chloristan
barnatý, tuhý, UN 1448 manganistan barnatý, UN 1449 peroxid barya, UN 2719 bromičnan barnatý,
UN 2741 chlornan barnatý s více než 22 % aktivního chloru, UN 3405 chlorečnan barnatý, roztok
a UN 3406 chloristan barnatý, roztok jsou látkami třídy 5.1. UN 1565 kyanid barnatý a UN 1884 oxid
barnatý jsou látkami třídy 6.1.

514

UN 2464 dusičnan berylnatý je látkou třídy 5.1.
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515

UN 1581 chlorpikrin a methylbromid, směs a UN 1582 chlorpikrin a methylchlorid, směs jsou látkami
třídy 2.

516

UN 1912 methylchlorid a dichlormethan, směs je látkou třídy 2.

517

UN 1690 fluorid sodný, tuhý, UN 1812 fluorid draselný, tuhý UN 2505 fluorid amonný, UN 2674
hexafluorokřemičitan sodný a UN 2856 hexafluorokřemičitany, j.n., UN 3415 fluorid sodný, roztok a UN
3422 fluorid draselný, roztok jsou látkami třídy 6.1.

518

UN 1463 oxid chromový, bezvodý (kyselina chromová, tuhá) je látkou třídy 5.1.

519

UN 1048 bromovodík, bezvodý, je látkou třídy 2.

520

UN 1050 chlorovodík, bezvodý, je látkou třídy 2.

521

Tuhé chloritany a chlornany jsou látkami třídy 5.1.

522

UN 1873 kyselina chloristá, vodný roztok s více než 50 % hm., ale nejvýše 72 % hm. čisté kyseliny, je
látkou třídy 5.1. Kyselina chloristá, vodný roztok s více než 72 % hm. čisté kyseliny, nebo směsi
kyseliny chloristé s jinými kapalinami než vodou nejsou připuštěny k přepravě.

523

UN 1382 sulfid draselný, bezvodý a UN 1385 sulfid sodný, bezvodý, jakož i jejich hydráty s méně než
30 % krystalové vody, a UN 2318 hydrogensulfid sodný s méně než 25 % krystalové vody jsou látkami
třídy 4.2.

524

UN 2858 hotové výrobky ze zirkonia s tloušťkou nejméně 18 m jsou látkami třídy 4.1.

525

Roztoky anorganických kyanidů s celkovým obsahem iontů kyanidu vyšším než 30 % jsou přiřazeny k
obalové skupině I, roztoky s celkovým obsahem iontů kyanidu vyšším než 3 %, nejvýše však 30 %,
jsou přiřazeny k obalové skupině II a roztoky s celkovým obsahem iontů kyanidu vyšším než 0,3 %,
nejvýše však 3 %, jsou přiřazeny k obalové skupině III.

526

UN 2000 celuloid je přiřazen ke třídě 4.1.

528

UN 1353 vlákna nebo tkaniny impregnované slabě nitrovanou celulózou, neschopné samoohřevu, jsou
látkami třídy 4.1.

529

UN 0135 fulminát rtuťnatý, vlhčený nejméně 20 % hm. vody nebo směsi alkohol/ voda je látkou třídy
1. Chlorid rtuťný (kalomel) je látkou třídy 6.1 (UN číslo 2025).

530

UN 3293 hydrazin, vodný roztok s nejvýše 37 % hm. hydrazinu je látkou třídy 6.1.

531

Směsi s bodem vzplanutí pod 230 C, které obsahují více než 55 % nitrocelulózy s libovolným obsahem
dusíku, nebo nejvýše 55 % nitrocelulózy s obsahem dusíku vyšším než 12,6 % (v suché hmotě) jsou
látkami třídy 1 (viz UN číslo 0340 nebo 0342) nebo třídy 4.1 (UN čísel 2555, 2556 nebo 2557).

532

UN 2672 amoniak (čpavek), roztok s více než 10 %, ale nejvýše 35 % amoniaku je látkou třídy 8.

533

UN 1198 formaldehyd, roztok, hořlavý je látkou třídy 3. Formaldehydové roztoky, nehořlavé, obsahující
méně než 25 % formaldehydu nepodléhají předpisům ADR.

534

Ačkoliv benzin může mít za určitých klimatických podmínek tenzi par při 50 °C větší než 110 kPa
(1,10 bar), nejvýše však 150 kPa (1,50 bar), musí zůstat zařazen jako látka, která má při 50 °C tenzi
par nejvýše 110 kPa (1,10 bar).

535

UN 1469 dusičnan olovnatý, UN 1470 chloristan olovnatý, tuhý a UN 3408 chloristan olovnatý, roztok
jsou látkami třídy 5.1.

536

Naftalen, tuhý, viz UN číslo 1334.

537

UN 2869 chlorid titanitý, směs, nesamozápalná je látkou třídy 8.

538

Síra (v tuhém stavu), viz UN číslo 1350.

539

Roztoky isokyanátů s bodem vzplanutí 23 °C nebo vyšším jsou látkami třídy 6.1.

540

UN 1326 hafnium, prášek, vlhčený nejméně 25 % vody, UN 1352 titan, prášek, vlhčený nejméně 25 %
vody, nebo UN 1358 zirkonium, prášek, vlhčený, nejméně 25 % vody, jsou látkami třídy 4.1.

648

541

Směsi nitrocelulózy, jejichž obsah vody, alkoholu nebo plastifikačních činidel je nižší než předepsané
mezní hodnoty, jsou látkami třídy 1.

542

Talek (mastek) s tremolitem a/nebo aktinolitem je látkou spadající pod tuto položku.

543

UN 1005 amoniak (čpavek), bezvodý, UN 3318 amoniak (čpavek), roztok s více než 50 % amoniaku
a UN 2073 amoniak (čpavek), roztok s více než 35 %, avšak nejvýše 50 % amoniaku, jsou látky třídy
2. Roztoky amoniaku (čpavku) s nejvýše 10 % amoniaku nepodléhají předpisům ADR.

544

UN 1032 dimethylamin, bezvodý, UN 1036 ethylamin, UN 1061 methylamin, bezvodý a UN 1083
trimethylamin, bezvodý, jsou látkami třídy 2.

545

UN 0401 sulfid dipikrylu (sirník dipikrylu) suchý nebo vlhčený méně než 10 % hm. vody je látkou třídy 1.

546

UN 2009 zirkonium, suché, hotové plechy, pásy nebo stočený drát, o tloušťce menší než 18 m, je
látkou třídy 4.2. Zirkonium, suché, hotové plechy, pásy nebo stočený drát, o tloušťce nejméně 254 m,
nepodléhá předpisům ADR.

547

UN 2210 maneb nebo UN 2210 maneb, přípravky, ve formě schopné samoohřevu jsou látkami třídy
4.2.

548

Chlorsilany, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, jsou látkami třídy 4.3.

549

Chlorsilany s bodem vzplanutí pod 23 °C, které ve styku s vodou nevyvíjejí žádné hořlavé plyny, jsou
látkami třídy 3. Chlorsilany s bodem vzplanutí 23 °C nebo vyšším, které ve styku s vodou nevyvíjejí
žádné hořlavé plyny, jsou látkami třídy 8.

550

UN 1323 cer, desky, pruty nebo tyče, je látkou třídy 4.1.

551

Roztoky těchto isokyanátů s bodem vzplanutí pod 23 °C jsou látkami třídy 3.

552

Kovy a slitiny kovů v práškové nebo jiné hořlavé formě, které jsou samozápalné, jsou látkami třídy 4.2.
Kovy a slitiny v práškové nebo jiné hořlavé formě, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, jsou
látkou třídy 4.3.

553

Tyto směsi peroxidu vodíku a kyseliny peroctové nesmějí při laboratorních zkouškách (viz Příručku
zkoušek a kritérií, část II, oddíl 20) vybuchnout v kavitovaném stavu, ani deflagrovat a nesmějí rovněž
reagovat na zahřívání v uzavřeném prostoru, ani mít žádnou výbušnou sílu. Tento přípravek musí být
tepelně stabilní (teplota samourychlujícího se rozkladu 60 °C nebo vyšší pro kus o hmotnosti 50 kg)
a musí obsahovat jako prostředek k znecitlivění kapalinu, která se snáší s kyselinou peroctovou.
Přípravky, které neodpovídají těmto kritériím, se považují za látky třídy 5.2 [viz Příručku zkoušek
a kritérií, část II, odstavec 20.4.3 g) ].

554

Hydridy kovů, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, jsou látkami třídy 4.3 UN 2870
tetrahydridoboritan hlinitý nebo UN 2870 tetrahydridoboritan hlinitý v přístrojích je látkou třídy 4.2.

555

Prach a prášek kovů, netoxické, v nesamozápalné formě, které však ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé
plyny, jsou látkami třídy 4.3.

556

(Vypuštěno)

557

Prach a prášek kovů v pyroforní formě jsou látkami třídy 4.2.

558

Kovy a slitiny kovů v pyroforní formě jsou látkami třídy 4.2. Kovy a slitiny kovů, které ve styku s vodou
nevyvíjejí žádné hořlavé plyny, nejsou pyroforní ani schopné samoohřevu, ale snadno se zapálí, jsou
látkami třídy 4.1.

559

(Vypuštěno)

560

Látka zahřátá, kapalná, j.n. přepravovaná při teplotě nejméně 100 °C (včetně roztavených kovů
a roztavených solí), a, u látek s bodem vzplanutí, při teplotě pod jejich bodem vzplanutí, je látkou
třídy 9 (UN čísla 3257).

561

Chlorformiáty s převažujícími žíravými vlastnostmi jsou látkami třídy 8.

562

Samozápalné organokovové sloučeniny jsou látkami třídy 4.2. Organokovové sloučeniny, hořlavé,
reagující s vodou jsou látkami třídy 4.3.
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563

UN 1905 kyselina selenová je látkou třídy 8.

564

UN 2443 trichlorid vanadylu, UN 2444 chlorid vanadičitý a UN 2475 chlorid vanaditý jsou látkami
třídy 8.

565

K této položce jsou přiřazeny nespecifikované odpady, které pocházejí z lékařských/veterinárních
ošetření lidí/zvířat nebo z biologického výzkumu, u kterých je malá pravděpodobnost, že obsahují látky
třídy 6.2. Dekontaminované klinické odpady nebo odpady pocházející z biologického výzkumu, které
dříve obsahovaly infekční látky, nepodléhají předpisům třídy 6.2.

566

UN 2030 hydrazin, vodný roztok s více než 37 % hm. hydrazinu je látkou třídy 8.

567

(Vypuštěno)

568

Azid barnatý s obsahem vody pod předepsanou mezní hodnotou je látkou třídy 1, UN čísla 0224.

