
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČÁST 6 
 

Požadavky na konstrukci a zkoušení obal ů,  
velkých nádob pro voln ě ložené látky (IBC),  

velkých obal ů a cisteren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KAPITOLA 6.1 

POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBAL Ů 

6.1.1  Všeobecn ě 

6.1.1.1  Požadavky této kapitoly se nevztahují na: 

(a) Obaly obsahující radioaktivní materiál třídy 7, pokud není stanoveno jinak (viz 4.1.9.); 

(b) Obaly obsahující infekční látky třídy 6.2, pokud není stanoveno jinak (viz kapitola 6.3, 
Poznámka a pokyn pro balení P621 uvedené v 4.1.4.1); 

(c) Nádoby obsahující plyny třídy 2; 

(d) Obaly, u nichž hmotnost náplně (netto) přesahuje 400kg; 

(e) Obaly s vnitřním objemem přesahujícím 450 litrů. 

6.1.1.2 Požadavky na obaly uvedené v 6.1.4 jsou založeny na obalech běžně používaných. Aby byl vzat 
v úvahu vědecký a technický pokrok, nejsou námitky proti používání obalů s odlišnou specifikací 
od uvedených v 6.1.4, pokud jsou stejně účinné, přijatelné pro příslušný orgán a schopné úspěšně 
vyhovět zkouškám popsaným v  6.1.1.3 a v  6.1.5. Jiné metody zkoušení než popsané v této kapitole 
jsou přípustné, pokud jsou rovnocenné a jsou uznány příslušným orgánem. 

6.1.1.3 Každý obal určený pro kapaliny musí být podroben úspěšně zkoušce těsnosti a musí být schopen 
splnit přiměřenou úroveň zkoušek uvedenou v 6.1.5.4.3: 

(a) před prvním použitím pro přepravu; 

(b) po rekonstrukci nebo obnovení, před jeho opětovným použitím pro přepravu; 

Pro tuto zkoušku nemusí být obaly vybaveny vlastními uzávěry.  

Vnitřní nádoba kompozitních obalů může být zkoušena bez vnějšího obalu, pokud tím nejsou 
ovlivněny výsledky zkoušky.  

  Tato zkouška se nevyžaduje pro: 

- vnitřní obaly skupinových obalů; 

- vnitřní nádoby kompozitních obalů (sklo, porcelán nebo kamenina) označené symbolem 
“ RID/ADR“  podle pododdílu 6.1.3.1 (a) (ii); 

- obaly z jemného plechu označené symbolem “ RID/ADR“  podle pododdílu 6.1.3.1 (a) (ii); 

6.1.1.4 Obaly musí být vyrobeny, obnoveny a odzkoušeny podle programu zajištění kvality, který uspokojuje 
příslušný orgán, aby bylo zajištěno, že každý vyrobený obal splňuje požadavky této kapitoly. 
 
POZNÁMKA : Norma ISO 16106:2006 “Obaly - Přepravní  obaly pro nebezpečné věci - Obaly pro 
nebezpečné věci, velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) a velké obaly - Návody pro aplikaci 
normy ISO 9001”  - poskytuje přijatelný návod pro předepsané postupy. 

6.1.1.5 Výrobci a následní distributoři obalů musí uživatelům poskytnout informace týkající se postupů, které 
je nutno dodržovat a popis typů a rozměrů uzávěrů (zahrnujíc v to i požadovaná těsnění) a jakékoliv 
další komponenty potřebné pro zabezpečení toho, aby obaly připravené k přepravě byly schopny 
projít jakýmikoliv aplikovatelnými zkouškami odolnosti uvedenými v této kapitole. 



 

6.1.2  Kódování konstruk čních typ ů obalů 

6.1.2.1  Kód sestává z: 

(a) arabské číslice označující druh obalu, např. sud, kanystr atd., následované; 

(b) jedním nebo několika velkými latinskými písmeny označujícími druh materiálu, např. ocel, 
dřevo atd., následované v případě nutnosti; 

(c) arabskou číslicí označující kategorii obalu v rámci  konstrukčního typu obalu. 

6.1.2.2 Pro kompozitní obaly se použijí dvě velká latinská písmena na druhém místě kódu. První písmeno 
označuje materiál vnitřní nádoby a druhé písmeno označuje materiál vnějšího obalu.  

6.1.2.3 U skupinových obalů  včetně obalů pro látky třídy 6.2 se musí použít pouze kódové číslo pro  vnější 
obal. 

6.1.2.4 Písmena “T“, “V“ nebo “W“ mohou být uvedena za kódem obalu. Písmeno “T“ označuje záchranný 
obal odpovídající požadavkům uvedeným v 6.1.5.1.11. Písmeno “V“ označuje zvláštní obal 
odpovídající požadavkům uvedeným v 6.1.5.1.7. Písmeno “W“ označuje, že obal, ačkoli je téhož typu 
uvedeného v kódu, je vyroben podle specifikací odlišných od specifikací uvedených v 6.1.4 a je 
považován za ekvivalentní požadavkům uvedeným v  6.1.1.2. 

6.1.2.5  Následující číslice se musí použít pro druhy obalů: 
1. Sud 
2. (Vyhrazeno) 
3. Kanystr 
4. Bedna 
5. Pytel 
6. Kompozitní obal 
7. (Vyhrazeno) 

 0. Obaly z jemného plechu 

6.1.2.6  Následující velká písmena se použijí pro druhy materiálu: 

  A. Ocel (všechny druhy a povrchové úpravy); 
  B. Hliník 
  C. Dřevo přírodní 
  D. Překližka 
  F. Rekonstituované dřevo  (jako dřevovláknité či dřevotřískové materiály)  
  G. Lepenka 
  H. Plast 
  L. Textilní tkanina 
  M. Papír vícevrstvý 
  N. Kov (jiný než ocel nebo hliník) 
  P. Sklo, porcelán nebo kamenina 

  POZNÁMKA :  Plastové materiály zahrnují také jiné polymerní materiály, jako je guma. 

6.1.2.7 V následující tabulce jsou uvedeny kódy používané pro značení typu obalů v závislosti na druhu 
obalů, materiálu použitém pro jejich výrobu a jejich kategorii; současně se v ní odkazuje 
na pododdíly, kde jsou uvedeny příslušné požadavky: 



 

 
 

Druh obalu Materiál Kategorie obalu Kód Pod-
oddíl 

1. Sudy A Ocel neodnímatelné víko 1A1 6.1.4.1 

  odnímatelné víko 1A2  

 B. Hliník neodnímatelné víko 1B1 6.1.4.2 

  odnímatelné víko 1B2  

 D. Překližka  1D 6.1.4.5 

 G. Lepenka  1G 6.1.4.7 

 H. Plast neodnímatelné víko 1H1 6.1.4.8 

  odnímatelné víko 1H2  

 N. Kov, jiný než ocel 
 nebo hliník 

neodnímatelné víko 1N1 6.1.4.3 

 odnímatelné víko 1N2  

2. (Vyhrazeno)  

3. Kanystry A. Ocel neodnímatelné víko 3A1 6.1.4.4 

  odnímatelné víko 3A2  

 B. Hliník neodnímatelné víko 3B1 6.1.4.4 

  odnímatelné víko 3B2  

 H. Plast neodnímatelné víko 3H1 6.1.4.8 

  odnímatelné víko 3H2  

4. Bedny A. Ocel  4A 6.1.4.14 

 B. Hliník  4B 6.1.4.14 

 C. Dřevo přírodní Běžné 4C1 6.1.4.9 

  s prachotěsnými stěnami 4C2  

 D. Překližka  4D 6.1.4.10 

 F. Rekonstituované 
 dřevo 

 4F 6.1.4.11 

 G. Lepenka  4G 6.1.4.12 

 H. Plast pěnový (lehčený) 4H1 6.1.4.13 

  tuhý plast 4H2  

5. Pytle H Plastová tkanina bez vnitřní vložky nebo povlaku 5H1  

  tkanina prachotěsné 5H2 6.1.4.16 

  vodovzdorné 5H3  

 H. Plastová folie  5H4 6.1.4.17 

 L. Textilní tkanina bez vnitřní vložky nebo povlaku 5L1  

  Prachotěsné 5L2 6.1.4.15 

  vodovzdorné 5L3  

 M. Papír vícevrstvé 5M1 6.1.4.18 

  vícevrstvé, vodovzdorné 5M2  
 



 

 
 
 

Druh obalu Materiál Kategorie obalu Kód Pod-
oddíl 

6. Kompozitní obaly H. Plastová s vnějším ocelovým sudem 6HA1 6.1.4.19 

 nádoba s vnějším ocel. košem neb bednou 6HA2 6.1.4.19 

  s vnějším hliníkovým sudem 6HB1 6.1.4.19 

  s vnějším hliníkovým košem nebo 
bednou 

6HB2 6.1.4.19 

  s vnější dřevěnou bednou 6HC 6.1.4.19 

  s vnějším překližkovým sudem 6HD1 6.1.4.19 

 s vnější překližkovou bednou 6HD2 6.1.4.19 

  s vnějším lepenkovým sudem 6HG1 6.1.4.19 

  s vnější lepenkovou bednou 6HG2 6.1.4.19 

s vnějším plastovým sudem 6HH1 6.1.4.19 

  s vnější bednou z tuhého plastu 6HH2 6.1.4.19 

 P. Porcelánová, 
 skleněná, nebo 
 kameninová 
 nádoba 

s vnějším ocelovým sudem 6PA1 6.1.4.20 

 s vnějším ocel. košem neb bednou 6PA2 6.1.4.20 

 s vnějším hliníkovým sudem 6PB1 6.1.4.20 

 s vnějším hliníkovým košem nebo 
bednou 

6PB2 6.1.4.20 

  s vnější dřevěnou bednou 6PC 6.1.4.20 

  s vnějším překližkovým sudem 6PD1 6.1.4.20 

  s vnějším proutěným košem 6PD2 6.1.4.20 

  s vnějším lepenkovým sudem 6PG1 6.1.4.20 

  s vnější lepenkovou bednou 6PG2 6.1.4.20 

  s vnějším obalem z pěnového 
plastu 

6PH1 6.1.4.20 

  s vnějším obalem z tuhého plastu 6PH2 6.1.4.20 

7. (Vyhrazeno) 

0. Obaly z jemného 
 plechu 

A. Ocel neodnímatelné víko 0A1 
6.1.4.22 

 odnímatelné víko 0A2 

 

6.1.3 Značení 

POZNÁMKA 1:  Označení UN kódem uvádí, že obal, který je jím opatřen, odpovídá plně 
odzkoušenému konstrukčnímu typu a že splňuje ustanovení této kapitoly, která se vztahují na jeho 
výrobu, nikoli však na jeho používání. Proto značka nezbytně nepotvrzuje, že obal smí být použit pro 
jakoukoli látku. Obecně druh obalu (např. ocelový sud), jeho nejvyšší vnitřní objem a /nebo nejvyšší 
hmotnost a další zvláštní požadavky jsou stanoveny pro každou látku v tabulce A kapitoly 3.2. 

POZNÁMKA 2:  Značení UN kódem je určeno jako pomůcka pro výrobce, obnovitele, uživatele 
obalů, dopravce a příslušné orgány. Originální značení je prostředkem výrobce k identifikaci typu a 
ukazatelem splnění zkušebních předpisů. 

POZNÁMKA 3:  UN kód  neuvádí vždy úplné podrobnosti o úrovni zkoušek atd., které se  mohou 
zohlednit např. odkazem na zkušební  protokol, certifikát, atest nebo na registr úspěšně 
odzkoušených obalů. Například obal mající značení X nebo Y může být použit pro látky, kterým byla 
přiřazena obalová skupina pro nižší stupeň nebezpečnosti s nejvyšší dovolenou hodnotou relativní 



 

hustoty1 určenou s přihlédnutím ke koeficientu 1,5, popřípadě 2,25 (jak je to vhodné), uvedenému 
v požadavcích pro zkoušky obalů v 6.1.5. Například obal odzkoušený pro látku obalové skupiny I 
s relativní hustotou 1,2 může být použit pro látku obalové skupiny II s relativní hustotou 1,8 nebo pro 
látku obalové skupiny III s relativní hustotou 2,7, samozřejmě za podmínky, že mohou být ještě 
splněna všechna závazná kritéria kladená na obaly pro látky s vyšší relativní hustotou. 

6.1.3.1 Každý obal určený pro používání podle ADR musí být označen UN kódem, který je trvanlivý, dobře 
čitelný  a v rozměru přiměřeném velikosti obalu, umístěn tak aby byl dobře viditelný. Kusy o celkové 
(brutto) hmotnosti větší než 30 kg musí být opatřeny UN kódem nebo jeho duplikátem na vrchní 
nebo boční straně obalu. Písmena, číslice a symboly musejí být nejméně 12 mm vysoké, kromě 
obalů s obsahem 30 litrů nebo 30 kg nebo méně, kdy musí být nejméně 6 mm vysoké, a kromě 
obalů s obsahem 5 litrů nebo 5 kg nebo méně, kdy musí být přiměřeného rozměru. 