569 - 579

(Vyhrazeno)

580

(Vypuštěno)

581

Tato položka zahrnuje směsi propadienu a 1 až 4 % methylacetylenu, jakož i následující směsi:
Směs
Methylacetylen a
propadien, nejvýše
63
48

P1
P2
582

Obsah, % objemu
Propan a propylen,
nejvýše
24
50

Nasycené uhlovodíky
C4 nejméně
14
5

Dovolený
technický název
v 5.4.1.1
„Směs P1“
„Směs P2“

Tato položka zahrnuje mimo jiné směsi plynů označené písmenem R…., s následujícími vlastnostmi:
Směs
F1
F2
F3

Maximální tenze par při
70 °C (MPa)
1,3
1,9
3,0

Minimální hustota při
50 °C (kg/l)
1,30
1,21
1,09

Dovolený technický název
pro účely 5.4.1.1
„Směs F1“
„Směs F2“
„Směs F3“

POZNÁMKA 1: Trichlorfluormethan (chladicí plyn R11), 1,1,2-trichlor-1,2,2-trifluorethan (chladicí plyn
R113), 1,1,1-trichlor-2,2,2- trifluorethan (chladicí plyn R113a), 1-chlor-1,2,2- trifluorethan (chladicí plyn
R133) a 1-chlor-1,1,2- trifluorethan (chladicí plyn R133b) nejsou látkami třídy 2. Mohou však být
součástí směsí F1 až F3.
POZNÁMKA 2: Referenční hustoty odpovídají hustotám dichlorfluormethanu (1,30 kg/l), dichlordifluormethanu (1,21 kg/l) a chlordifluormethanu (1,09 kg/l).
583

Tato položka zahrnuje mimo jiné směsi plynů s následujícími vlastnostmi:
Směs
A
A01
A02
A0
A1
B1
B2
B
C
a

584

Maximální tenze par při
70 °C (MPa)
1,1
1,6
1,6
1,6
2,1
2,6
2,6
2,6
3,1

Minimální hustota při
50 °C (kg/l)
0,525
0,516
0,505
0,495
0,485
0,474
0,463
0,450
0,440

Pro přepravu v cisternách smějí být obchodní názvy „Butan“ nebo „Propan“ používány jen jako
doplněk.

Tento plyn nepodléhá předpisům ADR, jestliže:


Dovolený technický názeva
pro účely 5.4.1.1
„Směs A“ nebo „Butan“
„Směs A01“ nebo „Butan“
„Směs A02“ nebo „Butan“
„Směs A0“ nebo „Butan“
„Směs A1“
„Směs B1“
„Směs B2“
„Směs B“
„Směs C“ nebo „Propan“

obsahuje nejvýše 0,5 % vzduchu v plynném stavu;
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je obsažen v kovových kapslích (sodors, sparklets), které jsou bez vad snižujících jejich
pevnost;



je zaručena těsnost uzávěrů kapslí;



jedna kapsle obsahuje nejvýše 25 g tohoto plynu;



jedna kapsle obsahuje nejvýše 0,75 g tohoto plynu na cm 3 vnitřního objemu.

585

(Vypuštěno)

586

Prášky hafnia, titanu a zirkonia musí obsahovat viditelný přebytek vody. Prášky hafnia, titanu
a zirkonia, navlhčené, mechanicky vyrobené, s velikostí částeček nejméně 53 m, nebo chemicky
vyrobené, s velikosti částeček nejméně 840 m, nepodléhají předpisům ADR.

587

Baryumstearát a titaničitan barnatý nepodléhají předpisům ADR.

588

Bromid hlinitý a chlorid hlinitý v tuhé hydratované formě nepodléhají předpisům ADR.

589

(Vypuštěno)

590

Chlorid železitý, hexahydrát nepodléhá předpisům ADR.

591

Síran olovnatý s nejvýše 3 % volné kyseliny nepodléhá předpisům ADR.

592

Prázdné obaly, včetně prázdných IBC a prázdných velkých obalů, prázdná cisternová vozidla, prázdné
snímatelné cisterny, prázdné přemístitelné cisterny, prázdné cisternové kontejnery a prázdné malé
kontejnery, nevyčištěné, které obsahovaly tuto látku, nepodléhají předpisům ADR.

593

Tento plyn, který je určen ke chlazení např. lékařských nebo biologických vzorků, nepodléhá
předpisům ADR, je-li obsažen v dvoustěnných nádobách, které odpovídají ustanovením pododdílu
4.1.4.1, pokynu pro balení P203, odstavci (6) pro otevřené kryogenní nádoby, pokud není stanoveno
jinak v 5.5.3.

594

Následující předměty, vyrobené a naplněné podle předpisů platných v zemi výroby, nepodléhají
ustanovením ADR:
(a)

(b)

UN 1044 hasicí přístroje vybavené ochranou proti nechtěnému uvedení do činnosti:


jsou-li zabaleny v pevném vnějším obalu; nebo



jde-li o velké hasicí přístroje, které splňují požadavky zvláštního ustanovení pro balení
PP91 pokynu pro balení P003 v 4.1.4.1;

UN 3164 předměty pod pneumatickým nebo hydraulickým tlakem, které jsou konstruovány tak,
aby vydržely větší namáhání než je vnitřní tlak plynu na základě přenosu síly, strukturní
pevnosti nebo konstrukce, když jsou zabaleny v pevném vnějším obalu.

POZNÁMKA: „Předpisy platné v zemi výroby“ znamená předpisy platné v zemi výroby nebo předpisy
platné v zemi používání.
596

Kadmiová barviva, jako sulfidy kadmia, sulfoselenidy kadmia a kadmiové soli vyšších mastných kyselin
(např. kadmiumstearát) nepodléhají předpisům ADR.

597

Kyselina octová, roztoky s nejvýše 10 % hm. čisté kyseliny nepodléhají předpisům ADR.

598

Následující předměty nepodléhají předpisům ADR:
(a)

Nové akumulátory, jestliže:


jsou zajištěny proti posunu, pádu a poškození;



jsou opatřeny zařízením na přenášení, ledaže by byly stohovány, např. na paletách;



nevykazují na vnější straně nebezpečné stopy louhů nebo kyselin;



jsou chráněny proti zkratům.

651

(b)

Použité akumulátory, jestliže:


jejich skříně nevykazují žádné poškození;



jsou zajištěny proti netěsnosti, posunu, pádu a poškození, např. stohováním
na paletách;



nevykazují na vnější straně nebezpečné stopy louhů nebo kyselin;



jsou chráněny proti zkratům.

“Použité akumulátory“ jsou takové, které jsou přepravovány za účelem recyklace po normálním
používání.
599

(Vypuštěno)

600

Oxid vanadičný, roztavený a ztuhlý, nepodléhá předpisům ADR.

601

Farmaceutické výrobky (léky) připravené k použití, které jsou látkami vyrobenými a zabalenými
pro maloobchodní prodej nebo pro distribuci pro osobní potřebu nebo pro domácnost, nepodléhají
předpisům ADR.

602

Sirníky fosforu obsahující žlutý nebo bílý fosfor nejsou připuštěny k přepravě.

603

Kyanovodík, bezvodý, který neodpovídá popisu pro UN číslo 1051 nebo UN číslo 1614, není připuštěn
k přepravě. Kyanovodík (kyselina kyanovodíková) s méně než 3 % vody je stabilní, jestliže jeho
hodnota pH činí 2,5 ± 0,5 a kapalina je čirá a bezbarvá.

604

(Vypuštěno)

605

(Vypuštěno)

606

(Vypuštěno)

607

Směsi dusičnanu draselného a dusitanu sodného se solí amonnou nejsou připuštěny k přepravě.

608

(Vypuštěno)

609

Tetranitromethan, který obsahuje hořlavé nečistoty, není připuštěn k přepravě.

610

Tato látka není připuštěna k přepravě, jestliže obsahuje více než 45 % kyanovodíku.

611

Dusičnan amonný s více než 0,2 % hořlavých látek (včetně organických látek jako ekvivalentů uhlíku)
není připuštěn k přepravě, ledaže je součástí látek nebo předmětů třídy 1.

612

(Vyhrazeno)

613

Roztok kyseliny chlorečné s více než 10 % kyseliny chlorečné a směsi kyseliny chlorečné s jakoukoli
kapalinou kromě vody nejsou k přepravě připuštěny.

614

2,3,7,8 - tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD) v koncentracích považovaných podle kritérií pododdílu
2.2.61.1 za velmi toxické není připuštěn k přepravě.

615

(Vyhrazeno)

616

Látky obsahující více než 40 % kapalných esterů kyseliny dusičné musí vyhovět při zkoušce
na výpotek, uvedené v oddílu 2.3.1.

617

Dodatečně k typu trhaviny je nutno uvést na kuse obchodní název dotyčné trhaviny.

618

V nádobách s 1,2 butadienem nesmí obsah kyslíku v plynné fázi překročit 50 ml/m3.

619 - 622

(Vyhrazeno)

623

UN 1829 oxid sírový musí být stabilizován přidáním inhibitorů. Oxid sírový, čistoty nejméně 99,95 %,
smí být přepravován bez inhibitoru v cisternách, za podmínky, že jeho teplota je udržována
na nejméně 32,5 °C. Při přepravě této látky v cisterně při teplotě nejméně 32.5 °C musí být
v přepravním dokladu zápis “Přeprava při nejnižší teplotě produktu 32,5 °C“.
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625

Kusy obsahující tyto předměty musí být zřetelně označeny nápisem “UN 1950 AEROSOLY“.

626 - 627

(Vyhrazeno)

632

Tato látka se považuje za samozápalnou (pyroforní).

633

Kusy a malé kontejnery s touto látkou musí být opatřeny následující značkou: “Udržovat vzdálenost
od zápalných zdrojů“. Tato značka musí být uveden v úředním jazyce země odeslání a kromě toho,
jestliže tento jazyk není anglický, francouzský ani německý, také v anglickém, francouzském nebo
německém jazyce, pokud případné dohody uzavřené mezi státy dotčenými přepravou nestanoví něco
jiného.

634

(Vypuštěno)

635

Kusy obsahující tyto předměty musí být opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru č. 9 pouze tehdy,
jestliže jsou předměty plně uzavřeny v obalu, v latění nebo jiných prostředcích, které brání rychlé
identifikaci těchto předmětů.

636

Až do mezilehlého zpracovatelského objektu lithiové články a baterie o celkové (brutto) hmotnosti
nejvýše 500 g na každý článek nebo baterii, lithium-iontové články s watthodinovou zatížitelností
nejvýše 20 Wh, lithium-iontové baterie s watthodinovou zatížitelností nejvýše 100 Wh, lithium-kovové
články s obsahem lithia nejvýše 1 g a lithium-kovové baterie s celkovým obsahem lithia nejvýše 2 g,
neobsažené v zařízení, shromážděné a podávané k přepravě za účelem jejich třídění, likvidace nebo
recyklace, společně s jinými nelithiovými články nebo bateriemi nebo bez nich, nepodléhají jiným
ustanovením ADR, včetně zvláštního ustanovení 376 a odstavce 2.2.9.1.7, pokud jsou splněny
následující podmínky:
(a)

Články a baterie jsou baleny podle pokynu pro balení P909 v 4.1.4.1, kromě dodatečných
požadavků 1 a 2;

(b)

Je zaveden systém zajištění kvality, aby se zajistilo, že celkové množství lithiových článků
a baterií na dopravní jednotku nepřekročí 333 kg;
POZNÁMKA: Celkové množství lithiových článků a baterií ve smíšeném nákladu může být
určeno pomocí statistické metody zahrnuté v systému zajištění kvality. Kopie záznamů
o zajištění kvality musí být na požádání dány k dispozici příslušnému orgánu.

(c)
637

Kusy jsou označeny nápisem „LITHIOVÉ BATERIE K LIKVIDACI“ nebo „LITHIOVÉ BATERIE
K RECYKLACI“, jak je to vhodné.“

Geneticky změněné mikroorganismy a geneticky změněné organismy jsou takové, které nejsou
nebezpečné pro člověka ani zvířata, které by však mohly zvířata, rostliny, mikrobiologické látky
a ekosystémy změnit takovým způsobem, který se nemůže v přírodě vyskytovat. Geneticky změněné
mikroorganismy a geneticky změněné organismy nepodléhají ustanovením ADR, jsou-li schváleny
k používání příslušnými orgány zemí původu, tranzitu a určení.3
Živých obratlovců ani bezobratlých živočichů nesmí být použito k tomu, aby přepravovali látky
přiřazené pod toto UN číslo, ledaže by tyto látky nemohly být přepraveny jiným způsobem.
Pro přepravu snadno zkazitelných látek pod tímto UN číslem je nutno udat patřičné informace,
např. “Chladit na + 2 °C/+4 °C“ nebo “Přepravovat ve zmrzlém stavu“ nebo “Nenechat zmrznout“.

638

Tyto látky jsou příbuzné samovolně se rozkládajícím látkám (viz odstavec 2.2.41.1.19)

639

Viz pododdíl 2.2.2.3, klasifikační kód 2 F, UN 1965, poznámka 2.

640

Fyzikální a technické vlastnosti uvedené ve sloupci (2) tabulky A kapitoly 3.2 určují různé kódy cisteren
pro přepravu látek téže obalové skupiny v cisternách ADR.

3

Viz zejména díl C směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných
organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS (Úřední věstník Evropských společenství č. L 106 ze
17. dubna 2001, str. 8 - 14), v němž je stanoven schvalovací postup pro Evropská společenství.
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K identifikaci těchto fyzikálních a technických vlastností látky přepravované v cisterně je nutno údaje
vyžadované v přepravním dokladu doplnit pouze v případě přepravy v cisternách ADR takto:
„Zvláštní ustanovení 640X“, kde „X“ je příslušné velké písmeno, které je uvedeno za odkazem
na zvláštní ustanovení 640 ve sloupci (6) tabulky A kapitoly 3.2.
Od těchto doplňkových údajů je však možno upustit v případě přepravy v typu cisterny, který pro látky
určité obalové skupiny určitého UN čísla splňuje alespoň nejpřísnější požadavky.
642

Pokud se to v rámci pododdílu 1.1.4.2 nepřipouští, nesmí se tato položka Vzorových předpisů OSN
použít pro přepravu roztoku hnojiv s volným amoniakem (čpavkem).

643

Kamenná nebo obalovaná asfaltová směs nepodléhá požadavkům třídy 9.

644

Přeprava této látky je dovolena za podmínky, že:


hodnota pH naměřená v 10 % vodném roztoku přepravované látky je mezi 5 a 7;



roztok neobsahuje hořlavé látky v množství větším než 0,2 % nebo sloučeniny chloru
v takovém množství, že obsah chloru překročí 0,02 %.

645

Klasifikační kód uvedený ve sloupci (3b) tabulky A kapitoly 3.2 se smí použít jen se souhlasem
příslušného orgánu smluvní strany ADR uděleným před přepravou. Schválení musí být vydáno
písemně jako osvědčení o schválení klasifikace (viz 5.4.1.2.1 (g)) a musí obdržet jediné jednací číslo.
Je-li přiřazení k podtřídě provedeno podle postupu uvedeného v 2.2.1.1.7.2, může příslušný orgán
požadovat, aby byla nedostatečná klasifikace ověřena na základě údajů získaných ze zkoušek série
6 Příručky zkoušek a kritérií, části I, oddílu 16.

646

Uhlí vyrobené parním aktivačním procesem nepodléhá předpisům ADR.

647

Přeprava octa a kyseliny octové potravinářské kvality s nejvýše 25 % hm. čisté kyseliny podléhá pouze
těmto požadavkům:
(a)

Obaly, včetně IBC a velkých obalů, a cisterny musí být vyrobeny z nerezové oceli nebo z plastu,
který je trvale odolný proti žíravosti octa/kyseliny octové potravinářské kvality.

(b)

Obaly, včetně IBC a velkých obalů, a cisterny musí jejich vlastník podrobit nejméně jednou
ročně vizuální inspekci. Výsledky inspekcí musí být zaznamenány a záznamy uchovávány
nejméně jeden rok. Poškozené obaly, včetně IBC a velkých obalů, a cisterny nesmějí být
naplněny.

(c)

Obaly, včetně IBC a velkých obalů, a cisterny musí být plněny tak, aby produkt nepřetekl
a neulpěl na vnějším povrchu.

(d)

Těsnění a uzávěry musí být odolné proti octu/kyselině octové potravinářské kvality. Obaly,
včetně IBC a velkých obalů, a cisterny musí být hermeticky utěsněny baličem nebo plničem
tak, aby za normálních podmínek přepravy nedošlo k úniku.

(e)

Smějí se používat skupinové obaly s vnitřními obaly ze skla nebo plastu (viz pokyn pro balení
P001 v 4.1.4.1), které splňují všeobecná ustanovení pro balení v pododdílech 4.1.1.1, 4.1.1.2,
4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 a 4.1.1.8.

Ostatní ustanovení ADR se nepoužijí.
648

Předměty napuštěné tímto pesticidem, jako jsou lepenkové podložky, papírové proužky, kuličky vaty,
plastové fólie, v hermeticky uzavřených obalech nepodléhají ustanovením ADR.
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(Vypuštěno)
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Odpady sestávající ze zbytků obalů, ztuhlých a kapalných zbytků barev mohou být přepravovány
za podmínek obalové skupiny II. Kromě ustanovení UN čísla 1263, obalové skupiny II mohou být
odpady baleny a přepravovány také za těchto podmínek:
(a)

Odpady mohou být baleny podle pokynu pro balení P002 pododdílu 4.1.4.1 nebo pokynu pro
balení IBC06 pododdílu 4.1.4.2;

(b)

Odpady mohou být baleny do flexibilních IBC typů 13H3, 13H4 a 13H5 v přepravních obalových
souborech s plnými stěnami;
654

(c)

Zkoušení obalů a IBC uvedených pod písmeny (a) nebo (b) se může provádět podle ustanovení
kapitol 6.1, popřípadě 6.5, pro tuhé látky na úrovni parametrů obalové skupiny II;
Zkoušky musí být provedeny na obalech a IBC naplněných reprezentativním vzorkem odpadů,
jak jsou připraveny k přepravě;

(d)

Přeprava ve volně loženém stavu je dovolena ve vozidlech s plachtou,
uzavřených kontejnerech nebo velkých kontejnerech s plachtou, vesměs plnostěnných.
Nástavba vozidla nebo těleso kontejneru musí být těsné nebo musí být utěsněny, např. pomocí
vhodného a dostatečně pevného vnitřního vyložení;

(e)

Jsou-li odpady přepravovány za podmínek tohoto zvláštního ustanovení, musí být podle
odstavce 5.4.1.1.3 deklarovány v přepravním dokladu takto:
„UN 1263 ODPAD BARVA, 3, II, (D/E)“, nebo
„UN 1263 ODPAD BARVA, 3, OS II, (D/E)“.
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Zvláštní ustanovení V2 (1) neplatí, jestliže čistá hmotnost výbušné látky na dopravní jednotku
nepřekračuje 4000 kg, za podmínky, že čistá hmotnost výbušné látky na vozidlo nepřekročí 3000 kg.
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Nádoby z austenitické nerezové oceli, ferritické a austenitické oceli (ocel Duplex) nebo svařovaného
titanu, které nesplňují požadavky kapitoly 6.2, ale byly vyrobeny a schváleny podle vnitrostátních
leteckých předpisů pro použití jako palivové nádrže pro horkovzdušný balon nebo horkovzdušnou
vzducholoď, uvedené do provozu (datum první inspekce) před1.červencem 2004, mohou být
přepravovány po silnici, pokud splňují tyto podmínky:
(a)

Všeobecná ustanovení v 6.2.1 musí být dodržena;

(b)

Konstrukce a výroba nádob musí být schváleny pro použití v letectví národním úřadem
pro leteckou dopravu;

(c)

Odchylkou od 6.2.3.1.2 musí být výpočtový tlak odvozen od redukované nejvyšší okolní teploty
+40 °C; v tomto případě:
(i)

odchylkou od 6.2.5.1 mohou být láhve vyrobeny z válcovaného a temperovaného
čistého titanu obchodní kvality splňujícího minimální požadavky Rm > 450 MPa,
εA > 20 % (εA = prodloužení po přetržení);
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(ii)

láhve z austenitické nerezové oceli a feritické a austenitické oceli (ocel Duplex) mohou
být používány do úrovně napětí dosahující až 85 % minimální zaručené meze
průtažnosti (Re) při výpočtovém tlaku odvozeném od redukované nejvyšší okolní teploty
+40°C;

(iii)

nádoby musí být vybaveny zařízením pro vyrovnávání tlaku s nastaveným jmenovitým
tlakem 26 barů; zkušební tlak těchto nádob musí být nejméně 30 barů;

(d)

Pokud se nepoužijí odchylky uvedené pod písmenem (c), musí být nádoby konstruovány pro
základní teplotu 65°C a musí být vybaveny zařízením pro vyrovnávání tlaku s nastaveným
jmenovitým tlakem stanoveným příslušným orgánem země používání;

(e)

Hlavní těleso nádob musí být pokryto vnější vodovzdornou ochrannou vrstvou o tloušťce
nejméně 25 mm, vyrobenou z konstrukční buněčné pěny nebo podobného materiálu;

(f)

Během přepravy musí být láhev dobře upevněna v koši nebo dodatečném zajišťovacím
prostředku;

(g)

Nádoby musí být označeny jasně viditelnou značkou informující, že jsou určeny jen pro použití
v horkovzdušných balonech nebo horkovzdušných vzducholodích;

(h)

Doba používání (od data první inspekce) nesmí překročit 25 let.

Přeprava tohoto plynu v lahvích majících součin zkušebního tlaku a vnitřního objemu nejvýše
15,2 MPa.litr (152 bar.litr) nepodléhá ostatním ustanovením ADR, jsou-li splněny tyto podmínky:


Ustanovení pro výrobu, zkoušení a plnění lahví jsou dodržena;
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Láhve jsou zabaleny do vnějších obalů, které splňují alespoň požadavky části 4 pro skupinové
obaly. Všeobecná ustanovení pro balení v 4.1.1.1, 4.1.1.2 a 4.1.1.5 až 4.1.1.7 musí být
dodržena;



Láhve nejsou baleny společně s jinými nebezpečnými věcmi;



Celková (brutto) hmotnost kusu nepřekračuje 30 kg; a



Každý kus je zřetelně a trvanlivě označen nápisem „UN 1006“ pro argon, stlačený, „UN 1013“
pro oxid uhličitý, „UN 1046“ pro helium, stlačené nebo „UN 1066“ pro dusík, stlačený. Tato
značka musí být umístěno ve čtverci postaveném na vrchol, který je ohraničen čarou
o rozměrech nejméně 100 x 100 mm.