  UN kód musí uvádět:  

(a) (i) Obalový symbol Spojených národů (United Nations) 

 

Tento symbol se nesmí použít pro jiné účely než pro osvědčení, že obal je v souladu 
s odpovídajícími požadavky v kapitole 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 nebo 6.6. Tento symbol 
nesmí být použit pro obaly, které odpovídají jen zjednodušeným podmínkám v 
6.1.1.3, 6.1.5.3.1 (e), 6.1.5.3.5 (c), 6.1.5.4, 6.1.5.5.1 a 6.1.5.6 (viz rovněž (ii) níže). 
Pro kovové obaly značené plastickým (reliéfním) způsobem, mohou být namísto 
symbolu použita velká písmena “UN”; nebo 

 
(ii) Symbol  “RID/ADR” pro kompozitní obaly ( sklo, porcelán nebo kamenina) a obaly 

z jemného plechu splňující zjednodušené podmínky (viz 6.1.1.3, 6.1.5.3.1 (e), 
6.1.5.3.5 (c), 6.1.5.4, 6.1.5.5.1 a 6.1.5.6) 

 

POZNÁMKA:  Obaly označené tímto symbolem jsou schváleny pro železniční 
přepravy, silniční přepravy a přepravy po vnitrozemských vodních cestách, které jsou 
předmětem předpisů RID, ADR a ADN. Nejsou nutně přijímány pro přepravu jinými 
druhy dopravy, nebo pro přepravy  silniční, železniční nebo  vnitrozemskou vodní 
dopravou, které podléhají jiným předpisům. 

 

(b) Kód konstrukčního typu obalu podle 6.1.2; 

(c) Dvoudílný kód 

(i) Písmeno označující obalovou(é) skupinu(y), pro kterou(é) byl konstrukční typ s 
úspěchem odzkoušen; 
 
X pro obalové skupiny I, II a III; 
Y pro obalové skupiny II a III; 
Z pouze pro obalovou skupinu III; 

(ii) U obalů určených na kapaliny se uvede relativní hustota zaokrouhlená na jedno 
desetinné místo, pro kterou byl konstrukční typ odzkoušen; od tohoto údaje může 
být upuštěno, pokud relativní hustota nepřesahuje 1,2. Pro obaly na tuhé látky 
nebo vnitřní obaly nejvyšší  celková (brutto) hmotnost v kilogramech. 

                                                           
1  Relativní hustota (d) je považována za synonymum specifické hmotnosti  a je v tomto textu používána 



 

U obalů z jemného plechu označených symbolem “RID/ADR“ podle pododdílu 6.1.3.1 a), 
(ii), určených pro kapaliny mající viskozitu při 23oC převyšující 200 mm2/s, se uvádí nejvyšší 
celková (brutto) hmotnost v kg; 

(d) U obalů pro tuhé látky nebo vnitřních obalů se uvádí písmeno „S“. U obalů na kapaliny 
(jiných než skupinové obaly) se uvádí  hodnota hydraulického zkušebního tlaku v kPa, 
kterému obal odolal, zaokrouhlená dolů na nejbližších 10 kPa. 

U obalů z jemného plechu označených symbolem “RID/ADR“ podle pododdílu 6.1.3.1 (a), 
(ii), určených pro kapaliny mající viskozitu při 23oC převyšující 200 mm2/s, se uvede 
písmeno “S“. 

(e) Poslední dvě číslice roku, během něhož byl obal vyroben. Obaly typu 1H a 3H musí být též 
vhodně označeny měsícem jejich výroby; tato část značení může být umístěna také na 
jiném místě než ostatní údaje UN kódu. Vhodným symbolem je: 

 
 
 
 

 

 

 

 

(f) Stát schvalující udělení UN kódu, uvedený rozlišovací značkou pro motorová vozidla 
v mezinárodním provozu2; 

(g) Jméno výrobce nebo jiná identifikace obalu stanovená příslušným orgánem. 
 

6.1.3.2 K doplnění trvalého označení UN kódem předepsaného v 6.1.3.1, musí být každý nový kovový sud 
o vnitřním objemu větším než 100 litrů, na dně opatřen značením popsaným v 6.1.3.1 a) až e) 
s trvanlivým údajem alespoň jmenovité tloušťky použitého plechu v mm, (na 0,1mm) provedeným 
např.vyražením. Jestliže jmenovitá tloušťka alespoň jedné ze dvou základen sudu je tenčí než 
jmenovitá tloušťka jeho pláště, jmenovitá tloušťka vrchní části, pláště a spodní základny musí být 
vyznačena na dnu v trvalé formě ( např. vyražením), např. “1,0 - 1,2 -1,0“ nebo  “0,9 - 1,0 - 1.0“. 
Jmenovitá tloušťka plechu musí být určena podle příslušné ISO normy, např. ISO 3574:1999 pro 
ocel. Značení uvedená v pododdílu 6.1.3.1 (f)) a (g) se nesmějí použít v trvalé formě kromě případů 
uvedených v pododdílu 6.1.3.5 

6.1.3.3 Každý obal, kromě obalů uvedených v 6.1.3.2, který může být podroben obnově, při které by mohlo 
být značení na obalu zničeno, musí mít značení uvedené v 6.1.3.1 (a) až (e) v trvalé formě. Značení 
je trvalé, jestliže je schopné odolat obnovovacímu procesu (provedené např.vyražením). U obalů 
jiných než kovové sudy o vnitřním objemu větším než 100 litrů může toto trvalé značení nahradit 
trvanlivé značení předepsané v 6.1.3.1. 

6.1.3.4 U rekonstruovaných kovových sudů, jestliže se nejedná o změnu typu obalu nebo náhradu nebo 
odnětí konstrukčních součástí, požadovaná značení nemusí být trvalá. Každý jiný rekonstruovaný 
kovový sud musí být opatřen značením uvedeným v 6.1.3.1 (a) až (e) v trvalé formě (např. 
vyražením) na vrchu nebo na boku. 

6.1.3.5 Kovové sudy vyrobené z materiálů (např. nerezové oceli) umožňujících jejich opakované opětovné 
použití mohou být  opatřeny značením uvedeným v 6.1.3.1 (f) a (g) v trvalé formě (např. vyražením). 

                                                           
2  Rozlišovací značka pro motorová vozidla v mezinárodním provozu předepsaná Úmluvou o silničním provozu (Vídeň, 1968). 
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6.1.3.6 UN kód obalu v souladu s 6.1.3.1 platí jen pro konstrukční typ nebo konstrukční řadu. Různé 
povrchové úpravy mohou být zahrnuty ve stejném konstrukčním typu. 

 “Řadou konstrukčních typů“ se rozumějí obaly stejné konstrukce, stejné tloušťky stěny, stejného 
materiálu a stejného průřezu, které se liší od schváleného konstrukčního typu pouze menšími 
konstrukčními výškami.  

Uzávěry nádob musí být identifikovatelné s uzávěry uvedenými v protokole o zkoušce. 

6.1.3.7 Prvky UN kódu musí být uvedeny v pořadí odstavců v 6.1.3.1; každý prvek značení požadovaného 
v těchto odstavcích a tam kde je to vhodné v  6.1.3.8. (h) až (j) musí být jasně oddělen např. 
lomítkem nebo mezerou tak, aby údaje byly snadno identifikovatelné, viz např. 6.1.3.11.  

Každé dodatečné značení schválené příslušným orgánem musí umožnit, aby části UN kódu byly 
správně identifikovány s odkazem na 6.1.3.1. 

6.1.3.8 Po obnovení obalu musí obnovitel umístit na obal trvanlivé značení v tomto pořadí: 

(h) Stát, ve kterém byla obnova provedena, uvedený rozlišovací značkou pro motorová vozidla 
v mezinárodním provozu2 

(i) Jméno  obnovitele nebo jiná identifikace obalu stanovená příslušným orgánem; 

(j) Rok obnovy; písmeno “R“ a u každého obalu, který byl podroben a vyhověl zkoušce těsnosti 
podle pododdílu 6.1.3.1, dodatečně ještě písmeno “L“. 

6.1.3.9 Jestliže po obnovení obalu již není značení požadované v 6.1.3.1 (a) až (d) ani na vrchu ani na boku 
kovového sudu, obnovitel musí toto značení doplnit trvanlivou formou uvedenou v  6.1.3.8 (h), (i) a 
(j). Tato značení nesmí udávat větší funkční schopnost, než pro kterou byl původní konstrukční typ 
obalu odzkoušen a označen. 

6.1.3.10 Obaly vyrobené s recyklovaných plastů, jak je uvedeno v oddílu 1.2.1, musí být označeny “REC“. 
Toto značení musí být umístěno v blízkosti značení předepsaného v pododdílu 6.1.3.1. 

6.1.3.11 Příklady zna čení NOVÝCH obal ů  
 

 

4G/Y145/S/02 
NL/VL823 

 v 6.1.3.1 (a) (i), b), (c), (d) a (e)  
 v 6.1.3.1 (f) a (g) pro novou lepenkovou bednu 

  

 

1A1/Y1.4/150/98 
NL/VL824 

 v 6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d) a (e) 
 v 6.1.3.1 (f) a (g) pro nový ocelový sud na kapaliny 

  

 

1A2/Y150/S/01 
NL/VL825 

 v 6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d) a (e) 
 v 6.1.3.1 (f) a (g) 

pro nový ocelový sud na tuhé látky 
nebo pro vnitřní obaly 

   

 

4HW/Y136/S/98 
NL/VL826 

 v 6.1.3.1 (a) (i), (b),(c), (d) a (e)  
 v 6.1.3.1 f) a g) 

pro novou plastovou bednu  nebo 
rovnocenné specifikace 

  

 

1A2/Y/100/01 
USA/MM5 

 v 6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d) a (e) 
 v 6.1.3.1 (f) a (g) 

pro rekonstruovaný ocelový sud na 
kapaliny 

  

RID/ADR/0A1/100/83 
NL/VL/123 

 v 6.1.3.1 (a) (ii), (b), (c), (d) a (e) 
 v 6.1.3.1 (f) a (g) 

pro nový obal z jemného plechu 
s neodnímatelným víkem 

                                                           
2 Rozlišovací značka pro motorová vozidla v mezinárodním provozu předepsaná Úmluvou o silničním provozu (Vídeň, 1968). 



 

RID/ADR/0A2/Y20/S/83 
NL/VL/124 

 v 6.1.3.1 (a) (ii), (b), (c), (d) a (e)  
 v 6.1.3.1 (f) a (g) 

 
pro nový obal z jemného plechu 
s odnímatelným víkem na tuhé látky 
nebo kapaliny s viskozitou při 23oC 
vyšší než 200 mm2/s. 

 

6.1.3.12 Příklady zna čení OBNOVENÝCH obal ů 

 

 

1A1/Y1.4/150/97 
NL/RB/01/RL 

 v 6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d) a (e)  
 v 6.1.3.8 (h), (i) a (j)   

    

 

1A2/Y150/S/99 
USA/RB/00 R 

 v 6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d) a (e)   
 v 6.1.3.8 (h), (i) a (j)  

 

6.1.3.13 Příklad zna čení ZÁCHRANNÝCH obal ů 
 

 

1A2T/Y/300/S/01 
USA/abc 

 v 6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d) a (e)  
 v 6.1.3.1 (f) a (g) 

 

 POZNÁMKA: Značení, jejichž příklady jsou uvedeny v pododdílech 6.1.3.11, 6.1.3.12 a 6.1.3.13, 
mohou být  uvedena v jedné řádce nebo ve více řádcích, pokud je zachováno správné pořadí. 

 

6.1.3.14 Certifikace 

Umístěním UN kódu na obalu podle 6.1.3.1 se potvrzuje, že sériově vyráběné obaly odpovídají 
schválenému konstrukčnímu typu a že jsou splněny požadavky uvedené v dokladu o schválení 
(atestu). 

6.1.4  Požadavky na obaly 

6.1.4.1  Ocelové sudy  
   

1A1 s neodnímatelným víkem; 
  1A2 s odnímatelným víkem. 

6.1.4.1.1 Plášť a základny musí být vyrobeny z ocelového plechu vhodného typu a přiměřené tloušťky 
ve vztahu k vnitřnímu objemu sudu a jeho očekávanému použití. 
 
Poznámka : v případě sudů z uhlíkaté oceli jsou vhodné oceli uvedené v ISO 3573:1999 “Tabule 
za tepla válcované uhlíkaté oceli v komerční a tažné kvalitě“ a ISO 3574:1999 „Tabule za studena 
válcované uhlíkaté oceli v komerční a tažné kvalitě“. Pro sudy z uhlíkaté oceli pod 100 litrů jsou také, 
kromě výše uvedených použitelné oceli uvedené v ISO 11949:1995 „Za studena válcované 
elektrolyticky pocínované plechy“, ISO 11950:1995 „Za studena válcovaná ocel elektrolyticky 
pochromovaná (potahovaná kysličníkem chromu - chromium/chromium oxide) a ISO 11951:1995 
„Černý plech za studena válcovaný ve svitcích, pro výrobu pocínovaného, nebo elektrolyticky 
pochromovaného plechu“ 

 



 

6.1.4.1.2 Spoje pláště sudů určených k naplnění více než 40 litrů kapalných látek musí být svařované. Spoje 
pláště sudů určených pro tuhé látky nebo k naplnění nejvýše 40 litrů kapalných látek musí být 
mechanicky lemované nebo svařované. 

6.1.4.1.3 Spoje mezi základnami a pláštěm musí být mechanicky lemované (zdrápkované) nebo svařované. 
Mohou být použity samostatné zesilovací obruče. 

6.1.4.1.4 Těleso sudu s vnitřním objemem větším než 60 litrů musí mít minimálně vytlačené valivé obruče pro 
válení nebo alternativně nejméně dvě oddělené valivé obruče. Má-li sud separátní valivé obruče, 
musí tyto přiléhat těsně k plášti a být upevněny tak, aby se nemohly posunout. Valivé obruče 
nesmějí být upevněny bodovými svary. 