Odpadové zapalovače shromažďované jednotlivě a zasílané podle 5.4.1.1.3 smějí být přepravovány
pod touto položkou za účelem likvidace. Nemusí být chráněny proti neúmyslnému vyprázdnění
za podmínky, že jsou učiněna opatření, aby se zamezilo nebezpečnému nárůstu tlaku a nebezpečné
atmosféře.
Odpadové zapalovače, s výjimkou těch, které jsou netěsné nebo silně deformované, musí být baleny
podle pokynu pro balení P003. Kromě toho platí následující ustanovení:


musí se používat jen tuhé obaly o maximálním vnitřním objemu 60 litrů;



obaly musí být naplněny vodou nebo jakýmkoli jiným vhodným ochranným materiálem, aby se
předešlo zapálení;



za normálních podmínek přepravy musí být všechna zažehovací zařízení zapalovačů plně
pokryta ochranným materiálem;



obaly musí být dostatečně odvětrávány, aby se předešlo vytvoření hořlavé atmosféry a nárůstu
tlaku;



kusy musí být přepravovány jen v odvětrávaných nebo nekrytých vozidlech nebo kontejnerech.

Netěsné nebo silně deformované zapalovače musí být přepravovány v záchranných obalech
za podmínky, že jsou učiněna vhodná opatření k tomu, aby nedošlo k nebezpečnému nárůstu tlaku.
POZNÁMKA: Na odpadové zapalovače se nevztahuje zvláštní ustanovení 201 ani zvláštní ustanovení
pro balení PP84 a RR5 pokynu pro balení P002 v 4.1.4.1.
4
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Láhve a jejich uzávěry zkonstruované, vyrobené, schválené a označené podle směrnice 97/23/ES
5
nebo směrnice 2014/68/EU a používané pro dýchací přístroje smějí být přepravovány, aniž by
odpovídaly kapitole 6.2, za podmínky, že jsou podrobovány inspekcím a zkouškám uvedeným
v 6.2.1.6.1 a interval mezi zkouškami uvedený v pokynu pro balení P200 v pododdílu 4.1.4.1 není
překročen. Tlak používaný při hydraulické tlakové zkoušce je tlak vyznačený na láhvi podle směrnice
97/23/ES4 nebo směrnice 2014/68/EU5.
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(Vypuštěno)
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Tato položka se použije jen pro technicky čistou látku; ke směsím komponent LPG viz UN číslo 1965
nebo viz UN číslo 1075 ve spojení s POZNÁMKOU 2 v 2.2.2.3.
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UN 1057 ZAPALOVAČE vyhovující normě EN ISO 9994:2019 a UN 1057 NÁDOBKY S NÁPLNÍ DO
ZAPALOVAČŮ smějí být přepravovány jen za dodržení ustanovení uvedených v 3.4.1 (a) až (h), 3.4.2
(s výjimkou celkové (brutto) hmotnosti 30 kg), 3.4.3 (s výjimkou celkové (brutto) hmotnosti 20 kg),
3.4.11 a 3.4.12, pokud jsou dodrženy následující podmínky:

4

Směrnice 97/23/ES Evropského parlamentu a Rady z 29. května 1997 o sbližování právních a správních předpisů členských států
týkající se tlakových zařízení (PED) (Úřední věstník Evropských společenství č. L 181 z 9. července 1997, str. 1-55).

5

Směrnice 2014/68/EU Evropského parlamentu a Rady z 15. května 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských
států týkající se uvádění na trh tlakových zařízení (PED) (Úřední věstník Evropské unie č. L 189 z 27. června 2014, str. 164 - 259).
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(a)

Celková (brutto) hmotnost každého kusu je nejvýše 10 kg;

(b)

Ve vozidle nebo velkém kontejneru je přepravováno nejvýše 100 kg celkové (brutto) hmotnosti
takových kusů; a

(c)

Každý vnější obal je zřetelně a trvanlivě označen nápisem „UN 1057 ZAPALOVAČE“ nebo „UN
1057 NÁDOBKY S NÁPLNÍ DO ZAPALOVAČŮ“, jak je to vhodné.

Látky, pro které je ve sloupci (9a) a sloupci (11) tabulky A v kapitole 3.2 uveden kód PP86 nebo TP7,
a vyžadují tedy, aby byl z výparného prostoru odstraněn vzduch, nesmějí být přepravovány pod tímto
UN číslem, nýbrž musí být přepravovány pod svými příslušnými UN čísly, jak jsou uvedena v tabulce
A kapitoly 3.2.
POZNÁMKA: Viz též 2.2.2.1.7.
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(Vypuštěno)
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(Vypuštěno)
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Láhve neodpovídající ustanovením kapitoly 6.2, které jsou používány výlučně na plavidlech nebo
v letadlech, smějí být přepravovány za účelem plnění nebo inspekce a následného návratu, pokud
jsou láhve zkonstruovány a vyrobeny podle normy uznané příslušným orgánem země schválení
a všechny ostatní příslušné požadavky ADR jsou dodrženy včetně:
(a)

Láhve musí být přepravovány s ochranou ventilů podle 4.1.6.8;

(b)

Láhve musí být označeny nápisy a bezpečnostními značkami podle 5.2.1 a 5.2.2;

(c)

Všechny příslušné požadavky týkající se plnění v pokynu pro balení P200 v 4.1.4.1 musí být
dodrženy.

Přepravní doklad musí obsahovat tento zápis: „Přeprava podle zvláštního ustanovení 662.
663

Tato položka smí být použita pouze pro obaly, velké obaly nebo IBC, nebo jejich části, které
obsahovaly nebezpečné věci a které jsou přepravovány k likvidaci, recyklaci nebo rekuperaci jejich
materiálu, s výjimkou jejich rekondiciování, opravy, běžné údržby, rekonstrukce nebo opětovného
používání, a které byly vyprázdněny do té míry, že obsahují při podávání k přepravě jen zbytky
nebezpečných věcí, které ulpěly na částech obalu.
Rozsah platnosti:
Zbytky obsažené v obalech, vyřazených, prázdných, nevyčištěných smějí být jen od nebezpečných
věcí tříd 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 nebo 9. Kromě toho to nesmějí být:


látky přiřazené k obalové skupině I nebo ty, které mají ve sloupci (7a) tabulky A kapitoly 3.2
uvedenu „0“; nebo



látky klasifikované jako znecitlivěné výbušné látky třídy 3 nebo třídy 4.1; nebo



látky klasifikované jako samovolně se rozkládající látky třídy 4.1; nebo



radioaktivní látky; nebo



azbest (UN 2212 a UN 2590), polychlorované bifenyly (UN 2315 a UN 3432)
a polyhalogenované
bifenyly,
halogenované
monomethyldifenylmethany
nebo
polyhalogenované terfenyly (UN 3151 a UN 3152).

Všeobecná ustanovení:
Obaly, vyřazené, prázdné, nevyčištěné se zbytky představujícími nebezpečí nebo vedlejší nebezpečí
třídy 5.1 nesmějí být baleny společně s jinými obaly, vyřazenými, prázdnými, nevyčištěnými, nebo
nakládány společně s jinými obaly, vyřazenými, prázdnými, nevyčištěnými do téhož kontejneru,
vozidla nebo kontejneru pro volně ložené látky.
V místech nakládky musí být použity dokumentované třídicí postupy, aby se zajistilo dodržení
ustanovení platných pro tuto položku.
POZNÁMKA: Všechna ostatní ustanovení ADR platí.

657

664

Pokud jsou látky náležející pod tuto položku přepravovány v nesnímatelných cisternách (cisternových
vozidlech) nebo snímatelných cisternách, smějí být tyto cisterny vybaveny aditivačními zařízeními.
Aditivační zařízení:


jsou část provozní výstroje pro dávkování aditiv UN 1202, UN 1993 obalové skupiny III, UN
3082 nebo látek, které nejsou nebezpečné, během vyprazdňování cisterny;



sestávají z prvků takových, jako jsou spojovací potrubí a hadice, uzavírací zařízení, čerpadla
a dávkovací příslušenství, které jsou trvale připojeny k vyprazdňovacímu zařízení provozní
výstroje cisteren;



zahrnují nádoby, které jsou nedílnou součástí pláště, nebo jsou trvale připevněny k vnějšku
cisterny nebo k cisternovému vozidlu.

Alternativně mohou mít aditivační zařízení konektory pro spojení s obaly. V tomto posledním případě
není vlastní obal považován za součást aditivačního zařízení.
Následující požadavky musí být splněny v závislosti na konstrukčním provedení:
(a)

Konstrukce nádob:
(i)

Jako nedílná součást pláště (např. komory cisterny) musí splňovat příslušná ustanovení
kapitoly 6.8;

(ii)

Jsou-li trvale připevněny k vnějšku cisterny nebo k cisternovému vozidlu, nepodléhají
konstrukčním ustanovením ADR, pokud splňují následující ustanovení:

Musí být vyrobeny z kovového materiálu a splňovat následující požadavky na minimální tloušťku stěn:
Minimální tlouška stěna
2,5 mm
3 mm
4 mm
6 mm

Materiál
Austenitické nerezavějící oceli
Jiné oceli
Hliníkové slitiny
Čistý hliník čistoty 99,80%
a

Pro nádoby s dvojitými stěnami musí součet tlouštěk vnější kovové stěny a vnitřní kovové stěny odpovídat
předepsané tloušťce stěny.

Svařování musí být provedeno v souladu s prvním odstavcem 6.8.2.1.23 až na to, že smějí být použity
jiné vhodné metody k potvrzení kvality svařování.
(iii)
(b)

Obaly, které jsou připojitelné k aditivačnímu zařízení, musí být kovové a musí splňovat
příslušné konstrukční požadavky kapitoly 6.1, jak platí pro dotyčná aditiva.

Schvalování cisteren
Pro cisterny vybavené nebo určené k dovybavení aditivačními zařízeními, kde aditivační
zařízení není zahrnuto do originálního typového schválení cisterny, musí být splněna
ustanovení uvedená v 6.8.2.3.4.

(c)

(d)

Použití nádob a aditivačních zařízení
(i)

V případě pod (a) (i) výše nejsou žádné dodatečné požadavky.

(ii)

V případě pod (a) (ii) výše, celkový vnitřní objem nádob nesmí překročit 400 litrů na
vozidlo.

(iii)

V případě pod (a) (iii) výše se ustanovení v 7.5.7.5 a 8.3.3 nepoužijí. Obaly smějí být
propojeny s aditivačním zařízením jen během vyprazdňování cisterny. Během přepravy
musí být uzávěry a spojení uzavřeny tak, aby byly těsné.

Zkoušky aditivačních zařízení
Pro aditivační zařízení musí být použita ustanovení uvedená v 6.8.2.4. Avšak v případě pod
(a)(ii) výše musí být v době první, meziperiodické a periodické inspekce cisterny nádoby
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aditivačního zařízení podrobeny jen vnější visuální kontrole a zkoušce těsnosti. Zkouška
těsnosti musí být provedena při zkušebním tlaku nejméně 0,2 baru.
POZNÁMKA: Pro obaly popsané v (a) (iii) výše platí příslušná ustanovení ADR.
(e)

Přepravní doklad
Do přepravního dokladu je třeba doplnit pro dotyčné aditivum pouze informace požadované
podle 5.4.1.1.1 (a) a (d). V tomto případě musí být do přepravního dokladu doplněna poznámka
„aditivační zařízení“.

(f)

Školení řidičů
Řidiči, kteří mají školení podle 8.2.1 pro přepravu této látky v cisternách nepotřebují žádné
dodatečné školení pro přepravu aditiv.

(g)

Označování
Označování nesnímatelných cisteren (cisternových vozidel) nebo snímatelných cisteren pro
přepravu látek pod touto položkou velkými bezpečnostními značkami a nápisy podle kapitoly
5.3 není nijak ovlivněno přítomností aditivačního zařízení ani aditivy v něm obsaženými.
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Černé (kamenné) uhlí, koks a antracit splňující klasifikační kritéria třídy 4.2, obalové skupiny III,
nepodléhají ustanovením ADR.
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Vozidla a stroje poháněné bateriemi, zmíněné ve zvláštním ustanovení 388, pokud jsou přepravovány
jako náklad, jakož i jakékoli nebezpečné věci, které obsahují a které jsou potřebné pro jejich provoz
nebo funkci jejich výbavy, nepodléhají žádným jiným ustanovením ADR, pokud jsou splněny
následující podmínky:
(a)

Pro kapalná paliva musí být všechny ventily mezi motorem nebo příslušenstvím a palivovou
nádrží během přepravy uzavřeny, pokud není nutné, aby příslušenství zůstalo funkční. Tam,
kde je to nutné, musí být vozidla naložena nastojato a musí být zajištěna proti pádu;

(b)

Pro plynná paliva musí být ventil mezi plynovou nádrží a motorem uzavřen a elektrický kontakt
přerušen pokud není nutné, aby výbava zůstala funkční;

(c)

Zásobníkové systémy s hydridem kovu musí být schváleny příslušným orgánem země výroby.
Pokud není země výroby smluvní stranou ADR, musí být toto schválení uznáno příslušným
orgánem smluvní strany ADR;

(d)

Ustanovení uvedená v (a) a (b) se nevztahují na vozidla zbavená kapalných nebo plynných
paliv.

POZNÁMKA 1: Vozidlo se považuje za zbavené kapalného paliva, pokud byla nádrž na kapalné palivo
vypuštěna a vozidlo nemůže v důsledku nedostatku paliva fungovat. Součásti vozidla, jako jsou
palivová potrubí, palivové filtry a trysky, nemusí být vyčištěny, vymyty nebo propláchnuty, aby byly
považovány za zbavené kapalných paliv. Kromě toho nemusí být nádrž na kapalné palivo vyčištěna
ani vypláchnuta.
POZNÁMKA 2: Vozidlo se považuje za zbavené plynných paliv, pokud byly plynové palivové nádrže
zbaveny kapaliny (pro zkapalněné plyny), tlak v nádržích nepřekračuje 2 bary a uzavírací ventil paliva
nebo bezpečnostní ventil je uzavřen a zajištěn.
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(a)
Ustanovení uvedené v 2.2.9.1.7 (a) neplatí, jsou-li předvýrobní prototypové lithiové články nebo
baterie nebo lithiové články nebo baterie z malé výrobní série, sestávající z nejvýše 100 článků nebo
baterií, zabudovány ve vozidle, motoru nebo stroji;
(b)

Ustanovení uvedené v 2.2.9.1.7 se nevztahují na lithiové články nebo baterie zabudované
v poškozených nebo porouchaných vozidlech, motorech nebo strojích. V takových případech
musí být splněny následující podmínky:
(i)

Pokud poškození nebo porucha nemá významný dopad na bezpečnost článku nebo
baterie, smějí být poškozená a porouchaná vozidla, motory nebo stroje přepravovány za
podmínek stanovených ve zvláštních ustanoveních 363 nebo 666, jak je to náležité;
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(ii) Pokud má poškození nebo porucha významný dopad na bezpečnost článku nebo baterie,
musí být lithiový článek nebo baterie vyjmut(a) a přepravován(a) podle zvláštního
ustanovení 376.
Jestliže však není možné bezpečně vyjmout článek nebo baterii, nebo není-li možné ověřit
stav článku nebo baterie, smí být vozidlo, motor nebo stroj odtaženy nebo přepraveny
podle podmínek uvedených v (i).
(c)
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Postupy popsané v (b) se vztahují též na poškozené lithiové články nebo baterie ve vozidlech,
motorech nebo strojích.

Zahřáté látky přepravované za účelem provádění dopravního značení nepodléhají ustanovením ADR,
pokud jsou splněny následující podmínky:
(a)

Nesplňují kritéria žádné jiné třídy než třídy 9;

(b)

Teplota na vnějším povrchu kotle nepřekročí 70 °C;

(c)

Kotel je uzavřen takovým způsobem, že se zamezí úniku produktu během přepravy;

(d)

Maximální kapacita kotle je omezena na 3000 litrů.
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Každé přípojné vozidlo vybavené zařízením poháněným kapalným nebo plynným palivem nebo
zařízením pro akumulaci a výrobu elektrické energie, které je určeno k používání během přepravy
prováděné tímto přípojným vozidlem jako součástí dopravní jednotky, musí být přiřazeno k UN číslům
3166 nebo 3171 a podléhat stejným podmínkám, jaké jsou stanoveny pro tato UN čísla, je-li
přepravováno jako náklad na vozidle, pokud celkový vnitřní objem nádrží obsahujících kapalné palivo
nepřekročí 500 litrů.
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(a)

Lithiové články a baterie obsažené v zařízeních ze soukromých domácností, shromážděné
a podávané k přepravě za účelem jejich vyčištění, rozebrání, recyklace nebo likvidace,
nepodléhají jiným ustanovením ADR, včetně zvláštního ustanovení 376 a odstavce 2.2.9.1.7,
pokud:
(i)

tyto nejsou hlavním zdrojem energie pro činnost zařízení, v němž jsou obsaženy;

(ii)

zařízení, v němž jsou obsaženy, neobsahuje žádný jiný lithiový článek nebo baterii
používaný(ou) jako hlavní zdroj energie; a

(iii)

jsou chráněny zařízením, v němž jsou obsaženy.

Příklady článků a baterií spadajících pod tento odstavec jsou knoflíkové baterie používané pro
uchování dat v přístrojích pro domácnost (např. chladničky, pračky, myčky nádobí) nebo v jiných
elektrických nebo elektronických přístrojích;
(b)

Až do mezilehlého zpracovatelského objektu lithiové články a baterie obsažené v zařízeních ze
soukromých domácností, které nesplňují požadavky uvedené pod (a), shromážděné
a podávané k přepravě za účelem jejich vyčištění, rozebrání, recyklace nebo likvidace
nepodléhají jiným ustanovením ADR, včetně zvláštního ustanovení 376 a odstavce 2.2.9.1.7,
pokud jsou splněny následující podmínky:
(i)

Zařízení jsou balena podle pokynu pro balení P909 v 4.1.4.1, kromě dodatečných
požadavků 1 a 2; nebo jsou balena v pevných vnějších obalech, např. speciálně
zkonstruovaných sběrných nádobách, které splňují následující požadavky:
-

Obaly musí být vyrobeny z vhodného materiálu a musí být přiměřené pevnosti
a konstrukce vzhledem k vnitřnímu objemu obalu a jeho zamýšlenému použití.
Obaly nemusí splňovat požadavky uvedené v 4.1.1.3;

-

Musí být učiněna vhodná opatření k tomu, aby se minimalizovala poškození
zařízení při plnění obalů a jejich manipulaci, např. použitím gumových podložek; a

-

Obaly musí být vyrobeny a uzavřeny tak, aby se zamezilo ztrátě obsahu během
přepravy, např. pomocí vík, pevných vnitřních vložek, ochranných krytů pro
přepravu. Otvory určené pro plnění jsou dovoleny v případě, že jsou konstruovány
tak, aby zamezily ztrátě obsahu;

660

(ii)

Je zaveden systém zajištění kvality, aby se zajistilo, že celkové množství lithiových
článků a baterií na dopravní jednotku nepřekročí 333 kg;
POZNÁMKA: Celkové množství lithiových článků a baterií v zařízeních ze soukromých
domácností může být určeno pomocí statistické metody zahrnuté v systému zajištění
kvality. Kopie záznamů o zajištění kvality musí být na požádání dány k dispozici
příslušnému orgánu.

(iii)

Kusy jsou označeny nápisem „LITHIOVÉ BATERIE K LIKVIDACI“ nebo „LITHIOVÉ
BATERIE K RECYKLACI“, jak je to vhodné. Jsou-li zařízení obsahující lithiové články
nebo baterie přepravována bez obalu nebo na paletách podle pokynu pro balení P909
(3) v 4.1.4.1, smí být toto označení alternativně umístěno na vnějším povrchu vozidla
nebo kontejneru.
POZNÁMKA: „Zařízení ze soukromých domácností“ jsou zařízení, která pocházejí ze
soukromých domácností, a zařízení, která pocházejí z obchodních, průmyslových,
institucionálních a jiných zdrojů a jež jsou vzhledem ke své povaze a množství podobná
zařízením ze soukromých domácností. Zařízení, která budou pravděpodobně
používána jak soukromými domácnostmi, tak i uživateli jinými, než jsou soukromé
domácnosti, musí být v každém případě považována za zařízení ze soukromých
domácností.
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Pro účely vynětí z platnosti pro množství přepravovaná jednou dopravní jednotkou (viz 1.1.3.6) musí
být přepravní kategorie určena ve vztahu k obalové skupině (viz odstavec 3 zvláštního ustanovení
251):
-

přepravní kategorie 3 pro soupravy přiřazené k obalové skupině III;

-

přepravní kategorie 2 pro soupravy přiřazené k obalové skupině II;

-

přepravní kategorie 1 pro soupravy přiřazené k obalové skupině I.“.

Soupravám obsahujícím pouze nebezpečné věci, k nimž není přiřazena žádná obalová skupina, se
přidělí přepravní kategorie 2 pro vyplnění přepravních dokladů a vynětí z platnosti pro množství
přepravovaná jednou dopravní jednotkou (viz 1.1.3.6).
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Předměty, jako stroje, přístroje nebo zařízení přepravované pod touto položkou a v souladu se
zvláštním ustanovením 301 nepodléhají žádným jiným ustanovením ADR, za podmínky, že jsou buď:
-

zabaleny v pevném vnějším obalu vyrobeném z vhodného materiálu, přiměřené pevnosti
a konstrukce vzhledem k vnitřnímu objemu obalu a jeho zamýšlenému použití a který splňuje
příslušné požadavky uvedené v 4.1.1.1; nebo

-

přepravovány bez vnějšího obalu, pokud je předmět vyroben a zkonstruován tak, že poskytuje
nádobám obsahujícím nebezpečné věci přiměřenou ochranu.
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(Vyhrazeno)
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Toto zvláštní ustanovení se vztahuje na periodické inspekce a zkoušky zalisovaných lahví, jak jsou
definovány v 1.2.1.
Zalisované láhve podléhající 6.2.3.5.3.1 musí být podrobeny periodickým inspekcím a zkouškám
podle 6.2.1.6.1 modifikovaným následující alternativní metodou:
-

nahradit zkoušku předepsanou v 6.2.1.6.1 d) alternativními destruktivními zkouškami;

-

provést specifické dodatečné destruktivní zkoušky vztahující se k charakteristikám zalisovaných
lahví.