6.1.4.1.5 Průměr otvorů pro plnění, vyprazdňování a odvzdušnění v plášti nebo základnách sudů 
s neodnímatelným víkem (1A1) nesmí být větší než 7 cm. Sudy s většími otvory se považují za sudy 
s odnímatelným víkem (1A2). Uzávěry pro otevírání v plášti a základnách sudů musí být 
konstruovány a provedeny tak, aby se za normálních přepravních podmínek neuvolnily a sud  zůstal 
těsný. Příruby uzávěrů mohou být mechanicky lemované (zdrápkované) nebo svařované. Pokud 
uzávěr není přirozeně těsný musí být opatřen těsněním nebo jinými těsnicími prostředky.  

6.1.4.1.6 Uzavírací zařízení sudů s odnímatelným víkem (1A2) musí být konstruována a provedena tak, aby 
se za normálních přepravních podmínek neuvolnila a sud zůstal těsný. Odnímatelná víka musí být 
opatřena  těsněním nebo jinými těsnicími prostředky. 

6.1.4.1.7 Pokud materiály použité pro pláště, základny, uzávěry a příslušenství nejsou snášenlivé 
s přepravovaným obsahem, musí být použit vhodný vnitřní ochranný povlak nebo úprava. Tyto 
povlaky nebo úpravy si musí zachovat své ochranné vlastnosti za normálních podmínek přepravy. 

6.1.4.1.8  Nejvyšší vnitřní objem sudů: 450 litrů. 

6.1.4.1.9 Nejvyšší čistá (netto) hmotnost: 400 kg. 

 

6.1.4.2 Hliníkové sudy  

  1B1 s neodnímatelným víkem; 
  1B2 s odnímatelným víkem. 

6.1.4.2.1 Plášť a dna musí být z hliníku se stupněm čistoty  nejméně 99 % nebo z vhodné hliníkové slitiny. 
Použitý materiál musí být vhodného typu a přiměřené tloušťky přizpůsobenými vnitřnímu objemu a 
účelu použití sudu.  

6.1.4.2.2 Všechny spoje musejí být svařované. Pokud existují spoje po obvodu základen, musí být opatřeny 
samostatnými zesilovacími obručemi. 

6.1.4.2.3 Plášť sudu s vnitřním objemem větším než 60 litrů musí mít obecně vytlačené valivé obruče nebo 
alternativně nejméně dvě separátní valivé obruče. Má-li sud separátní obruče, musí tyto přiléhat 
těsně k plášti a být upevněny tak, aby se nemohly posunout. Separátní valivé obruče nesmějí být 
upevněny bodovými svary. 

6.1.4.2.4 Průměr otvorů pro plnění, vyprazdňování a odvzdušňování v plášti nebo základnách sudů 
s neodnímatelným víkem (1B1) nesmí být větší než 7 cm. Sudy s většími otvory se považují za sudy 
s odnímatelným víkem (1B2). Uzávěry otvorů v plášti a základnách sudů musí být konstruovány a 
provedeny tak, aby zůstaly bezpečné a těsné za normálních přepravních podmínek. Příruby uzávěrů 
mohou být mechanicky lemované (zdrápkované) nebo svařované. Odnímatelná víka musí být 
opatřena těsněním nebo jinými těsnicími prostředky, pokud uzávěry nejsou přirozeně těsné. 



 

6.1.4.2.5 Uzavírací zařízení sudů s odnímatelným víkem (1B2) musí být konstruována a provedena tak, aby 
zůstala bezpečná a aby sudy zůstaly za normálních přepravních podmínek těsné. Odnímatelná víka 
musí být opatřena těsněním nebo jinými těsnicími prostředky. 

6.1.4.2.6  Nejvyšší vnitřní objem sudů: 450 litrů. 

6.1.4.2.7 Nejvyšší čistá (netto) hmotnost: 400 kg. 

 

6.1.4.3 Sudy z kovu jiného než hliník nebo ocel 

  1N1 s neodnímatelným víkem; 
  1N2 s odnímatelným víkem. 

6.1.4.3.1 Plášť a základny musí být  vyrobeny z kovu nebo slitiny kovů jiných než ocel nebo hliník. Použitý 
materiál musí být vhodného typu a přiměřené tloušťky přizpůsobenými vnitřnímu objemu a účelu 
použití sudu.  

6.1.4.3.2 Pokud existují spoje po obvodu základen, musí být opatřeny samostatnými zesilovacími obručemi. 
Všechny švy, pokud jsou, musejí být spojeny (svařeny, spájeny atd.) technickou metodou pro použitý 
kov nebo slitinu kovů.  

6.1.4.3.3 Plášť sudu s vnitřním objemem větším než 60 litrů musí mít obecně vytlačené valivé obruče nebo 
alternativně nejméně dvě separátní valivé obruče. Má-li sud separátní  obruče, musí tyto přiléhat 
těsně k plášti a být upevněny tak, aby se nemohly posunout. Separátní valivé obruče  nesmějí být 
upevněny bodovými svary. 

6.1.4.3.4 Průměr otvorů pro plnění, vyprazdňování a odvzdušnění v plášti nebo základnách sudů 
s neodnímatelným víkem (1N1) nesmí být větší než 7 cm. Sudy s většími otvory  se považují za sudy 
s odnímatelným víkem (1N2). Uzávěry otvorů v plášti a základnách sudů musí být konstruovány a 
provedeny tak, aby se za normálních přepravních podmínek zůstaly bezpečné a těsné. Příruby 
uzávěrů mohou být mechanicky lemované (zdrápkované) nebo svařované. Švové spoje musí být 
provedeny v  souladu s technickým stavem a úrovní znalostí o daném kovu tak aby byly bezpečné a 
těsné. Víka musí být opatřena těsněním nebo jinými těsnicími prostředky, pokud uzávěry nejsou 
přirozeně těsné. 

6.1.4.3.5 Uzávěry sudů s odnímatelným víkem (1N2) musí být konstruovány a provedeny tak, aby se 
za normálních přepravních podmínek zůstaly bezpečné a těsné. Odnímatelná víka musí být 
opatřena těsněním nebo jinými těsnicími prostředky. 

6.1.4.3.6  Nejvyšší vnitřní objem sudů: 450 litrů. 

6.1.4.3.7 Nejvyšší čistá (netto) hmotnost: 400 kg. 

 

6.1.4.4 Ocelové nebo hliníkové kanystry  

 3A1 z oceli s neodnímatelným víkem 
 3A2 z oceli s odnímatelným víkem 
 3B1 z hliníku s neodnímatelným víkem 
 3B2 z hliníku s odnímatelným víkem 

6.1.4.4.1 Plášť a dna musí být vyrobeny z ocelového plechu, z  hliníku nejméně 99 % čistoty základní 
hliníkové  slitiny. Materiál musí být vhodného typu a přiměřené tloušťky vzhledem k vnitřnímu objemu 
a účelu použití  kanystru. 



 

6.1.4.4.2 Švy všech kanystrů musí být mechanicky lemovány nebo svařeny. Spoje pláště kanystrů určených 
k naplnění více než 40 litrů kapalných látek musí být svařované. Švy pláště kanystrů určených 
k naplnění až do 40 litrů  kapalných látek musí být mechanicky zalemovány nebo svařeny. 
U hliníkových kanystrů  musí být všechny švy svařované. Pokud na kanystru jsou spojovací švy 
(pláště se dnem), musí být zesíleny použitím samostatného prstence. 

6.1.4.4.3  Průměr otvorů kanystrů (3A1 a 3B1) nesmí být větší než 7 cm. Kanystry s většími otvory se považují 
za kanystry s odnímatelným víkem (3A2 a 3B2). Uzávěry musí být konstruovány tak, aby zůstaly 
bezpečné a těsné za normálních podmínek přepravy. Těsnění nebo jiné těsnící prvky musí být 
použity, pokud samotné uzávěry nejsou přirozeně těsné. 

 
6.1.4.4.4 Pokud materiály použité pro pláště, základny, uzávěry a příslušenství nejsou snášenlivé 

s přepravovaným obsahem, musí být použit vhodný vnitřní ochranný povlak nebo úprava. Tyto 
povlaky nebo úpravy si musí zachovat své ochranné vlastnosti za normálních podmínek přepravy 

6.1.4.4.5  Nejvyšší vnitřní objem kanystru: 60 litrů. 

6.1.4.4.6 Nejvyšší čistá (netto) hmotnost: 120 kg. 

 

6.1.4.5  Překližkové  sudy  

  1D 

6.1.4.5.1 Použité dřevo musí být přirozeně stárnuté, obchodně obvykle suché a bez vad, které by mohly 
ovlivnit použitelnost sudu k danému účelu. Pokud se ke zhotovení základen použije jiný materiál než 
překližka, musí být  tento materiál z hlediska kvality překližce rovnocenný. 

6.1.4.5.2 Plášť sudu musí být vyroben minimálně z dvouvrstvé překližky a základny z překližky třívrstvé. 
Vrstvy ložené křížem musí být pevně slepeny vodovzdorným lepidlem. 

6.1.4.5.3 Plášť a základny sudu a jeho spoje musí být navrženy s ohledem na jeho vnitřní objem a uvažované 
použití. 

6.1.4.5.4 K zamezení prosypu obsahu se víka  potáhnou sulfátovým papírem (kraftovým papírem ) nebo jiným 
rovnocenným materiálem, který se musí k víku bezpečně připevnit a  po celém obvodu víka musí 
přesahovat přes jeho okraj. 

6.1.4.5.5  Nejvyšší vnitřní objem sudů: 250 litrů; 

6.1.4.5.6 Nejvyšší čistá (netto) hmotnost: 400 kg. 

6.1.4.6 (Vypuštěno) 

6.1.4.7  Lepenkové  sudy  

  1G  

6.1.4.7.1 Plášť sudu se musí sestávat z více vrstev sulfátového papíru (kraftový papír) nebo hladké lepenky 
(nikoliv vlnité), které jsou spolu pevně slepeny nebo laminovány, a může obsahovat jednu nebo více 
ochranných vrstev bitumenu, voskovaného sulfátového papíru, kovové fólie, plastu atd. 



 

6.1.4.7.2 Základny musí být z přírodního dřeva, lepenky, kovu, překližky, plastu nebo jiného vhodného 
materiálu a mohou být opatřeny jednou nebo více ochrannými vrstvami živice, voskovaného 
sulfátového papíru (kraftový), kovové fólie, plastu atd. 

6.1.4.7.3 Konstrukce pláště sudu, dna a jejich spojení musí být přizpůsobeny vnitřnímu objemu sudu a účelu 
jeho  použití. 

6.1.4.7.4 Kompletní obal musí být dostatečně odolný proti vodě, aby za normálních přepravních podmínek 
nedošlo k odlepení (odštěpení) vrstev. 

6.1.4.7.5  Nejvyšší vnitřní objem sudů: 450 litrů. 

6.1.4.7.6 Nejvyšší čistá (netto) hmotnost: 400 kg. 

 

6.1.4.8 Plastové  sudy a kanystry  
 
  1H1 sudy s neodnímatelným víkem 
  1H2 sudy s odnímatelným víkem 
  3H1 kanystry s neodnímatelným víkem 
  3H2 kanystry s odnímatelným víkem 

6.1.4.8.1 Obal musí být vyroben z vhodného plastu a být přiměřené pevnosti s ohledem na vnitřní objem a 
účel použití. Kromě recyklovaných plastů, jak je uvedeno v 1.2.1, nesmějí být pro  nové obaly použity 
žádné jiné odpadní materiály než zbytky nebo rozdrcené odpady ze stejného výrobního postupu. 
Obal musí být přiměřeně odolný proti stárnutí a degradaci způsobenou bud´přepravovanou látkou 
nebo ultrafialovým zářením. Za normálních podmínek přepravy nesmí jakékoli proniknutí látky 
obsažené v obalu nebo recyklované plasty použité pro výrobu nového obalu být příčinou ohrožení 
bezpečnosti přepravy.  

6.1.4.8.2 Je-li nutná ochrana před ultrafialovým zářením, pak musí být tato provedena přimísením sazí nebo 
jiných vhodných pigmentů nebo inhibitorů. Tyto přísady musí být snášenlivé s obsahem a musí 
zachovat svoji  účinnost po přípustnou dobu životnosti obalu. Při použití sazí, pigmentů nebo 
inhibitorů odlišných od těch, které byly použity při zhotovení schváleného konstrukčního typu, může 
být od opakování zkoušek upuštěno, nepřekračuje-li jejich podíl u sazí 2 % hmotnostně nebo 
u pigmentů 3 % hmotnostně; podíl inhibitorů proti ultrafialovému záření není omezen. 

6.1.4.8.3 Přísady k jiným účelům než k ochraně před ultrafialovým zářením smějí být do plastu přimíseny 
za předpokladu, že nebudou mít nepříznivý vliv na chemické a fyzikální vlastnosti materiálu obalu. 
V tomto případě je možno upustit od opakování zkoušky. 

6.1.4.8.4 Tloušťka stěny na každém místě obalu musí být přizpůsobena vnitřnímu objemu a účelu jeho použití, 
přičemž musí být vzato v úvahu namáhání jednotlivých míst.  