Postupy a požadavky této alternativní metody jsou popsány dále.
Alternativní metoda:
(a)

Všeobecně
Následující předpisy se vztahují na zalisované láhve vyráběné sériově a založené na
svařovaných ocelových lahvích podle EN 1442:2017, EN 14140:2014 + AC:2015 nebo přílohy
I, částí 1 až 3, k směrnici Rady 84/527/EHS. Konstrukce obalového pláště musí zabránit
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proniknutí vody k vnitřní ocelové láhvi. Transformace ocelové láhve na zalisovanou láhev musí
odpovídat příslušným požadavkům EN 1442:2017 a EN 14140:2014 + AC:2015.
Zalisované láhve musí být opatřeny samouzavíracími ventily.
(b)

Základní soubor
Základní soubor zalisovaných lahví je definován jako produkce lahví pouze od jednoho výrobce
obalového pláště používajícího nové vnitřní láhve vyrobené pouze jedním výrobcem v témže
kalendářním roce, založená na tomtéž konstrukčním typu, stejných materiálech a výrobních
procesech.

(c)

Podskupiny základního souboru
Uvnitř výše uvedeného základního souboru musí být zalisované láhve patřící různým
vlastníkům rozděleny do zvláštních podskupin, jedna na vlastníka.
Je-li celý základní soubor vlastněn jedním vlastníkem, rovnají se podskupiny základnímu
souboru.

(d)

Dohledatelnost
Označení vnitřních ocelových lahví podle 6.2.3.9 se musí opakovat na obalovém plášti. Navíc
musí být každá zalisovaná láhev vybavena individuálním odolným elektronických identifikačním
prostředkem. Podrobné charakteristiky zalisovaných lahví musí být vlastníkem zaznamenány
v centrální databázi. Databáze se musí využít k následujícím účelům:
-

identifikovat zvláštní podskupinu;

-

poskytnout inspekčním organizacím, plnicím stanicím a příslušným orgánům zvláštní
technické charakteristiky lahví zahrnující alespoň: sériové číslo, výrobní šarži ocelové
láhve, výrobní šarži obalového pláště, datum zalisovaní;

-

identifikovat láhev napojením elektronického prostředku na databázi pomocí sériového
čísla;

-

zkontrolovat historii každé láhve a stanovit opatření, které je třeba učinit (např. plnění,
vzorkování, nová zkouška, vyřazení z provozu) ;

-

zaznamenat provedená opatření, včetně data a místa, kde byla provedena.

Zaznamenané údaje musí být uchovávány vlastníkem zalisovaných lahví po celou dobu
životnosti podskupiny.
(e)

Výběr vzorků pro statistické vyhodnocení
Výběr vzorků musí být namátkový v podskupině, jak je definována v pododstavci (c). Velikost
každého vzorku na podskupinu musí odpovídat tabulce v pododstavci (g).

(f)

Zkušební postup pro destruktivní zkoušku
Inspekce a zkouška vyžadované podle 6.2.1.6.1 musí být provedeny, s výjimkou zkoušky
předepsané v pododstavci (d), která musí být nahrazena následujícím zkušebním postupem:
-

zkouška na roztržení (podle EN 1442:2017 nebo EN 14140:2014 + AC:2015).

Kromě toho musí být provedeny tyto zkoušky:
-

zkouška přilnavosti (podle EN 1442:2017 nebo EN 14140:2014 + AC:2015);

-

zkouška stupně prorezavění (podle EN ISO 4628-3:2016).

Zkouška přilnavosti, zkouška stupně prorezavění, korozní zkouška a zkouška na roztržení musí
být provedeny na každém odpovídajícím vzorku podle tabulky v pododstavci (g) a musí být
provedeny po prvních 3 letech v provozu a poté každých 5 let.
(g)

Statistické vyhodnocení výsledků zkoušek – metoda a minimální požadavky
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Postup statistického vyhodnocení podle odpovídajících kritérií pro odmítnutí vzorku je popsán
dále.
Interval
zkoušek
(roky)
po 3 letech
v provozu
(viz (f))

poté
každých 5
let (viz (f))

Druh
zkoušky

Norma

Kritérium pro odmítnutí
vzorku

Výběr vzorků
z podskupiny

Zkouška na
roztržení

EN 1442:2017

3√Q nebo Q/200
(vybere se nižší
hodnota),
minimálně 20
z každé podskupiny
(Q)

Hodnocení
stupně
prorezavění
Přilnavost
polyuretanu

EN ISO 46283:2016

Bod hodnoty tlaku při
roztržení daného vzorku
musí být vyšší než dolní mez
tolerančního intervalu v grafu
chování vzorku
Ωm ≥ 1 + ΩS ˣ k3(n;p;1-α)a
žádný výsledek jednotlivého
testu nesmí být menší než
zkušební tlak
Nejvyšší stupeň koroze: Ri2
Hodnota přilnavosti > 0,5
N/mm2

viz ISO 28591:1999 + A1:2011,
aplikováno na
Q/1000

Bod hodnoty tlaku při
roztržení daného vzorku
musí být vyšší než dolní mez
tolerančního intervalu v grafu
chování vzorku
Ωm ≥ 1 + ΩS ˣ k3(n;p;1-α)a
žádný výsledek jednotlivého
testu nesmí být menší než
zkušební tlak
Nejvyšší stupeň koroze: Ri2

6√Q nebo Q/100
(vybere se nižší
hodnota),
minimálně 40
z každé podskupiny
(Q)

Hodnota přilnavosti > 0,5
N/mm2

viz ISO 28591:1999 + A1:2011,
aplikováno na
Q/1000

Zkouška na
roztržení

Hodnocení
stupně
prorezavění
Přilnavost
polyuretanu

a

ISO 28591:1999 +
A1:2011
EN 1442:2017
EN
14140:2014 +
AC:2015
EN 1442:2017

EN ISO 46283:2016
ISO 28591:1999 +
A1:2011
EN 1442:2017
EN
14140:2014 +
AC:2015

3

Q/1000

3

Q/1000

Bod hodnoty tlaku při roztržení (BHT) reprezentativního vzorku je používán pro vyhodnocení
výsledků zkoušky za použití grafu chování vzorku:
Krok 1:

Stanovení bodu hodnoty tlaku při roztržení (BHT) reprezentativního vzorku

Každý vzorek je reprezentován bodem, jehož souřadnicemi jsou střední hodnota výsledků
zkoušky na roztržení a směrodatná odchylka výsledků zkoušky na roztržení, obě vztaženy na
daný zkušební tlak.
𝐵𝐻𝑇: (Ω𝑠 =

𝑠
𝑥
; Ω𝑚 =
)
𝑃𝐻
𝑃𝐻

kde
x: střední hodnota výsledků zkoušky vzorku;
s: směrodatná odchylka výsledků zkoušky vzorku;
PH: zkušební tlak
Krok 2:

Vykreslení grafu chování vzorku
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Každý BHT je zakreslen do grafu chování vzorku s těmito osami:
-

osa x : směrodatná odchylka výsledků zkoušky vzorku vztažená na zkušební tlak (Ω s)

-

osa y : střední hodnota výsledků zkoušky vzorku vztažená na zkušební tlak (Ω m)

Krok 3:

Stanovení náležité dolní meze tolerančního intervalu v grafu chování vzorku

Výsledky tlaku při roztržení musí být nejprve ověřeny sdruženým (oboustranným) testem za
použití hladiny významnosti α = 0,05 (viz odstavec 7 normy ISO 5479:1997) pro zjištění zda
výsledky každého vzorku mají nebo nemají normální rozdělení.
pro normální rozdělení výsledků se náležitá dolní mez tolerančního intervalu určí dle
kroku 3.1

-

pro jiné než normální rozdělení výsledků se náležitá dolní mez tolerančního intervalu určí
dle kroku 3.2

Krok 3.1

Dolní mez tolerančního intervalu pro výsledky vykazující normální rozdělení

V souladu s normou ISO 16269-6:2014, s ohledem na to že rozptyl je neznámý, má být uvažován
jednostranný statistický toleranční interval pro interval spolehlivosti 95% a podíl souboru
99,9999%.
Po aplikaci do grafu chování vzorku je dolní mez tolerančního intervalu reprezentována čarou
konstantní pravděpodobnosti přežití definovanou vzorcem:
Ω𝑚 = 1 + Ω𝑠 × 𝑘3(𝑛; 𝑝; 1 − 𝛼)
kde
k3: prvek funkce n, p a 1-α;
p: zvolený podíl souboru pro toleranční interval (99,9999%);
1 - α: koeficient spolehlivosti (95%);
n: velikost vzorku.
Hodnota k3 náležející normálnímu rozdělení se vyhledá v tabulce na konci kroku 3.
Krok 3.2

Dolní mez tolerančního intervalu pro výsledky nevykazující normální rozdělení

Jednostranný statistický toleranční interval musí být vypočten pro interval spolehlivosti 95%
a podíl souboru 99,9999%.
Dolní mez tolerančního intervalu je reprezentována čarou konstantní pravděpodobnosti přežití
definovanou vzorcem uvedeným v kroku 3.1 s prvky k3 založenými a vypočtenými podle
vlastností Weibullova rozdělení.
Hodnota k3 náležející Weibullovu rozdělení se vyhledá v tabulce na konci kroku 3.

Velikost vzorku
n
20
22
24
26
28
30
35
40
45
50
60

Tabulka hodnot k3
p=99,9999% a (1-α) = 0,95
Normální rozdělení
k3
6,901
6,765
6,651
6,553
6,468
6,393
6,241
6,123
6,028
5,949
5,827
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Weibullovo rozdělení
k3
16,021
15,722
15,472
15,258
15,072
14,909
14,578
14,321
14,116
13,947
13,683

70
80
90
100
150
200
250
300
400
500
1000
∞

5,735
5,662
5,603
5,554
5,393
5,300
5,238
5,193
5,131
5,089
4,988
4,753

13,485
13,329
13,203
13,098
12,754
12,557
12,426
12,330
12,199
12,111
11,897
11,408

POZNÁMKA: Pokud leží velikost vzorku mezi dvěma hodnotami, vybere se nejbližší nižší
velikost vzorku.
(h)

Opatření, nejsou-li splněna kritéria pro přijetí
Jestliže výsledek zkoušky na roztržení, zkoušky hodnocení stupně prorezavění nebo zkoušky
přilnavosti nesplňuje kritéria uvedená podrobně v tabulce odstavce (g), musí být dotčená
podskupina zalisovaných lahví vlastníkem segregována pro další zkoumání a nesmí být plněna
ani být k dispozici pro přepravu a použití.
V dohodě s příslušným orgánem nebo organizací Xa, který(á) vydal(a) osvědčení o schválení
konstrukčního typu, musí být provedeny dodatečné zkoušky ke zjištění hlavní příčiny
nevyhovění.
Jestliže nemůže být prokázáno, že hlavní příčina nevyhovění je omezena jen na dotčenou
podskupinu vlastníka, musí příslušný orgán nebo organizace Xa učinit opatření týkající se
celého základního souboru a popřípadě jiných roků výroby.
Jestliže může být prokázáno, že hlavní příčina nevyhovění je omezena jen na část dotčené
podskupiny, mohou být nedotčené části příslušným orgánem schváleny k vrácení do provozu.
Musí být prokázáno, že žádná jednotlivá zalisovaná láhev vracející se do provozu není dotčena.

(i)

Požadavky na plnicí stanice
Vlastník musí poskytnout příslušnému orgánu dokumentaci prokazující, že plnicí stanice:
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-

splňují ustanovení pokynu pro balení P200 (7) v 4.1.4.1 a že požadavky normy pro kontrolu
před plněním, uvedené v tabulce P200 (11) v 4.1.4.1), jsou dodrženy a správně
aplikovány;

-

mají vhodné prostředky k identifikaci zalisovaných lahví pomocí elektronického
identifikačního prostředku;

-

mají přístup k databázi, jak je definováno v (d);

-

mají kapacitu k aktualizaci databáze;

-

aplikují systém kvality podle normy ISO 9000 (série) nebo rovnocenný, certifikovaný
akreditovanou nezávislou organizací uznanou příslušným orgánem.

Je zakázána společná nakládka kusů obsahujících tyto nebezpečné věci s látkami a předměty třídy 1,
s výjimkou 1.4S.
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KAPITOLA 3.4
NEBEZPEČNÉ VĚCI BALENÉ V OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH
3.4.1

Tato kapitola obsahuje ustanovení platná pro přepravu nebezpečných věcí určitých tříd balených
v omezených množstvích. Platný množstevní limit pro vnitřní obal nebo předmět je uveden pro každou
látku ve sloupci (7a) tabulky A kapitoly 3.2. Kromě toho je v tomto sloupci uvedeno množství „0“ pro
každou položku nebezpečných věcí, které není dovoleno přepravovat podle této kapitoly.
Nebezpečné věci balené v takových omezených množstvích, splňujících ustanovení této kapitoly,
nepodléhají žádným jiným ustanovením ADR, kromě příslušných ustanovení:
(a)

části 1, kapitol 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9;

(b)

části 2;

(c)

části 3, kapitol 3.1, 3.2, 3.3 (mimo zvláštní ustanovení 61, 178, 181, 220, 274, 625, 633 a 650
(e));

(d)

části 4, odstavců 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 až 4.1.1.8;

(e)

části 5, 5.1.2.1 (a)(i) a (b), 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.2.1.10, 5.4.2;

(f)

části 6, konstrukčních požadavků v 6.1.4 a odstavců 6.2.5.1 a 6.2.6.1 až 6.2.6.3;

(g)

části 7, kapitoly 7.1 a 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 (mimo 7.5.1.4), 7.5.2.4, 7.5.7, 7.5.8 a 7.5.9;

(h)

8.6.3.3 a 8.6.4.

3.4.2

Nebezpečné věci musí být zabaleny jen do vnitřních obalů uložených ve vhodných vnějších obalech.
Smějí být použity meziobaly. Kromě toho musí být pro předměty podtřídy 1.4, skupiny snášenlivosti S,
plně dodržena ustanovení oddílu 4.1.5. Použití vnitřních obalů však není nutné pro přepravu předmětů,
jako jsou aerosoly nebo „nádobky, malé, obsahující plyn“. Celková (brutto) hmotnost kusu nesmí
překročit 30 kg.

3.4.3

S výjimkou předmětů podtřídy 1.4, skupiny snášenlivosti S, podložky se smršťovací nebo průtažnou
fólií splňující podmínky uvedené v 4.1.1.1, 4.1.1.2 a 4.1.1.4 až 4.1.1.8 jsou dovoleny jako vnější obaly
pro předměty nebo vnitřní obaly obsahující nebezpečné věci přepravované podle této kapitoly. Vnitřní
obaly, které jsou náchylné k rozbití nebo snadnému propíchnutí, jako ty, které jsou vyrobeny ze skla,
porcelánu, kameniny nebo některých plastů, musí být uloženy ve vhodných meziobalech splňujících
ustanovení uvedená v 4.1.1.1, 4.1.1.2 a 4.1.1.4 až 4.1.1.8 a zkonstruovaných tak, aby splňovaly
konstrukční požadavky uvedené v 6.1.4. Celková (brutto) hmotnost kusu nesmí překročit 20 kg.

3.4.4

Kapalné věci třídy 8, obalové skupiny II ve vnitřních obalech ze skla, porcelánu nebo kameniny musí
být uzavřeny ve snášenlivém a tuhém meziobalu.

3.4.5

(Vyhrazeno)

3.4.6

(Vyhrazeno)
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3.4.7

Značka kusů obsahující omezená množství

3.4.7.1

S výjimkou letecké dopravy musí být kusy obsahující nebezpečné věci v omezených množstvích
opatřeny značkou znázorněnou na obr. 3.4.7.1:
Obrázek 3.4.7.1

Značka pro kusy obsahující omezená množství
Tato značka musí být snadno viditelná, čitelná a schopna odolávat působení nepříznivého počasí bez
podstatného snížení účinnosti.
Značka musí být ve tvaru čtverce postaveného na vrchol pod úhlem 45 o (tvar diamantu). Horní a dolní
část a obvodová čára musí být černé. Střední plocha musí být bílá nebo vhodně kontrastní k podkladu.
Minimální rozměry musí být 100 mm × 100 mm a minimální tloušťka čáry tvořící čtverec postavený na
vrchol musí být 2 mm. Pokud nejsou rozměry stanoveny, musí být všechny rozměry v přibližné proporci
s uvedenými rozměry.

3.4.7.2

Jestliže to vyžaduje velikost kusu, smí být minimální vnější rozměry znázorněné na obr. 3.4.7.1
zmenšeny na nejméně 50 mm × 50 mm, pokud tato značka zůstane zřetelně viditelná. Minimální
tloušťka čáry tvořící čtverec postavený na vrchol smí být zmenšena na nejméně 1 mm.

3.4.8

Značka pro kusy obsahující omezená množství podle části 3, kapitoly 4
Technických pokynů ICAO

3.4.8.1

Kusy obsahující nebezpečné věci zabalené podle ustanovení části 3, kapitoly 4 Technických pokynů
ICAO musí být opatřeny značkou znázorněnou na obr. 3.4.8.1 k osvědčení souladu s těmito
ustanoveními:
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Obrázek 3.4.8.1

Značka pro kusy obsahující omezená množství podle části 3, kapitoly 4 Technických pokynů ICAO
Tato značka musí být snadno viditelná, čitelná a schopna odolávat působení nepříznivého počasí bez
podstatného snížení účinnosti.
Značka musí být ve tvaru čtverce postaveného na vrchol pod úhlem 45 o (tvar diamantu). Horní a dolní
část a obvodová čára musí být černé. Střední plocha musí být bílá nebo vhodně kontrastní k podkladu.
Minimální rozměry musí být 100 mm × 100 mm a minimální tloušťka čáry tvořící čtverec postavený na
vrchol musí být 2 mm. Symbol „Y“ musí být umístěn ve středu značky a musí být zřetelně viditelný.
Pokud nejsou rozměry stanoveny, musí být všechny rozměry v přibližné proporci s uvedenými
rozměry.

3.4.8.2

Jestliže to vyžaduje velikost kusu, smí být minimální vnější rozměry znázorněné na obr. 3.4.8.1
zmenšeny na nejméně 50 mm × 50 mm, pokud tato značka zůstane zřetelně viditelná. Minimální
tloušťka čáry tvořící čtverec postavený na vrchol smí být zmenšena na nejméně 1 mm. Symbol „Y“
musí zůstat v přibližné proporci se symbolem znázorněným na obr. 3.4.8.1.

3.4.9

Kusy obsahující nebezpečné věci opatřené značkou uvedenou v 3.4.8, s nebo bez dodatečných
bezpečnostních značek a nápisů pro leteckou dopravu, se považují za kusy splňující ustanovení oddílu
3.4.1, jak je to náležité, a oddílů 3.4.2 až 3.4.4 a nemusí být opatřeny značkou uvedenou v 3.4.7.

3.4.10

Kusy obsahující nebezpečné věci v omezených množstvích opatřené značkou uvedenou v 3.4.7
a odpovídající ustanovením Technických pokynů ICAO, včetně všech potřebných nápisů
a bezpečnostních značek uvedených v částech 5 a 6, se považují za kusy splňující ustanovení oddílu
3.4.1, jak je to náležité, a oddílů 3.4.2 až 3.4.4.

3.4.11

Používání přepravních obalových souborů
Pro přepravní obalový soubor obsahující nebezpečné věci balené v omezených množstvích platí
následující podmínky:
Pokud nejsou značky reprezentující všechny nebezpečné věci uložené v přepravním obalovém
souboru viditelné, musí být přepravní obalový soubor:


označen nápisem „PŘEPRAVNÍ OBALOVÝ SOUBOR“. Písmena na značce „PŘEPRAVNÍ
OBALOVÝ SOUBOR“ musí být nejméně 12 mm vysoká. Značka musí být v úředním jazyce země
původu, a pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština nebo němčina, také v angličtině,
francouzštině nebo němčině, pokud případné dohody uzavřené mezi zeměmi zúčastněnými na
přepravě nestanoví jinak; a



označen značkami vyžadovanými touto kapitolou.

S výjimkou letecké dopravy platí ostatní ustanovení uvedená v 5.1.2.1 pouze tehdy, jsou-li
v přepravním obalovém souboru obsaženy i jiné nebezpečné věci, které nejsou zabaleny v omezených
množstvích, a to pouze ve vztahu k těmto jiným nebezpečným věcem.
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3.4.12

Před přepravou musí odesilatelé nebezpečných věcí balených v omezených množstvích předem
informovat dopravce prokazatelnou formou o celkové (brutto) hmotnosti takových věcí, které se mají
odesílat.

3.4.13
(a)

Dopravní jednotky o největší povolené hmotnosti nad 12 tun přepravující nebezpečné věci
balené v omezených množstvích musí být označeny podle 3.4.15 na přední a na zadní straně,
s výjimkou případu, kdy dopravní jednotka obsahuje jiné nebezpečné věci, pro které je
vyžadováno označení oranžovými tabulkami podle 5.3.2. V tomto posledním případě může být
dopravní jednotka označena jen vyžadovaným označením oranžovými tabulkami, nebo jak
označením oranžovými tabulkami podle 5.3.2, tak i značkami podle 3.4.15.