6.1.8.4.5 Průměr otvorů pro plnění, vyprazdňování a odvzdušňování v plášti nebo základnách sudů 
s neodnímatelným víkem (1H1) a kanystrů s neodnímatelným víkem (3H1) nesmí být větší než 7 cm. 
Sudy a kanystry s většími otvory se považují za sudy a kanystry s odnímatelným víkem (1H2,3H2). 
Uzávěry otvorů v plášti a základnách sudů a kanystrů musí být konstruovány a provedeny tak, aby 
zůstaly bezpečné a těsné za normálních podmínek přepravy. Uzávěry musí být opatřeny těsněním 
nebo jinými těsnicími prostředky, pokud uzávěry nejsou přirozeně těsné. 

6.1.4.8.6 Uzávěry sudů a kanystrů s odnímatelným víkem (1H2 a 3H2) musí být  konstruovány tak, aby 
zůstaly bezpečné a nepropustné za normálních podmínek přepravy. Těsnění musí být použita 



 

u všech odnímatelných vík, ledaže by konstrukce sudu nebo kanystru byla taková, že odnímatelná 
víka jsou skutečně bezpečná a sud nebo kanystr je přirozeně nepropustný. 

6.1.4.8.7 Nejvyšší dovolená propustnost pro hořlavé kapaliny činí 0,008 g/l.h při 23oC (viz 6.1.5.7). 

6.1.4.8.8 Pokud je použit recyklovaný materiál pro výrobu nového obalu, specifické vlastnosti recyklovaného 
materiálu musí být zajištěny a dokumentovány pravidelně jako část programu zajištění kvality 
uznaného příslušným orgánem. Program zajištění kvality musí zahrnovat zprávu o vlastním 
předběžném roztřídění a ověření, že každá vsádka recyklovaného plastového materiálu má stejnou 
rychlost toku taveniny, hustotu a pevnost v tahu stejné jako konstrukční typ vyrobený z takového 
recyklovaného materiálu. Tato nutnost zahrnuje znalost materiálu obalu, ze kterého byly recyklované 
plasty odvozeny, jakož i znalost původních obsahů těchto obalů, pokud by tento původní obsah mohl 
snížit schopnost nového obalu vyrobeného s použitím tohoto materiálu. Kromě toho program 
zajištění kvality výrobce obalu podle 6.1.1.4 musí zahrnovat provedení mechanického zkoušení 
konstrukčního typu uvedeného v 6.1.5 na obalech vyrobených z každé dávky recyklovaného 
plastového materiálu. Při tomto zkoušení může být odolnost vůči stohování ověřena vhodnou 
dynamickou zkouškou stlačením namísto statické zkoušky zatížením.  

POZNÁMKA:  ISO 16103 :2005 – „Obaly – Přeprava obalů pro nebezpečné látky recyklované 
plasty“, poskytuje dodatečný návod na postupy, které je nutno dodržovat při schvalování použití 
recyklovaných plastů. 

6.1.4.8.9 Nejvyšší vnitřní objem sudů a kanystrů:1H1 a 1H2:450 litrů; 3H1 a 3H2: 60 litrů. 

6.1.4.8.10 Nejvyšší čistá (netto) hmotnost- 1H1 a 1H2:400 kg; 3H1 a 3H2: 120 kg. 

6.1.4.9 Bedny z p řírodního d řeva 

4C1 jednoduché; 
  4C2 s prachotěsnými stěnami. 

6.1.4.9.1 Použité dřevo musí být přírodně vyzrálé, vysušené a bez vad, které by mohly podstatně zmenšit 
odolnost kterékoli části bedny. Pevnost použitého materiálu a konstrukce bedny musí být 
přizpůsobeny vnitřnímu objemu bedny a jejímu použití. Vrch a spodek mohou být z vodovzdorných 
velkoplošných materiálů z rekonstituovaného dřeva, jako jsou dřevotřískové desky nebo 
dřevovláknité desky nebo  jiný vhodný druh. 

6.1.4.9.2 Spoje musí být odolné proti vibracím vznikajícím během normálních přepravních podmínek. Je třeba 
se vyhnout hřebíkování ve směru vláken dřeva na konci přířezů. Pro spoje, které jsou 
pravděpodobně nejvíce namáhány, musí být použito zahnutí hřebíků, hřeby nýtovací nebo vrutové 
(s kruhovým pohybem při zatloukání)  nebo jiné rovnocenné spojení.   

6.1.4.9.3 Bedny 4C2: Každý díl bedny musí být z jednoho kusu nebo být tomuto rovnocenný. Díly se považují 
za rovnocenné dílům z jednoho kusu, jsou-li přířezy spojeny jednou z následujících metod: 
Lindermanovo spojení (spoj typu na rybinu), spojení na pero a drážku, spojení na polodrážku nebo 
na tupý spoj s nejméně dvěma vlnovitými kovovými upevňovacími prvky pro každý spoj. 

6.1.4.9.4  Nejvyšší čistá (netto) hmotnost: 400 kg. 

6.1.4.10 Překližkové  bedny  

  4D 



 

6.1.4.10.1 Použitá překližka musí sestávat nejméně ze tří vrstev. Musí být vyrobena z dýhy z přírodně 
stárnutého dřeva loupané nebo řezané, vyschlé a bez vad, které by mohly snížit pevnost bedny. 
Pevnost použitého materiálu a konstrukční metoda musejí být přiměřené vnitřnímu objemu a 
očekávanému účelu použití bedny. Všechny  vrstvy překližky musí být navzájem slepeny 
vodovzdorným lepidlem. Při konstrukci beden mohou byt společně s překližkou použity i ostatní jiné 
vhodné materiály.Bedny musí být pevně sbity hřebíky, nebo zabezpečeny v rohových a hranových 
spojích, nebo kompletovány stejně vhodnými prostředky 

6.1.4.10.2 Nejvyšší čistá (netto) hmotnost: 400 kg. 

6.1.4.11 Bedny z rekonstituovaného d řeva 

  4F 

6.1.4.11.1 Stěny beden musí být z vodovzdorných materiálů jako dřevotřískové nebo dřevovláknité desky, nebo 
z jiných vhodných materiálů. Pevnost materiálů a konstrukce beden musí být přizpůsobeny vnitřnímu 
objemu a účelu jejich použití. 

6.1.4.11.2 Ostatní části beden mohou být zhotoveny z jiného vhodného materiálu. 

6.1.4.11.3 Bedny musí být bezpečně spojeny vhodnými prostředky. 

6.1.4.11.4 Nejvyšší čistá (netto) hmotnost: 400 kg. 

6.1.4.12 Lepenkové  bedny  

  4G  

6.1.4.12.1 Bedny musí být zhotoveny z pevné hladké lepenky nebo tří a vícevrstvé vlnité lepenky dobré kvality, 
přizpůsobené vnitřnímu objemu a účelu použití beden. Odolnost vnějšího povrchu proti vodě musí 
být taková, aby zvýšení hmotnosti během zkoušky absorbce vody po dobu 30 minut metodou Cobb 
nečinilo více než 155 g/m2  (podle normy ISO 535:1991).Lepenka musí mít odpovídající kvalitu 
pevnosti v ohybu. Lepenka musí být formátována bez pořezání - trhlin a rylována tak, že se při 
kompletaci obalu nesmí v rylování lámat či na povrchu popraskat, nebo nepatřičně ohýbat. Vlny 
vlnité lepenky musí být pevně slepeny s vnější vrstvou. 

6.1.4.12.2 Hrany beden mohou být opatřeny dřevěným rámem nebo mohou být celé ze dřeva nebo z jiného 
vhodného materiálu. Mohou být použity zesilovací lišty ze dřeva nebo z jiného vhodného materiálu. 

6.1.4.12.3 Výrobní spoje pláště bedny musí být lepeny lepicí páskou, přesazeny a slepeny nebo přesazeny a 
sešity kovovými sponami. Přeplátované spoje musí mít odpovídající přesah. 

6.1.4.12.4 Když je uzavření provedeno slepením, nebo přelepením lepící páskou musí být použito vodovzdorné 
lepidlo.   

6.1.4.12.5 Bedny musí být konstruovány tak, aby dobře vyhovovaly obsahu. 

6.1.4.12.6 Nejvyšší čistá (netto) hmotnost: 400 kg. 

 

6.1.4.13 Plastové  bedny  

  4H1 Bedny z pěnového plastu 

  4H2 Bedny z tuhého plastu 



 

6.1.4.13.1 Bedny musí být zhotoveny z vhodných plastů a jejich pevnost musí být v souladu s vnitřním 
objemem a účelem jejich použití. Bedny musí být přiměřeně odolné vůči stárnutí a proti degradaci 
způsobené  přepravovanou látkou nebo ultrafialovým  zářením. 

6.1.4.13.2 Bedny z pěnového plastu se musí sestávat ze dvou vytvarovaných dílů, spodního dílu s dutinami pro 
vnitřní obaly a horního dílu, který dolní díl překrývá  a do něho zapadá. Horní a spodní díly musí být 
konstruovány tak, aby do nich vnitřní obaly těsně zapadaly. Uzávěry vnitřních obalů nesmějí přijít 
do styku s vnitřním povrchem horního dílu bedny. 

6.1.4.13.3 Pro přepravu musí být bedny z pěnového plastu uzavřeny samolepicí páskou, která musí mít 
dostatečnou pevnost v tahu, aby se zabránilo otevření bedny. Lepicí páska musí být odolná proti 
povětrnostním vlivům a lepidlo se musí snášet s lehčeným plastem bedny. Jiné systémy uzavření se 
mohou použít za předpokladu, že mají nejméně stejnou účinnost. 

6.1.4.13.4 U beden z tuhého plastu musí být ochrana proti ultrafialovému záření, je-li požadována, provedena 
přimísením sazí nebo jiných vhodných pigmentů nebo inhibitorů do materiálu. Tyto přísady se musí 
snášet s obsahem  bedny a musí si zachovat svou účinnost po celou dobu životnosti bedny. Při užití 
sazí, pigmentů nebo inhibitorů odlišných od těch, které byly použity při zhotovení zkoušeného 
konstrukčního typu, může být upuštěno od opakování zkoušek, pokud podíl sazí  nepřekračuje 2 % 
hm., nebo jestliže podíl pigmentů  nepřekračuje 3 % hm., podíl inhibitorů proti ultrafialovému záření 
není omezen. 

6.1.4.13.5 Přísady k jiným účelům než k ochraně proti ultrafialovému záření smějí být k plastu pro výrobu beden 
(4H1 a 4H2) přimíseny za předpokladu, že nepříznivě neovlivní chemické a fyzikální vlastnosti 
materiálu bedny. V tomto případě je možno upustit od opakování zkoušek. 

6.1.4.13.6 Bedny z tuhého plastu musí mít uzávírací zařízení z vhodného materiálu dostatečné pevnosti, 
konstruované tak, aby bylo zabráněno nechtěnému otevření. 

6.1.4.13.7 Pokud je použit recyklovaný materiál pro výrobu nového obalu, specifické vlastnosti recyklovaného 
materiálu musí být zajištěny a dokumentovány pravidelně jako část programu zajištění kvality 
uznávaného příslušným orgánem. Program zajištění kvality musí zahrnovat zprávu o vlastním 
předběžném roztřídění a ověření, že každá vsádka recyklovaného plastového materiálu má hodnotu 
rychlosti toku taveniny, hustoty a pevnosti v tahu stejnou jako konstrukční typ vyrobený z téhož 
recyklovaného materiálu. Tato nutnost zahrnuje znalost materiálu obalu, ze kterého byly recyklované 
plasty odvozeny, jakož i znalost původních obsahů těchto obalů, pokud by tento původní obsah mohl 
snížit schopnost nového obalu vyrobeného s použitím tohoto materiálu. Následně, výrobcův program 
zajištění kvality obalů dle 6.1.1.4 musí zahrnovat provedení mechanického zkoušení konstrukčního 
typu v 6.1.5 na obalech vyrobených z každé vsádky recyklovaného plastového materiálu. Při této 
zkoušce může být odolnost vůči stohování ověřena vhodnou dynamickou tlakovou zkouškou namísto 
statické zkoušky zatížením.  

6.1.4.13.8 Nejvyšší čistá (netto) hmotnost: 4H1: 60 kg; 
 4H2: 400 kg. 

6.1.4.14 Ocelové nebo hliníkové  bedny  

  4A z oceli 
  4B z hliníku 

6.1.4.14.1 Pevnost kovu a konstrukce bedny musí být přizpůsobeny vnitřnímu objemu a účelu jejího použití. 

6.1.4.14.2 Bedny musí být, pokud je to požadováno, vyloženy lepenkou nebo plstěnými přířezy, nebo musí být 
opatřeny vnitřní vložkou nebo povlakem z vhodného materiálu. Použijí-li se dvojitě lemovaná 
(zdrápkovaná) kovová vložka, musí se učinit opatření k zamezení pronikání látek zvláště výbušných 
do stykových spár lemů. 



 

6.1.4.14.3 Uzávěry mohou být jakéhokoli vhodného typu; musí však za  normálních přepravních podmínek 
zůstat bezpečné. 

6.1.4.14.4 Nejvyšší čistá (netto) hmotnost: 400 kg. 

 

6.1.4.15 Textilní pytle 

  5L1 bez vnitřní vložky nebo povlaku  
  5L2 prachotěsné 
  5L3 vodovzdorné   

6.1.4.15.1 Použitá tkanina musí být dobré jakosti. Pevnost tkaniny a provedení pytle musí být v souladu 
s vnitřním objemem pytle a účelu jeho použití. 