(b)

Kontejnery přepravující nebezpečné věci balené v omezených množstvích na dopravních
jednotkách o největší povolené hmotnosti nad 12 tun musí být označeny podle 3.4.15 na všech
čtyřech stranách, s výjimkou případu, kdy kontejner obsahuje jiné nebezpečné věci, pro které
je vyžadováno označení velkými bezpečnostními značkami podle 5.3.1. V tomto posledním
případě může být kontejner označen jen vyžadovanými velkými bezpečnostními značkami,
nebo jak velkými bezpečnostními značkami podle 5.3.1, tak i tak i značkami podle 3.4.15.
Dopravní jednotka nemusí být označena, s výjimkou případu, kdy značky umístěné na
kontejneru nejsou viditelné zvnějšku dopravní jednotky, kterou jsou přepravovány. V tomto
případě musí být stejné značky umístěny na přední a na zadní straně dopravní jednotky.

3.4.14

Od značek uvedených v 3.4.13 může být upuštěno, jestliže celková (brutto) hmotnost přepravovaných
kusů obsahujících nebezpečné věci balené v omezených množstvích nepřekračuje 8 tun na dopravní
jednotku.

3.4.15

Značky uvedené v 3.4.13 musí být stejné jako značky vyžadované v 3.4.7, s výjimkou toho, že jejich
minimální rozměry musí být 250 mm × 250 mm. Tyto značky musí být odstraněny nebo zakryty, nejsouli přepravovány žádné nebezpečné věci v omezených množstvích.
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KAPITOLA 3.5
NEBEZPEČNÉ VĚCI BALENÉ VE VYŇATÝCH MNOŽSTVÍCH
3.5.1

Vyňatá množství

3.5.1.1

Vyňatá množství nebezpečných věcí určitých tříd, jiných než předmětů, splňující ustanovení této
kapitoly nepodléhají žádným jiným ustanovením ADR s výjimkou:
(a)

předpisů o školení v kapitole 1.3;

(b)

klasifikačních postupů a kritérií pro obalové skupiny v části 2;

(c)

předpisů o balení v 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 a 4.1.1.6.

POZNÁMKA: V případě radioaktivních látek platí předpisy pro radioaktivní látky ve vyjmutých kusech
v 1.7.1.5.

3.5.1.2

Nebezpečné věci, které smějí být přepravovány ve vyňatých množstvích podle ustanovení této
kapitoly, jsou ukázány ve sloupci (7b) tabulky A kapitoly 3.2 pomocí následujícího alfanumerického
kódu:
Kód

Nejvyšší čisté množství na vnitřní obal
(v gramech pro tuhé látky a v ml pro
kapaliny a plyny)

E0
E1
E2
E3
E4
E5

Není dovoleno jako vyňaté množství
30
30
30
1
1

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

Pro plyny se objemem udaným pro vnitřní obaly míní hydraulický vnitřní objem vnitřní nádoby
a objemem udaným pro vnější obaly se míní celkový hydraulický vnitřní objem všech vnitřních obalů
v jednom vnějším obalu.

3.5.1.3

Jsou-li nebezpečné věci ve vyňatých množstvích, jimž jsou přiděleny rozdílné kódy, baleny společně,
musí být celkové množství na vnější obal omezeno na to množství, které odpovídá nejrestriktivnějšímu
kódu.

3.5.1.4

Vyňatá množství nebezpečných věcí přiřazená ke kódům E1, E2, E4 a E5 s nejvyšším čistým
množstvím nebezpečných věcí na vnitřním obal omezeným na 1 ml pro kapaliny a plyny a na 1 g pro
tuhé látky a s nejvyšším čistým množstvím nebezpečných věcí na vnější obal, které nepřevyšuje 100 g
pro tuhé látky nebo 100 ml pro kapaliny a plyny, podléhají pouze:
(a)

ustanovením uvedeným v 3.5.2, s výjimkou toho, že se nevyžaduje meziobal v případě, že jsou
vnitřní obaly bezpečně zabaleny ve vnějším obalu s fixačním materiálem takovým způsobem,
že za normálních podmínek přepravy nemohou prasknout, být propíchnuty nebo propouštět
svůj obsah; a pro kapaliny vnější obal obsahuje dostatečné množství absorpčního materiálu,
aby absorboval celý obsah vnitřních obalů; a

(b)

ustanovením uvedeným v 3.5.3.
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3.5.2

Obaly
Obaly používané pro přepravu nebezpečných věcí ve vyňatých množstvích musí splňovat následující
požadavky:
(a)

Musí být vnitřní obal a každý vnitřní obal musí být vyroben z plastu (s minimální tloušťkou
0,2 mm, je-li používán pro kapaliny) nebo ze skla, porcelánu, kameniny, keramického materiálu
nebo kovu (viz též 4.1.1.2) a uzávěr každého vnitřního obalu musí být bezpečně držen na svém
místě drátem, páskou nebo jiným účinným prostředkem; každá nádoba mající hrdlo
s lisovanými šroubovými závity musí mít těsné víčko závitového typu. Uzávěr musí být odolný
vůči obsahu;

(b)

Každý vnitřní obal musí být bezpečně zabalen do meziobalu s fixačním materiálem takovým
způsobem, aby se za normálních podmínek přepravy nemohl rozbít, být proražen nebo
propouštět svůj obsah. Pro kapaliny musí meziobal nebo vnější obal obsahovat dostatek
absorpčního materiálu k pohlcení celého obsahu vnitřních obalů. Pokud je vložen do
meziobalu, může být absorpční materiál fixačním materiálem. Nebezpečné věci nesmějí
nebezpečně reagovat s fixačním materiálem, absorpčním materiálem nebo materiálem obalu,
ani redukovat celistvost nebo funkčnost materiálů. Bez ohledu na svou polohu musí kus udržet
svůj obsah v případě rozbití nebo úniku;

(c)

Meziobal musí být bezpečně zabalen do pevného tuhého vnějšího obalu (ze dřeva, lepenky
nebo jiného stejně pevného materiálu);

(d)

Každý typ kusu musí vyhovovat ustanovením v 3.5.3;

(e)

Každý kus musí být takové velikosti, aby na něm byl dostatek místa pro všechny potřebné
značky; a

(f)

Smějí se používat přepravní obalové soubory a smějí obsahovat také kusy s nebezpečnými
věcmi nebo věci nepodléhající předpisům ADR.

3.5.3

Zkoušky pro kusy

3.5.3.1

Kompletní kus, tak jak je připraven k přepravě, s vnitřními obaly naplněnými do nejméně 95 % jejich
vnitřního objemu pro tuhé látky nebo 98 % pro kapaliny, musí být schopen odolat, jak se dokáže
zkouškou, která je náležitě zdokumentována, bez rozbití nebo úniku z kteréhokoli vnitřního obalu a bez
významného snížení účinnosti:
(a)

pádům na pevný, nepružný, rovný a vodorovný povrch z výšky 1,8 m:
(i)

(ii)

má-li vzorek tvar bedny, musí padnout v každé z následujících orientací:


naplocho na dno;



naplocho na víko (horní stranu);



naplocho na nejdelší stranu;



naplocho na nejkratší stranu;



na roh;

má-li vzorek tvar sudu, musí padnout v každé z následujících orientací:


diagonálně na horní hranu, s těžištěm přímo nad bodem nárazu;



diagonálně na hranu dna;



naplocho na boční stranu;

POZNÁMKA: Každý z výše uvedených pádů může být proveden na různých, ale identických kusech.
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(b)

síle působící na horní povrch po dobu 24 hodin, rovnající se celkové hmotnosti identických
kusů, jsou-li nastohovány do výšky 3 m (včetně vzorku).

3.5.3.2

Pro účely zkoušení smějí být látky, které se mají přepravovat v obalu, nahrazeny jinými látkami, pokud
by to neznehodnotilo výsledky zkoušek. Je-li v případě tuhých látek použita jiná látka, musí mít stejné
fyzikální charakteristiky (hmotnost, velikost zrn atd.) jako látka, která se má přepravovat. Je-li při
zkouškách pádem pro kapaliny použita jiná látka, měly by být její relativní hustota (měrná hmotnost)
a viskozita obdobné relativní hustotě (měrné hmotnosti) a viskozitě látky, která se má přepravovat.

3.5.4

Značení kusů

3.5.4.1

Kusy obsahující vyňatá množství nebezpečných věcí připravené podle této kapitoly musí být trvanlivě
a čitelně označeny značkou uvedenou v pododdílu 3.5.4.2. První nebo jediné číslo bezpečnostní
značky udané ve sloupci (5) tabulky A kapitoly 3.2 pro každou z nebezpečných věci obsažených v kusu
musí být uvedeno na této značce. Pokud není název odesilatele nebo příjemce uveden jinde na kusu,
musí být tato informace uvedena na této značce.

3.5.4.2

Značka pro vyňatá množství
Obr. 3.5.4.2

Značka pro vyňatá množství
*

Na tomto místě musí být uvedeno první nebo jediné číslo bezpečnostní značky udané ve
sloupci (5) tabulky A kapitoly 3.2.

**

Na tomto místě musí být uveden název odesilatele nebo příjemce, pokud není uveden jinde
na kusu.

Značka musí být ve tvaru čtverce. Šrafování a symbol musí být stejné barvy, černé nebo červené, na
bílém nebo vhodném kontrastním podkladu. Minimální rozměry musí být 100 mm × 100 mm. Pokud
nejsou rozměry stanoveny, musí být všechny rozměry v přibližné proporci s uvedenými rozměry.

3.5.4.3

Používání přepravních obalových souborů
Pro přepravní obalový soubor obsahující nebezpečné věci balené ve vyňatých množstvích platí
následující podmínky:
Pokud nejsou značky reprezentující všechny nebezpečné věci uložené v přepravním obalovém
souboru viditelné, musí být přepravní obalový soubor:


označen nápisem „PŘEPRAVNÍ OBALOVÝ SOUBOR“. Písmena na značce „PŘEPRAVNÍ
OBALOVÝ SOUBOR“ musí být nejméně 12 mm vysoká. Značka musí být v úředním jazyce země
původu, a pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština nebo němčina, také v angličtině,
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francouzštině nebo němčině, pokud případné dohody uzavřené mezi zeměmi zúčastněnými na
přepravě nestanoví jinak; a


označen značkami vyžadovanými touto kapitolou.

Ostatní ustanovení uvedená v 5.1.2.1 platí pouze tehdy, jsou-li v přepravním obalovém souboru
obsaženy i jiné nebezpečné věci, které nejsou zabaleny ve vyňatých množstvích, a to pouze ve vztahu
k těmto jiným nebezpečným věcem.

3.5.5

Maximální počet kusů ve vozidle nebo kontejneru
Počet kusů ve vozidle nebo kontejneru nesmí překročit 1 000.

3.5.6

Dokumentace
Jestliže nebezpečné věci ve vyňatých množstvích doprovází doklad(y) (jako jsou nákladový list,
letecký nákladní list nebo nákladní list CMR/CIM), musí alespoň jeden z těchto dokladů obsahovat
prohlášení „NEBEZPEČNÉ VĚCI VE VYŇATÝCH MNOŽSTVÍCH“ a údaj o počtu kusů.
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