6.1.4.15.2 Pytle prachotěsné 5L2: Pytel musí být vyroben jako prachotěsný, např. pomocí: 

(a) papíru přilepeného na vnitřní stranu pytle vodovzdorným lepidlem, jako je bitumen (dehtový 
papír); nebo 

(b) fólie z plastu zakotvené na vnitřní stranu pytle; nebo 

(c) jedné nebo více vnitřních papírových nebo plastových vložek  

6.1.4.15.3 Pytle vodovzdorné 5L3: k zabránění vstupu vlhkosti musí být pytel vodotěsný, např. použitím: 

(a) samostatných vnitřních vložek z vodovzdorného papíru (např. voskovaného sulfátového 
“kraft“ papíru, dehtového papíru nebo plastem potahovaného sulfátového papíru); nebo 

(b) plastového filmu na vnitřní straně pytle; nebo 

(c) jedné nebo více plastových vnitřních vložek. 

6.1.4.15.4 Nejvyšší čistá (netto) hmotnost: 50 kg. 

 

6.1.4.16 Tkané plastové pytle  

  5H1 bez vnitřní vložky nebo bez vnitřního povlaku 

  5H2 prachotěsné 

  5H3 vodovzdorné. 

6.1.4.16.1 Pytle musí být vyrobeny z tažených pásů nebo tažených jednotlivých vláken z vhodného plastu. 
Pevnost použitého materiálu a provedení pytle musí být přizpůsobeny vnitřnímu objemu pytle a účelu 
jeho použití. 

6.1.4.1.6.2 Je-li tkanina tkaná naplocho, musí  být pytle zhotoveny sešitím nebo jiným způsobem zajišťujícím 
uzavření dna a jedné strany. Je-li tkanina vyrobena jako hadice, musí se pytel vytvořit sešitím, 
tkaním (dna), nebo jiným způsobem s rovnocennou odolností. 

6.1.4.16.3 Pytle prachotěsné, 5H2: Pytel musí být vyroben jako prachotěsný, např. pomocí: 

(a) papíru nebo plastového filmu zakotveného na vnitřní straně pytle; nebo 



 

(b) jedné nebo více samostatných vnitřních vložek  z papíru nebo z plastu. 

6.1.4.16.4 Pytle vodovzdorné 5H3: k zábraně vniknutí vlhkosti, pytel musí být k vodotěsný upravený např. 
pomocí: 

(a) samostatných vnitřních vložek z vodovzdorného papíru (např. sulfátový papír “kraft“, 
voskovaný, oboustranně dehtovaný nebo potažený vrstvou plastu); nebo 

(b) plastového filmu zakotveného na vnitřním nebo vnějším povrchu pytle; nebo 

(c) jedné nebo více vnitřních plastových vložek. 

6.1.4.16.5 Nejvyšší čistá (netto) hmotnost: 50 kg. 

 

6.1.4.17 Pytle z plastové fólie  

  5H4 

6.1.4.17.1 Pytle musí být vyrobeny z vhodného plastu. Pevnost použitého materiálu a provedení pytle musí být 
přizpůsobeny vnitřnímu objemu pytle a účelu jeho použití. Spoje a uzávěry musí odolávat tlakům a 
nárazům, které se vyskytují za normálních přepravních podmínek. 

6.1.4.17.2 Nejvyšší čistá (netto) hmotnost: 50 kg. 

 

6.1.4.18 Papírové  pytle  

  5M1 vícevrstvé 

  5M2 vícevrstvé, vodovzdorné 

6.1.4.18.1 Pytle musí být vyrobeny z vhodného sulfátového papíru “kraft“ nebo z rovnocenného papíru, 
nejméně ve třech vrstvách, střední vrstva může byt spojena s vnější vrstvou přilepením síťové 
tkaniny. Pevnost papíru a provedení pytlů musí být přizpůsobeny vnitřnímu objemu pytle a účelu jeho 
použití. Spoje a uzávěry musí být prachotěsné. 

6.1.4.18.2 Pytle 5M2: Pro ochranu proti vniknutí vlhkosti musí být pytel ze čtyř nebo více vrstev vodotěsný 
užitím buď vodovzdorné vrstvy jako jedné ze dvou vnějších vrstev nebo vodovzdornou barierou 
z vhodného bariérového materiálu mezi dvěma vnějšími vrstvami; třívrstvý pytel je nutno učinit 
vodotěsným použitím vodovzdorné vrstvy jako vnější vrstvy. Existuje-li nebezpečí reakce obsahu 
pytle s vlhkostí nebo je-li obsah pytle balen ve vlhkém stavu, vodovzdorná vrstva nebo vložka, např. 
z dvojitě dehtovaného papíru “kraft“, nebo “kraft“ papíru s plastovým povlakem na vnitřní straně 
vnitřní vrstvy - musí být umístěn přímo k látce, stejně tak jeden nebo více vložkových plastových 
pytlů. Spoje a uzávěry musí být vodotěsné. 

6.1.4.18.3 Nejvyšší čistá (netto) hmotnost: 50 kg. 

 

6.1.4.19 Kompozitní obaly (plast)  

6HA1 Plastová nádoba s vnějším ocelovým sudem 

6HA2 Plastová nádoba s vnějším ocelovým košem nebo bednou 

6HB1 Plastová nádoba s vnějším hliníkovým sudem 

6HB2 Plastová nádoba s vnějším hliníkovým košem nebo bednou 



 

6HC Plastová nádoba s vnější dřevěnou bednou 

6HD1 Plastová nádoba s vnějším překližkovým sudem 

6HD2 Plastová nádoba s vnější překližkovou bednou 

6HG1 Plastová nádoba s vnějším lepenkovým sudem 

6HG2 Plastová nádoba s vnější lepenkovou bednou  

6HH1 Plastová nádoba s vnějším plastovým sudem 

6HH2 Plastová nádoba s vnější bednou z tuhého plastu 

6.1.4.19.1 Vnitřní nádoba 

6.1.4.19.1.1 Požadavky uvedené v 6.1.4.8.1 a 6.1.4.8.4 až 6.1.4.8.7 se vztahují i na vnitřní plastové nádoby. 

6.1.4.19.1.2 Plastová vnitřní nádoba musí zapadnout těsně do vnější části obalu, který nesmí mít žádné 
výstupky, které by mohly způsobit odírání plastu. 

6.1.4.19.1.3 Nejvyšší objem vnitřní nádoby : 

6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1:  250 litrů; 

6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2 : 60 litrů. 

 

6.1.4.19.1.4 Nejvyšší čistá (netto) hmotnost :  

6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1:  400 kg; 

6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2 : 75 kg. 

6.1.4.19.2 Vnější plášt 

6.1.4.19.2.1 Plastová nádoba s vnějším ocelovým nebo hliníkovým sudem 6HA1 nebo 6HB1; příslušné 
požadavky uvedené v 6.1.4.1 nebo 6.1.4.2, pokud je to vhodné, se vztahují na konstrukci vnějšího 
obalu 

6.1.4.19.2.2 Plastová nádoba s vnějším ocelovým nebo z hliníkovým košem nebo bednou 6HA2 nebo 6HB2; 
příslušné požadavky uvedené v 6.1.4.14 se vztahují na konstrukci vnějšího obalu. 

6.1.4.19.2.3 Plastová nádoba s vnější dřevěnou bednou 6HC; příslušné požadavky uvedené v 6.1.4.9 se vztahují 
na konstrukci vnějšího obalu. 

6.1.4.19.2.4 Plastová nádoba s vnějším  překližkovým sudem 6HD1; příslušné požadavky uvedené v 6.1.4.5 se 
vztahují na konstrukci vnějšího obalu. 

6.1.4.19.2.5 Plastová nádoba s vnější překližkovou bednou 6HD2; příslušné požadavky uvedené v 6.1.4.10 se 
vztahují na konstrukci vnějšího obalu. 

6.1.4.19.2.6 Plastová nádoba s vnějším lepenkovým sudem 6HG1; požadavky uvedené v 6.1.4.7.1 až 6.1.4.7.4 
se vztahují na konstrukci vnějšího obalu. 

6.1.4.19.2.7 Plastová nádoba s vnější lepenkovou bednou 6HG2; příslušné požadavky uvedené v 6.1.4.12 se 
vztahují na konstrukci vnějšího obalu. 

6.1.4.19.2.8 Plastová nádoba s vnějším plastovým sudem 6HH1; požadavky uvedené v 6.1.4.8.1 až 6.1.4.8.6 se 
vztahují na konstrukci vnějšího obalu. 



 

6.1.4.19.2.9 Plastová nádoba s vnější bednou z tuhého plastu  6HH2; požadavky uvedené v 6.1.4.13.1 a 
6.1.4.13.4 až 6.1.4.13.6 se vztahují na konstrukci vnějšího obalu. 

6.1.4.20 Kompozitní obaly (sklo, porcelán nebo kamenina)  

  6PA1 Nádoba s vnějším ocelovým sudem 

  6PA2 Nádoba s vnějším ocelovým košem nebo bednou 

  6PB1 Nádoba s vnějším hliníkovým sudem  

  6PB2 Nádoba s vnějším hliníkovým košem nebo bednou 

  6PC Nádoba s vnější dřevěnou bednou 

  6PD1 Nádoba s vnějším překližkovým sudem 

  6PD2 Nádoba s vnějším proutěným košem 

  6PG1 Nádoba s vnějším lepenkovým sudem 

  6PG2 Nádoba s vnější lepenkovou bednou 

  6PH1 Nádoba s vnějším obalem z pěnového plastu 

  6PH2 Nádoba s vnějším obalem z tuhého plastu 

6.1.4.20.1 Vnitřní nádoba 

6.1.4.20.1.1 Nádoby musí mít vhodný tvar (válcovitý nebo hruškovitý), musí být vyrobeny z materiálu dobré 
jakosti bez vad, které by mohly snížit jejich odolnost. Stěny musí být na všech místech dostatečně 
tlusté a bez vnitřních pnutí. 

6.1.4.20.1.2 Jako uzávěrů nádob musí být použito šroubových uzávěrů z plastu, zabroušených skleněných zátek 
nebo uzávěrů nejméně stejně účinných. Každá část uzávěru, která může přijít do styku s obsahem 
nádoby, musí být proti němu odolná. Je třeba věnovat pozornost zajištění uzávěrů aby lícovaly (s 
hrdlem) a byly těsné a byly vhodně zabezpečeny před uvolněním při přepravě. Jsou-li třeba uzávěry 
s odvětrávacím zařízením, musí vyhovět  4.1.1.8. 

6.1.4.20.1.3 Nádoba musí být pevně zabezpečena ve vnějším obalu pomocí fixačních a / nebo absorpčních 
materiálů.  

6.1.4.20.1.4 Nejvyšší vnitřní objem nádoby: 60 litrů. 

6.1.4.20.1.5 Nejvyšší čistá (netto) hmotnost: 75 kg. 

 

6.1.4.20.2 Vnější plášt  

6.1.4.20.2.1 Nádoba s vnějším ocelovým sudem, 6PA1: příslušné požadavky uvedené v 6.1.4.1 se vztahují 
na konstrukci vnějšího obalu. Odnímatelné víko nutné u tohoto druhu obalu však může mít tvar 
poklopu. 

6.1.4.20.2.2 Nádoba s vnějším ocelovým košem nebo bednou 6PA2: příslušné požadavky uvedené v 6.1.4.14 se 
vztahují na konstrukci vnějšího obalu. Jde-li o válcovité nádoby, vnější obal musí ve svislé poloze, 
převyšovat  nádoby a jejich uzávěry. Obklopuje-li vnější  koš nádobu hruškovitého tvaru a k této 
tvarově těsně přiléhá, musí se vnější obal opatřit ochranným krytem (poklopem). 

6.1.4.20.2.3 Nádoba s vnějším hliníkovým sudem 6PB1: na konstrukci vnějšího obalu se vztahují příslušné 
požadavky uvedené v pododdílu 6.1.4.2 .  



 

6.1.4.20.2.4 Nádoba s vnějším hliníkovým košem nebo bednou 6PB2: na konstrukci vnějšího obalu se vztahují 
příslušné požadavky uvedené v 6.1.4.14 .  

6.1.4.20.2.5 Nádoba s vnější dřevěnou bednou 6PC: na konstrukci vnějšího obalu se vztahují příslušné 
požadavky uvedené v 6.1.4.9 . 

6.1.4.20.2.6 Nádoba s vnějším s překližkovým sudem 6PD1: na konstrukci vnějšího obalu se vztahují příslušné 
požadavky uvedené v 6.1.4.5 .  

6.1.4.20.2.7 Nádoba s vnějším  proutěným košem 6PD2: proutěný koš musí být zhotoven z dobrého materiálu a 
musí být dobré kvality. Musí být opatřen ochranným krytem (poklopem), aby se zamezilo poškození 
nádob. 

6.1.4.20.2.8 Nádoba s vnějším lepenkovým sudem 6PG1: na konstrukci vnějšího obalu se vztahují příslušné 
požadavky uvedené v 6.1.4.7.1 až  6.1.4.7.4  

6.1.4.20.2.9 Nádoba s vnější lepenkovou bednou 6PG2: na konstrukci vnějšího obalu se vztahují příslušné 
požadavky uvedené v 6.1.4.12 . 

6.1.4.20.2.10 Nádoba s vnějším obalem z pěnového nebo tuhého plastu (6PH1 nebo 6PH2): materiály obou těchto 
vnějších obalů musí splňovat příslušné požadavky uvedené v 6.1.4.13. Vnější obaly z tuhého plastu 
musí být zhotoveny z vysoko- hustotního polyetylénu, nebo z jiného srovnatelného plastu. 
Odnímatelné víko pro tento typ obalu však může mít tvar poklopu. 

6.1.4.21 Skupinové obaly  

Platí odpovídající požadavky pro vnější obaly podle 6.1.4. 

POZNÁMKA: Pro vnitřní a vnější obaly se použijí příslušné pokyny pro balení uvedené v kapitole 
4.1. 

6.1.4.22 Obaly z jemného plechu  

  OA1 s neodnímatelným víkem 

  OA2 s odnímatelným víkem 

6.1.4.22.1 Plech pro plášť a dna musí být z vhodné oceli; jeho tloušťka musí být přizpůsobena vnitřnímu 
objemu obalů a účelu jejich použití. 

6.1.4.22.2 Spoje musí být svařované, nejméně dvojitě zalemované při lemování (zadrápkování) nebo 
provedeny jiným způsobem zaručujícím stejný stupeň  pevnosti a těsnosti. 

6.1.4.22.3 Vnitřní povlaky ze zinku, cínu, laku apod. musí být odolné a musí být na celé ploše, včetně uzávěrů, 
pevně spojeny s ocelí.  

6.1.4.22.4 Průměr otvorů pro plnění, vyprazdňování a odvzdušnění v pláštích nebo základnách obalů 
s neodnímatelným víkem (OA1) nesmí být větší než 7 cm. Obaly s většími otvory se považují za 
obaly s odnímatelným víkem (OA2). 

6.1.4.22.5 Uzávěry obalů s neodnímatelným víkem (OA1) musí být buď šroubové nebo být zabezpečitelné 
šroubovacím zařízením nebo jiným, stejně účinným zařízením. Uzávěry obalů s odnímatelným víkem 
(OA2) musí být tak konstruovány a zajištěny, aby za normálních přepravních podmínek zůstaly 
pevně uzavřeny a obaly zůstaly těsné. 

6.1.4.22.6 Nejvyšší vnitřní objem obalů: 40 litrů. 



 

6.1.4.22.7 Nejvyšší čistá (netto) hmotnost: 50 kg. 

6.1.5 Požadavky na zkoušky obal ů 

6.1.5.1 Provedení a opakování zkoušek  

6.1.5.1.1 Konstrukční typ každého obalu musí být zkoušen, jak je uvedeno v 6.1.5, v souladu se stanovenými 
postupy odsouhlasenými příslušným orgánem povolujícím umístění značky a musí být tímto 
příslušným orgánem schválen. 

6.1.5.1.2 Každý konstrukční typ obalu musí před použitím úspěšně projít  zkouškami předepsanými v této 
kapitole. Konstrukční typ obalu je definován konstrukcí, rozměrem, materiálem a tloušťkou, 
způsobem výroby a systémem balení, ale mohou být zahrnuty různé úpravy povrchu. Zahrnuje též 
obaly, které se liší od konstrukčního typu pouze svou menší konstrukční výškou. 

6.1.5.1.3 Zkoušky musí být opakovány na výrobních vzorcích sériově vyráběných obalů ve lhůtách 
stanovených příslušným orgánem. Pro takové zkoušky papírových a lepenkových obalů se příprava 
při okolních podmínkách považuje za rovnocennou požadavkům uvedeným v 6.1.5.2.3. 

6.1.5.1.4 Zkoušky musí být též opakovány po každé úpravě, která mění konstrukci, materiál nebo způsob 
výroby obalu.  

6.1.5.1.5 Příslušný orgán může povolit selektivní zkoušení obalů odlišujících se pouze nepatrně od již 
odzkoušeného konstrukčního typu, např. obaly obsahující vnitřní obaly menších rozměrů nebo nižší 
čisté (netto) hmotnosti, nebo obaly jako sudy, pytle a bedny, které jsou vyrobeny s malými 
zmenšeními vnějších rozměrů. 

 
6.1.5.1.6 (Vyhrazeno) 

POZNÁMKA: Pro podmínky sestavení různých vnitřních obalů ve vnějším obalu a přípustné změny 
pro vnitřní obaly, viz 4.1.1.5.1 

6.1.5.1.7 Předměty nebo vnitřní obaly jakéhokoli typu na tuhé látky nebo na kapaliny mohou být společně 
uloženy a přepravovány bez zkoušení ve vnějším obalu za následujících podmínek: 

(a) Vnější obal musel být úspěšně odzkoušen podle 6.1.5.3 s křehkými (např. skleněnými) 
vnitřními obaly obsahujícími kapaliny v parametrech pádové výšky pro obalovou skupinu I; 

(b) celková (brutto) hmotnost vnitřních obalů ve skupinovém balení nesmí přesáhnout polovinu 
celkové (brutto) hmotnosti vnitřních obalů použitých pro zkoušku pádem uvedenou výše 
v odstavci (a); 

(c) Tloušťka fixačního materiálu mezi vnitřními obaly a mezi vnitřními obaly a stěnou obalu 
nesmí být zmenšena pod odpovídající tloušťku v původně zkoušeném obalu; a jestliže byl 
použit samotný vnitřní obal při původní zkoušce, tloušťka fixace mezi vnitřními obaly nesmí 
být menší než tloušťka fixace mezi stěnou obalu a vnitřním obalem při původní zkoušce. 
Jestliže se použije buď menší počet, nebo menší vnitřní obaly (ve srovnání s vnitřními obaly 
použitými při zkoušce pádem), musí být použit dodatečný fixační materiál v dostatečné 
množství pro vyplnění volného prostoru; 

(d) Prázdný vnější obal musí být podroben s úspěchem zkoušce stohováním podle 6.1.5.6, 
vždy prázdný Celková hmotnost identických obalů musí být založena na celkové hmotnosti 
vnitřních obalů skupinového balení, použitých pro zkoušku pádem uvedenou výše 
v odstavci a) ; 



 

(e) Vnitřní obaly obsahující kapaliny musejí být úplně obklopeny dostatečným množstvím 
absorpčního materiálu k absorbování celkového obsahu kapalin ve vnitřních obalech; 

(f) Pokud vnější obal (skupinového balení) je určen pro vnitřní obaly obsahující kapaliny a není 
těsný nebo je určen pro vnitřní obaly obsahující tuhé látky a není prachotěsný, zajištění 
zábrany úniku jakékoli kapalné nebo tuhé látky musí být provedeno ve formě nepropustné 
vložky, vložkového plastového pytle, nebo jiných stejně účinných prostředků. V obalech 
obsahujících kapaliny musí být absorpční materiál požadovaný výše v odstavci e) umístěn 
mezi vnitřní obalové prostředky obsahujících kapalnou náplň;   

 
(g) Obaly musí být označeny UN kódem podle 6.1.3 jako odzkoušené pro obalovou skupinu I. 

v provedení pro skupinové obaly. Označená celková(brutto) hmotnost v kilogramech musí 
být součtem hmotnosti vnějšího obalu a jedné poloviny hmotnosti vnitřního(ch) obalu(ů), jak 
byly použity pro zkoušku pádem uvedenou výše v odstavci a). Takové značení obalu musí 
též obsahovat písmeno “V“, jak je popsáno v 6.1.2.4. 

 

6.1.5.1.8 Příslušný orgán může kdykoli požadovat důkaz, aby se zkouškami podle tohoto odstavce prokázalo, 
že sériově vyráběné obaly splňují požadavky zkoušek konstrukčního typu. Pro účely ověření musí 
být protokoly o takových zkouškách uchovávány. 

6.1.5.1.9 Je-li z bezpečnostních důvodů požadována vnitřní úprava nebo povlak, musí si zachovat své 
ochranné vlastnosti i po zkouškách. 

6.1.5.1.10 Na jednom vzorku smí být provedeno několik zkoušek, pokud to neovlivní platnost výsledků zkoušek 
a pokud to schválí  příslušný orgán. 

6.1.5.1.11 Záchranné obaly 

Záchranné obaly (viz. 1.2.1) musí být zkoušeny a označeny UN kódem podle ustanovení 
vztahujících se na obaly obalové skupiny  II určené pro přepravu tuhých látek nebo vnitřní obaly, 
s výjimkou těchto: 

(a) Látkou použitou při provádění zkoušek musí být voda a obaly musí být naplněny nejméně 
na 98 % jejich nejvyššího vnitřního objemu. Je dovoleno použít přídavného zatížení, jako 
jsou pytle s olověnými broky, aby bylo dosaženo požadované celkové hmotnosti kusu, 
pokud je umístěno tak, že nebudou ovlivněny výsledky zkoušek. Při provádění zkoušky 
pádem může být pádová výška měněna podle 6.1.5.3.5 b); 

(b) Obaly musí být kromě toho s úspěchem podrobeny zkoušce těsnosti při 30 kPa a výsledek 
této zkoušky musí být uveden ve zprávě o zkoušce (protokolu) požadované v  6.1.5.8; a 

(c) Obaly musí být označeny písmenem “T“, jak je předepsáno v 6.1.2.4.  

6.1.5.2 Příprava obal ů a jednotek balení pro zkoušky 

6.1.5.2.1 Zkoušky musí být provedeny s obaly připravenými jako k přepravě, včetně vnitřních obalů 
skupinových obalů. Vnitřní nebo samostatné  nádoby nebo obaly jiné nežli pytle musí být naplněny 
nejméně do 98 % svého nejvyššího vnitřního objemu, jde-li o kapaliny, a nejméně do 95 %, jde-li 
o tuhé látky.Pytle budou plněny na maximální hmotnost pro kterou mohou být používány. Pro 
skupinové obaly , kde vnitřní obal je určen k přepravě kapalin nebo tuhých látek, se vyžaduje 
samostatné provedení zkoušky pro obojí obsahy, tj. kapaliny a tuhé látky. Látky nebo předměty, 
které mají být přepravovány v obalech, smějí být nahrazeny jinými látkami nebo předměty, pokud by 
tím nedošlo ke zkreslení výsledků zkoušek. Jsou-li tuhé látky nahrazeny jinými látkami, musí mít tyto 
látky stejné fyzikální vlastnosti (hmotnost, velikost zrna atd.) jako látky, které mají být přepravovány. 



 

Je dovoleno použít přívažky, jako sáčky s olověným šrotem, aby se dosáhlo potřebné celkové 
hmotnosti kusu , pokud jsou umístěny tak, že neovlivní výsledky zkoušky.  

6.1.5.2.2 Použije-li se při zkoušce pádem u kapalných látek jiná kapalná látka, musí mít tato látka podobnou 
relativní hustotu a viskozitu jako látka, která se má přepravovat. Za podmínek stanovených 
v 6.1.5.3.5 smí být pro tyto zkoušky pádem použito i vody. 

6.1.5.2.3 Obaly z papíru nebo z lepenky musí být nejméně po dobu 24 hodin kondicionovány v prostředí, 
jehož teplota a relativní  vlhkost jsou kontrolovány. Je možno volit jednu ze tří možností. Přednostně 
se doporučuje 23 ± 2 oC a 50 ± 2 % relativní vlhkosti vzduchu. Další dvě možnosti jsou 20 ± 2oC a 
65 ± 2 % nebo 27 ± 2 oC a 65 ± 2 % relativní vlhkosti vzduchu. 

POZNÁMKA:  Průměrné hodnoty se musí pohybovat uvnitř  těchto mezí. Krátkodobé výkyvy a limity 
měření mohou  být příčinou, že jednotlivá měření se pohybují v rozmezí  ± 5 % relativní vlhkosti bez 
znatelného zhoršení reprodukovatelnosti zkoušky. 

6.1.5.2.4 (Vyhrazeno) 

6.1.5.2.5 Sudy a kanystry z plastu podle 6.1.4.8 a, pokud je to  nutné, kompozitní obaly (plast) podle 6.1.4.19 
musí být po dobu 6 měsíců skladovány při teplotě okolí, aby se  prokázala jejich dostatečná 
chemická snášenlivost  s kapalnými látkami. Po tuto dobu musí zůstat zkušební vzorky naplněny 
látkami, které se v těchto obalech mají přepravovat. 
Během prvních a posledních 24 hodin skladování musí být zkušební vzorky postaveny uzávěrem 
dolů. U obalů opatřených odvětrávacím zařízením se to však provede vždy jen na dobu 5 minut. 
Po tomto skladování musí být zkušební vzorky podrobeny zkouškám předepsaným v 6.1.5.3 až 
6.1.5.6. 

Je-li známo, že se pevnostní vlastnosti plastu vnitřních nádob kompozitních obalů (plast) působením 
plnící látky podstatně nezmění, není nezbytná kontrola, zda je chemická snášenlivost dostačující.  

Za podstatné změny pevnostních vlastností se považují: 

(a) zřetelné zkřehnutí; 

(b) značné snížení elasticity, pokud není spojeno alespoň s úměrným zvýšením prodloužení 
při zatížení. 

Pokud chování plastu bylo stanoveno jinými prostředky, výše uvedená zkouška snášenlivosti může 
být vypuštěna. Takové postupy musí být nejméně rovnocenné výše uvedené zkoušce snášenlivosti a 
musí být uznány příslušným orgánem . 

POZNÁMKA:  Pro plastové sudy a kanystry  a kompozitní obaly (plast) vyrobené z polyetylénu, viz 
též níže 6.1.5.2.6 . 

 
6.1.5.2.6 Pro polyethylenové sudy a kanystry podle pododdílu 6.1.4.8 a pokud je to nutné, polyethylenové 

kompozitní obaly podle pododdílu 6.1.4.19, může být chemická snášenlivost s plnícími kapalinami 
přizpůsobená podle pododdílu 4.1.1.19 ověřena následovně se standardními kapalinami (viz oddíl 
6.1.6). 

Standardní kapaliny jsou zástupci pro procesy zhoršování vlastností polyetylénu, jako je měknutí 
v důsledku nabobtnání, praskání pod napětím, molekulární degradace a jejich kombinace. 
Dostatečná chemická snášenlivost těchto obalů může být prokázána skladováním s vhodnou 
standardní kapalinou po dobu tří týdnů při teplotě 40oC; je-li jako standardní kapalina použita voda, 
není důkaz dostatečné chemické snášenlivosti nutný. Skladování se nevyžaduje pro zkušební 



 

vzorky, které byly použity pro zkoušku stohováním v případě standardních kapalin“ buďto „smáčecí 
roztok“ anebo „kyselina octová“. 

Během prvních a posledních 24 hodin skladování musí být zkušební vzorky postaveny uzávěrem 
dolů. U obalů opatřených odvětrávacím zařízením se to však provede vždy jen na dobu 5 minut. 
Po tomto skladování musí být zkušební vzorky podrobeny zkouškám předepsaným v 6.1.5.3 až 
6.1.5.6. 

Zkouška snášenlivosti pro terc.-butylhydroperoxid s obsahem více než 40% peroxidu a kyselin 
peroxyoctových třídy 5.2 nesmí být prováděna použitím standardních kapalin. Pro tyto látky musí být 
důkaz dostatečné chemické snášenlivosti zkušebních vzorků prováděn s látkami, které jsou určeny 
k přepravě, v průběhu skladovacího období šesti měsíců při okolní teplotě. 

Výsledky postupu dle tohoto odstavce pro obaly z polyetylénu mohou být uznány  také pro stejný 
konstrukční typ, jehož vnitřní povrh je fluorován. 

 
6.1.5.2.7 Pro obaly vyrobené z polyetylénu, jak je specifikováno v 6.1.5.2.6, které prošly zkouškou v 6.1.5.2.6, 

mohou být rovněž schváleny plnící látky jiné nežli látky přiřazené podle 4.1.1.19. Toto schválení 
musí být založeno na laboratorních zkouškách ověřujících, že vliv těchto plnících látek na zkušební 
vzorky je menší než vliv příslušné zkušební kapaliny s přihlédnutím k příslušným procesům 
zhoršování vlastností. Vzhledem k relativní hustotě a tenzi par je nutno použít stejné podmínky, jak 
jsou uvedeny ve 4.1.1.19.2. 

 

6.1.5.2.8 Pokud se pevnostní vlastnosti plastů vnitřních obalů skupinového obalu působením plnící látky 
podstatně nezmění, není nezbytný důkaz chemické snášenlivosti. Za podstatné změny pevnostních 
vlastností se považují: 

(a) zřetelné zkřehnutí; 

(b) značné poklesy elasticity, pokud není spojeno alespoň s úměrným zvýšením prodloužení. 

 

6.1.5.3 Zkouška volným pádem  
3 

6.1.5.3.1 Počet zkušebních vzorků (na konstrukční typ a výrobce) a orientace zkušebního vzorku pro zkoušku 
pádem: 

Pro jiné zkoušky než pádem naplocho se musí těžiště nacházet na svislici procházející bodem 
nárazu. 

 
Pokud je možných více než jedna orientace vzorku pro danou zkoušku pádem,musí být použita 
orientace, při níž nejpravděpodobněji vznikne poškození obalu. 

                                                           
3 Viz norma ISO 2248. 
 
 
 
 



 

Obal Počet zkušebních vzork ů Orientace zkušebního vzorku p ři zkoušce 
pádem  

 (a)Sudy ocelové, hliníkové, 

z  jiného kovu než ocel a hliník 

 Kanystry ocelové, hliníkové 

 Sudy lepenkové 

 Sudy a kanystry plastové 

 Kompozitní obaly ve tvaru sudu 

 Obaly z jemného plechu 

Š e s t 

(tři pro každý typ pádu) 

 

První typ pádu (se třemi zkušebními vzorky): 
obal musí dopadnout na dopadovou plochu 
diagonálně na  hranu dna nebo, nemá-li jej, 
na obvodový šev nebo na obvod dna. 

 

Druhý typ pádu (se třemi dalšími zkušebními 
vzorky): obal musí narazit na dopadovou 
plochu nejslabším místem, které nebylo při 
první zkoušce pádem zkoušeno, např. 
uzávěr, nebo u některých válcových sudů, 
na podélný svar pláště sudu. 

 (b)Bedny z přírodního dřeva 

 Bedny překližkové 

 Bedny z rekonstituovaného dřeva 

 Bedny lepenkové 

 Bedny plastové 

 Bedny ocelové nebo hliníkové 

 Kompozitní obaly ve tvaru bedny 

P ě t 

(jeden pro každý pád) 

 

1. vzorek pád: na plochu dna 

2. vzorek pád na plochu víka (na horní část) 

3. vzorek pád na bok (na nejdelší stranu) 

4. vzorek pád: na čelo (na krátkou stranu) 

5. vzorek pád na roh 

 (c)Pytle – jednovrstvé s postranním švem 
T ř i 

(tři pády u každého pytle) 

První pád: naplocho na širokou stranu 

Druhý pád naplocho na úzkou stranu 

Třetí pád na dno pytle 

 (d)Pytle – jednovrstvé bez postranního švu 
nebo vícevrstvé  

T ř i 

(tři pády u každého pytle) 

První pád naplocho na širokou stranu 

Druhá pád na dno pytle 

 (e)Kompozitní obaly (sklo, kamenina nebo 
porcelán), označené symbolem 
“RID/ADR“ podle pododdílu 6.1.3.1 a) ii) 
a které jsou ve tvaru sudu nebo bedny 

 

T ř i 

(jeden pro jeden pád ) 

Diagonálně na hranu dna nebo, na obvodový 
šev dna nebo na obvod dna 

 

6.1.5.3.2 Zvláštní příprava zkušebních vzorků pro zkoušku pádem 

Teplota zkušebního vzorku a jeho obsahu musí být redukována na -18oC nebo níže pro : 

(a) plastové sudy (viz 6.1.4.8); 

(b) plastové kanystry (viz 6.1.4.8); 

(c) plastové bedny kromě beden z pěnového plastu (viz 6.1.4.13); 

(d) kompozitní obaly (plast) (viz 6.1.4.19); a 

(e) skupinové obaly s vnitřními obaly z plastu, jinými než plastové sáčky, určené pro tuhé látky 
a předměty. 

Pokud jsou zkušební vzorky připraveny tímto způsobem, kondiciování podle 6.1.5.2.3 může být 
vypuštěno. Zkušební kapaliny musejí být udržovány v tekutém stavu, pokud je to nezbytné přidáním 
mrazuvzdorných látek. 



 

6.1.5.3.3 Obaly s odnímatelným víkem, určené pro kapaliny, nesmějí být podrobeny pádům dříve než 24 hodin 
po plnění a uzavření, aby se vzala v úvahu jakákoliv možná změna vlastností těsnění. 

 
6.1.5.3.4 Dopadová plocha 
 

Dopadová plocha musí mít nepružný a horizontální povrch a musí být: 

- dostatečně celistvá (integrální), aby se s ní nedalo pohybovat, 

- hladká a bez místních poškození, které by mohly ovlivnit výsledky zkoušek, 

- dostatečně pevná, nedeformovatelná  za podmínek zkoušky a aby nebyla během zkoušek 
náchylná k poškození; a 

- dostatečně velká, aby bylo zajištěno, že zkoušený obal dopadne na její povrch. 

6.1.5.3.5 Výška pádu 

Pro tuhé látky a kapaliny, jestliže se zkouška provádí s tuhou látkou nebo kapalinou, která bude 
přepravována nebo s jinou látkou mající v podstatě tytéž fyzikální charakteristiky. 

 

Obalová skupina I Obalová skupina II Obalová skupina III 

1,8 m 1,2 m 0,8 m 

 

Pro kapalné látky v samostatných obalech a pro vnitřní obaly skupinových obalů, jestliže se zkouška 
provádí s vodou: 

POZNÁMKA : Pojem voda znamená vodu/nemrznoucí směs s minimální hustotou 0,95 při 
požadavku na teplotu zkoušky - 18°C 

(a) pro látky, které mají být přepravovány, jejichž relativní hustota nepřesahuje 1,2: 

 

Obalová skupina I Obalová skupina II Obalová skupin a III 

1,8 m 1,2 m 0,8 m 

(b) pro látky, které mají být přepravovány, jejichž relativní hustota přesahuje 1,2 se výška pádu 
vypočte na základě relativní hustoty látky d) určené k přepravě, zaokrouhlené na první 
desetinné místo takto: 

 

Obalová skupina I Obalová skupina II Obalová skupina III 

d  x  1,5 (m) d  x  1,0 (m) d  x  0,67 (m) 

(c) pro obaly z jemného plechu označené symbolem “RID/ADR“ podle 6.1.3.1 (a) (ii) určené pro 
přepravu látek s viskozitou při 23oC vyšší než 200 mm2/s (což odpovídá výtokové době 30 
sekund z normalizovaného kelímku ISO s výtokovou tryskou o vnitřním průměru 6 mm 
podle normy ISO 2431:1993); 

(i) jejichž relativní hustota nepřesahuje 1,2: 
 

Obalová skupina II Obalová skupina III 

0,6 m 0,4 m 



 

(ii) pro látky, které mají být přepravovány, jejichž relativní hustota (d) přesahuje 1,2, se 
výška pádu vypočte na základě relativní (d) hustoty látky, která se má přepravovat, 
zaokrouhlené na první desetinné místo takto: 

 

Obalová skupina II Obalová skupina III 

d  x  0,5 m d  x  0,33 m 

6.1.5.3.6 Kritéria pro vyhovění zkoušce 

6.1.5.3.6.1 Každý obal obsahující kapalinu musí zůstat po vyrovnání vnitřního a vnějšího tlaku těsný, kromě 
vnitřních obalů skupinových obalů a kromě vnitřních nádob kompozitních obalů (sklo, porcelán nebo 
kamenina) označených symbolem “RID/ADR“ podle 6.1.3.1 (a) (ii), kde není nutné vyrovnání tlaků. 

6.1.5.3.6.2 Pokud je obal na tuhé látky podroben zkoušce pádem a jeho horní část dopadne na dopadovou 
plochu, vyhověl zkušební vzorek zkoušce, jestliže celý obsah vnitřního(ch) obalu (ů) (např. plastový 
sáček) nebo vnitřní nádoby obsah úplně zadržel, i když uzávěr vnějšího obalu zatímco je funkční, 
není již prachotěsný. 

6.1.5.3.6.3 Obal nebo vnější obal kompozitního nebo skupinového obalu nesmějí vykazovat žádná poškození, 
která by mohla ovlivnit bezpečnost během přepravy. Nesmí dojít k žádnému úniku látky z vnitřní 
nádoby nebo vnitřního(ch) obalu(ů). 

6.1.5.3.6.4 Ani vnější vrstva pytle ani vnější obal nesmí vykazovat žádná poškození, která by mohla ovlivnit 
bezpečnost během přepravy. 

6.1.5.3.6.5 Nepatrný únik obsahu z uzávěru(ů) při nárazu se nepovažuje za selhání obalu za předpokladu, že 
následně už nedochází k žádnému úniku. 

6.1.5.3.6.6 Nesmí dojít k protržení obalů obsahujících věci třídy 1, které by mohlo zapříčinit únik uvolněných 
výbušných látek nebo předmětů z vnějšího obalu. 

6.1.5.4 Zkouška t ěsnosti 

Zkouška těsnosti musí být provedena u všech konstrukčních typů obalů určených pro kapalné látky; 
není však nutná u: 

- vnitřních obalů skupinových obalů; 

- vnitřních nádob kompozitních obalů (sklo, porcelán nebo kamenina) označených symbolem 
“RID/ADR“ podle 6.1.3.1 (a) (ii); 

- obalů z jemného plechu označených symbolem “RID/ADR“ podle 6.1.3.1 (a) (ii) určených 

pro látky, jejichž viskozita při 23oC je větší než 200 mm
2
/s; 

6.1.5.4.1 Počet zkušebních vzorků: tři zkušební vzorky od každého konstrukčního typu a výrobce. 

6.1.5.4.2 Zvláštní příprava zkušebních vzorků pro zkoušku: Uzávěry opatřené odvzdušňovacím ventilem musí 
být buď nahrazeny podobnými uzávěry bez odvzdušňovacího ventilu nebo uzávěry musejí být 
neprodyšně uzavřeny. 

6.1.5.4.3 Zkušební postup a použitý tlak vzduchu: obaly včetně jejich uzávěrů se musí ponořit pod vodu a 
udržovat tam po dobu 5 minut při současném udržování vnitřního přetlaku; způsob, jakým se drží 
pod vodou, nesmí ovlivnit výsledky zkoušky.  



 

Použitý tlak vzduchu (přetlak) musí být: 
 

Obalová skupina I Obalová skupina II Obalová skupin a III 

Nejméně 30 kPa 
(0.3 baru) 

Nejméně 20 kPa  
(0.2 baru) 

Nejméně 20 kPa  
(0.2 baru) 

Mohou se také použít jiné nejméně stejně účinné postupy. 

6.1.5.4.4 Kritérium pro vyhovění zkoušce: Nesmí být zpozorován žádný únik vzduchu. 

6.1.5.5 Zkouška vnit řním (hydraulickým) tlakem 

6.1.5.5.1 Obaly pro zkoušku  

Zkouška vnitřním hydraulickým tlakem (musí být provedena u všech konstrukčních typů obalů 
z oceli, plastů a kompozitních obalů určených pro kapaliny. Avšak tato zkouška se nevyžaduje se u: 

- vnitřních obalů skupinových obalů; 

- vnitřních nádob kompozitních obalů (sklo, porcelán nebo kamenina) označených symbolem 
“RID/ADR“ podle 6.1.3.1 (a) (ii); 

- obalů z jemných plechů označených symbolem “RID/ADR“ podle 6.1.3.1 (a) (ii) určených 

pro látky, jejichž viskozita při 23oC je větší než 200 mm
2
/s; 

6.1.5.5.2 Počet zkušebních vzorků: tři zkušební vzorky od každého konstrukčního typu a výrobce. 

6.1.5.5.3 Zvláštní příprava zkušebních vzorků pro zkoušku: Každý odvzdušňovací ventil musí být buď 
nahrazeny obdobnými nepropustnými uzávěry nebo ventily musí být neprodyšně uzavřeny. 

6.1.5.5.4 Zkušební metoda a použitý tlak: obaly z kovu a kompozitní obaly (sklo, porcelán nebo kamenina) 
včetně jejich uzávěrů musí být podrobeny zkušebnímu tlaku po dobu 5 minut. Plastové obaly a 
kompozitní obaly (plast) musí být podrobeny zkušebnímu tlaku po dobu 30 minut. Tento tlak je 
tlakem uvedeným ve značení požadovaném v 6.1.3.1 (d). Způsob podepření obalů nesmí zkreslit 
výsledky zkoušky. Tlak se musí zvyšovat postupně a bez rázů; zkušební tlak musí být po celou dobu 
trvání zkoušky konstantní. Hydraulický tlak (přetlak) stanovený jednou z dále uvedených metod musí 
být: 

(a) nejméně celkový změřený přetlak v obalu (tj. tenze par naplněné látky a parciální tlak 
vzduchu nebo jiných inertních plynů, minus 100 kPa) při 55oC, vynásobený koeficientem 
bezpečnosti 1,5; tento celkový přetlak se musí určit pro nejvyšší stupeň plnění podle 4.1.1.4 
a plnicí teplotu 15oC; nebo 

(b) nejméně 1,75 násobek tenze par naplněné látky při 50oC, minus 100 kPa, avšak nejmenší 
zkušební tlak 100 kPa; nebo 

(c) nejméně1,5 násobek tenze par naplněné látky při 55oC, minus 100 kPa, avšak nejmenší 
zkušební tlak 100 kPa. 

6.1.5.5.5 Navíc obaly určené pro látky obalové skupiny I musí být zkoušeny nejmenším zkušebním tlakem 
250 kPa (přetlak) po dobu 5 nebo 30 minut v závislosti na materiálu konstrukce obalu.  

6.1.5.5.6 Kritérium pro vyhovění zkoušce: nesmí dojít k žádnému úniku. 



 

 

6.1.5.6 Zkouška stohováním  

Všechny konstrukční typy obalů, s výjimkou pytlů a nestohovatelných kompozitních obalů (sklo, 
porcelán nebo kamenina), označených symbolem “RID/ADR“ podle pododdílu 6.1.3.1 (a) (ii) musejí 
být podrobeny zkoušce stohováním. 

6.1.5.6.1 Počet zkušebních vzorků: tři zkušební vzorky od každého konstrukčního typu a výrobce. 

6.1.5.6.2 Zkušební postup: zkušební vzorek musí být vystaven zatížení vrchní plochy zkušebního vzorku 
o stejné celkové hmotnosti totožných kusů které by na něj mohly být v průběhu přepravy 
nastohovány; pokud zkušební vzorky obsahují jinou než nebezpečnou kapalinu s relativní hustotou 
odlišnou od kapaliny určené k přepravě, zatížení musí být vypočteno vzhledem k poslednímu. 
Minimální výška stohování, včetně zkušebního vzorku, musí být 3 m. Zkouška musí trvat 24 hodiny, 
s výjimkou plastových sudů a kanystrů a kompozitních obalů - (plast) 6HH1 a 6HH2 určených pro 
kapaliny, které musí být podrobeny zkoušce stohováním po dobu 28 dnů při teplotě nejméně 40oC. 

Pro zkoušku dle 6.1.5.2.5 se použije originální plnící látka. Pro zkoušku dle 6.1.5.2.6 se zkouška 
stohováním provede se standardní kapalinou. 

6.1.5.6.3 Kritéria pro vyhovění zkoušce: žádný ze zkušebních vzorků se nesmí stát netěsným. U kompozitních 
obalů nebo skupinových obalů nesmí dojít k úniku naplněné látky z vnitřn nádoby nebo vnitřního 
obalu. Žádný zkušební vzorek nesmí vykazovat poškození, která by mohla zhoršit bezpečnost 
během přepravy, ani deformace, které by mohly snížit jeho odolnost nebo způsobit nestabilitu, jsou-li 
obaly stohovány. Plastové obaly musí být před ohodnocením ochlazeny na okolní teplotu. 

6.1.5.7 Dodatková zkouška propustnosti pro plastové sudy a kanystry podle 6.1.4.8 a pro kompozitní 
obaly (plast) podle 6.1.4.19 ur čené pro p řepravu kapalin s bodem vzplanutí  ≤ 60oC, s 
výjimkou obal ů 6HA1. 

 U obalů z polyetylénu se tato zkouška provede jen tehdy, mají-li být schváleny pro přepravu 
benzenu, toluenu, xylenu nebo směsi a přípravků obsahujících tyto látky. 

6.1.5.7.1 Počet zkušebních vzorků: tři obaly od každého konstrukčního typu a výrobce. 

6.1.5.7.2 Zvláštní příprava zkušebního vzorku pro zkoušku: Zkušební vzorky se předem uskladní s originální 
náplní podle 6.1.5.2.5 nebo u obalů z  polyetylénu se standardní kapalinou - směs uhlovodíků (White 
spirit) podle 6.1.5.2.6. 

6.1.5.7.3. Zkušební postup: Zkušební vzorky naplněné látkou, pro kterou má být obal schválen, se před a 
po 28 denním skladování při teplotě 23oC a 50% relativní vlhkosti vzduchu zváží. U obalů 
z polyetylénu smí být zkouška provedena se standardní kapalinou směsi uhlovodíků (White spirit) 
namísto benzenu, toluenu nebo xylenu. 

. 

6.1.5.7.4 Kritérium pro vyhovění zkoušce: propustnost nesmí být větší než 0,008 g/l.h 

 

6.1.5.8 Zkušební protokol 

6.1.5.8.1 O provedených zkouškách musí být sepsán zkušební protokol , obsahující minimálně následující 
údaje a musí být k disposici uživatelům obalů 

 1. Název a adresa zkušebny; 



 

2. Jméno a adresa žadatele, pokud je to vhodné; 

3. Jednoznačná identifikace protokolu o zkoušce (např. číslo) ; 

4. Datum protokolu o zkoušce; 

5. Výrobce obalu; 

6. Popis konstrukčního typu obalu (např. rozměry, materiály, uzávěry, tloušťka atd.) včetně 
způsobu výroby (např. vyfukování lisování, atd.), který může zahrnovat výkres(y) a/nebo 
fotografii(e);  

7. Nejvyšší vnitřní objem; 

8. Charakteristiky zkušebních náplní, např. viskozita a relativní hustota pro kapaliny a rozměry 
částic pro tuhé látky; 

9. Popis zkoušky a výsledky; 

10. Protokol o zkoušce musí být podepsán s uvedením jména a funkce podepsaného. 

6.1.5.8.2 Protokol o zkoušce musí obsahovat prohlášení, že obal určený pro přepravu byl odzkoušen podle 
příslušných  požadavků tohoto oddílu a že použití jiných metod balení nebo komponent, může mít za 
následek jeho neplatnost. Kopie protokolu o zkoušce musí být dána k disposici příslušnému orgánu . 

6.1.6. Standardní kapaliny pro d ůkaz chemické snášenlivosti obal ů a IBC 
z polyetylénu podle 6.1.5.2.6, pop řípadě 6.5.6.3.5 

6.1.6.1 Pro tyto plasty se používají následující standardní kapaliny:  

(a) Smáčecí roztok pro látky, které u polyetylénu pod napětím silně působí na vznik trhlin, 
zejména pro všechny roztoky a přípravky obsahující smáčecí prostředky. 

Musí se použít vodný roztok 1 % alkylbenzensulfonátu, nebo vodný roztok 5 % 
nonylfenolethoxylátu, který byl předtím skladován nejméně 14 dní při teplotě 40°C, p ředtím 
než byl poprvé použit pro zkoušky. Povrchové napětí tohoto roztoku musí být 31 až 35 
mN/m při 23oC. 

Pro zkoušku stohováním se bere za základ relativní hustota nejméně 1,20. 

Je-li prokázána dostatečná chemická snášenlivost se smáčecím roztokem, nevyžaduje se 
zkouška snášenlivosti s kyselinou octovou. 

Pro originální náplně způsobující v polyetylénu trhliny pod napětím, který je odolný 
působení smáčecího prostředku, může být důkazem odpovídající chemické snášenlivosti 
provedení předběžného třítýdenního skladování, avšak s originální náplní při 40oC podle 
6.1.5.2.6. 

(b) Kyselina octová pro látky a přípravky, které u polyetylénu způsobují za napětí vznik trhlin, 
zejména pro monokarboxylové kyseliny a jednomocné alkoholy. 

Musí se použít kyselina octová o koncentraci 98 až 100 %.Relativní hustota = 1,05. 

Pro zkoušku stohováním se bere za základ relativní hustota nejméně 1,1. 

Pro originální náplně způsobující že polyetylén nabobtnává více než působením kyseliny 
octové  tak, že  hmotnost polyetylénu se zvýší až o 4 %, může být důkazem odpovídající 



 

chemické snášenlivosti provedení předběžného třítýdenního skladování, avšak s originální 
náplní při 40oC podle 6.1.5.2.6. 

(c) n-butylacetát/smá čecí roztok nasycený n-butylacetátem pro látky a přípravky, které 
nabobtnávají polyetylén tak, že se hmotnost polyetylénu zvýší nejvýše asi o 4 %, a které 
současně způsobují vznik trhlin za napětí, zejména pro prostředky k ochraně rostlin, tekuté 
barvy a estery. Pro předběžné skladování podle 6.1.5.2.6 se musí použít n-butylacetát 
o koncentraci 98 až 100 %. 

Pro zkoušku stohováním v souladu s 6.1.5.6 se musí použít zkušební kapalina sestávající 
z 1 až 10 % vodného roztoku smáčecího prostředku smíseného s 2 % n-butylacetátu podle 
předcházejícího odstavce a). 

Pro zkoušku stohováním se bere za základ relativní hustota nejméně 1,0. 

U plnicích látek, jejichž působením polyetylén nabobtnává více než působením n-
butylacetátu a tak, že se hmotnost polyetylénu zvýší nejvýše o 7,5%, smí být odpovídající 
chemická snášenlivost prokázána po předběžném třítýdenním skladování při 40oC podle 
6.1.5.2.6, avšak s originální náplní.  

(d) Směs uhlovodík ů (White spirit) pro látky a přípravky, které působí nabobtnávání 
polyetylénu, zejména pro uhlovodíky, estery a ketony. 

Musí se použít směs uhlovodíků s rozmezím bodu varu od 160 do 200oC, relativní hustotou 
0,78 až 0,80, bodem vzplanutí vyšším než 50oC a obsahem aromatických uhlovodíků od 16 
do 21 %. 

Pro zkoušku stohováním se bere za základ relativní hustota nejméně 1,0. 

U plnicích látek, které nabobtnávají polyetylén tak, že se hmotnost polyetylénu zvýší o více 
než 7,5 %, smí být přiměřená chemická snášenlivost prokázána po třítýdenním předběžném 
skladování při 40oC podle 6.1.5.2.6, avšak s originální plnicí látkou. 

(e) Kyselina dusi čná pro všechny látky a přípravky, které působí na polyetylén oxidačně a 
způsobují molekulární degradaci (a následně snižují molekulární hmotnost) stejnou nebo 
menší než 55% kyselina dusičná. 

Musí se použít kyselina dusičná o koncentraci nejméně 55 %. 

Pro zkoušku stohováním se bere za základ relativní hustota nejméně 1,4. 

U originálních náplní, které oxidují silněji než 55% kyselina dusičná, nebo které snižují 
molekulární hmotnost, se musí postupovat podle 6.1.5.2.5. 

Doba životnosti obalu musí být v takových případech stanovena pozorováním stupně 
poškození (např. dva roky pro kyselinu dusičnou o koncentraci nejméně 55%). 

(f) Voda  pro látky, které nenapadají polyetylén způsoby uvedenými v předchozích odstavcích 
a) až e), zejména pro anorganické kyseliny a louhy, vodné roztoky solí, vícemocné alkoholy 
a organické látky ve vodném roztoku.  

Pro zkoušku stohováním se bere za základ relativní hustota nejméně 1,2. 

Zkouška konstrukčního typu s vodou se nevyžaduje, pokud je prokázána přiměřená 
chemická snášenlivost se smáčecím roztokem nebo s kyselinou dusičnou. 

 


