
 

KAPITOLA 6.6 

POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ VELKÝCH 
OBALŮ 

 

6.6.1 Všeobecné 

6.6.1.1   Požadavky této kapitoly neplatí pro: 

- obaly pro třídu 2, vyjma velkých  obalů pro předměty třídy 2, včetně obalů na aerosoly; 

- obaly pro třídu 6.2, vyjma velkých obalů pro UN 3291 odpad klinický; 

- obaly pro třídu 7 obsahující radioaktivní  látky. 

6.6.1.2 Velké obaly musí být vyráběny a zkoušeny podle programu zajištění kvality, který uspokojuje pří-
slušný orgán, aby bylo zabezpečeno, že každý vyrobený obal odpovídá požadavkům této kapitoly. 

 POZNÁMKA : ISO 16106:2006 “ Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci- Obaly pro nebezpeč-
né věci, velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) a velké obaly – Návody pro používání ISO 
9001” poskytuje přijatelný návod  pro postupy, které je nutno  sledovat 

6.6.1.3 Zvláštní požadavky na velké obaly v 6.6.4 jsou založeny na běžně používaných velkých obalech. 
Abychom vzali v úvahu pokrok ve vědě a technologii neexistuje námitka proti použití velkých obalů 
majících rozdílné specifikace od těch, které jsou uvedeny v 6.6.4, za předpokladu, že jsou stejně 
účinné, přijatelné pro příslušný orgán a schopné úspěšně absolvovat zkoušky popsané v 6.6.5. Jiné 
postupy zkoušení nežli jsou ty popsané v ADR jsou přijatelné za předpokladu, že jsou rovnocenné a  
jsou uznány příslušným orgánem. 

6.6.1.4 Výrobci a následní distributoři obalů musí poskytnut informace  ohledně následných postupů  a popi-
su  typů a rozměrů uzávěrů (zahrnujíc v to požadovaná těsnění) a jakýchkoliv dalších  komponent 
potřebných k zajištění, aby obaly jak jsou předávány k  přepravě byly schopné projít příslušnými 
zkouškami odolnosti dle této kapitoly.          

6.6.2 Kód pro ozna čení typu velkých obal ů 

6.6.2.1 Kódy používané  pro velké obaly se skládají z: 

(a) dvou arabských číslic, a sice: 

50 pro tuhé velké obaly; nebo 

51 pro flexibilní velké  obaly; a 

(b) latinské velké písmeno označující povahu materiálu, např. dřevo, ocel atd., podle seznamu 
v pododdíle 6.1.2.6. 

6.6.2.2 Kód velkého obalu může být doplněn písmenem „W“. Písmeno „W“ znamená, že velký obal sice 
náleží typu označenému kódem, avšak byl vyroben podle rozdílné specifikace než je uvedena v 6.6.4 
a podle ustanovení v 6.6.1.3 byl uznán jako ekvivalentní. 

  
 
 
 



 

6.6.3 Značení 

6.6.3.1 Primární značení: Každý velký obal, který je vyroben a určen pro použití podle požadavků ADR, 
musí být opatřen trvanlivým a čitelným značením, které obsahuje následující prvky: 

(a) symbol Spojených národů pro obaly:  

                                                                                          

 Tento symbol se nesmí použít pro účely jiné nežli jako potvrzení, že obal splňuje od-
povídající požadavky uvedené v kapitole 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 nebo 6.6. 
Pro velké kovové obaly, na kterých je označení provedeno vytlačením nebo vyražením, smí 
být namísto symbolu použito písmen “UN“; 

(b) číslo “ 50“  označuje tuhé velké obaly nebo “ 51“  označuje flexibilní velké obaly, následova-
né označením materiálového typu podle seznamu v 6.5.1.4.1(b);  

(c) Velké písmeno,  které udává obalové skupiny, pro které je konstrukční typ schválen: 

X  pro obalové skupiny I, II, a III; 

Y  pro obalové skupiny II a III 

Z  jen pro obalovou skupinu III 

(d) Měsíc a rok (vždy poslední dvě číslice) výroby 

(e) Stát schvalující udělení UN kódu; uvedený rozlišovací značkou pro motorová vozidla 
v mezinárodním provozu 1; 

(f) Jméno nebo symbol výrobce a jiné označení pro velký obal podle ustanovení příslušného 
orgánu; 

(g) zkušební zátěž při zkoušce stohováním v kg, pro velké obaly, které nejsou určeny pro sto-
hování se uvede “0“, 

(h) Nejvyšší dovolená celková (btto) hmotnost v kg,  

Výše požadované primární označení, musí být uvedeno v pořadí pododstavců. 

Každý prvek značení aplikovaný v souladu s písmeny (a) až (h) musí být jasně oddělen, např. lomít-
kem nebo mezerou, tak aby byl snadno identifikovatelný. 

 

6.6.3.2 Příklady zna čení 

 
u 
n  

50A/X/05 01/N/PQRS 
2500/1000 

Velký obal z ocele, který smí být stohován  
stohovací zátěž: 2500 kg, 
nejvýše přípustná hmotnost (btto): 1000 kg. 
 

u 
n  

50H/Y/04 02/D/ABCD  987 
/0/800 

Velký obal z plastu, který nesmí být stohován, 
nejvyšší celková (btto) hmotnost: 800 kg. 
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Rozlišovací značky pro motorová vozidla v mezinárodním provozu podle Vídeňské konvence o silničním provozu  (1968). 
 



 

u 
n  

51H/Z/06 01/S/1999 
0/500 

Flexibilní velký obal, který nesmí být stohován, 
nejvyšší celková (btto) hmotnost: 500 kg. 

 

6.6.4 Zvláštní požadavky na velké obaly 

6.6.4.1 Zvláštní požadavky na velké kovové obaly  

50 A  z oceli 

50 B  z hliníku 

50 N  z kovu (jiného než ocel nebo hliník) 

6.6.4.1.1 Velké obaly musí být vyrobeny z přiměřeně tvarovatelného kovu, jehož svařitelnost byla plně proká-
zána. Svary musí být odborně provedeny a poskytovat plnou bezpečnost.Odolnost vůči nízké teplotě 
musí být brána v úvahu, když je to vhodné. 

6.6.4.1.2 Musí se dbát na to, aby bylo zabráněno škodlivému galvanickému působení na základě doteku růz-
ných kovů. 

6.6.4.2 Zvláštní požadavky na velké obaly z flexibilních ma teriál ů 

51 H z flexibilního plastu 

51 M z papíru 

6.6.4.2.1 Velké  obaly musí být vyrobeny z vhodných materiálů. Pevnost materiálu a provedení flexibilních 
velkých obalů musí být uzpůsobeny vnitřnímu objemu a předpokládanému použití. 

6.6.4.2.2 U všech flexibilních velkých obalů typu 51 M musí použitý materiál po minimálně 24 hodinovém úpl-
ném ponoření do vody vykazovat ještě minimálně 85% hodnoty pevnosti v tahu, která byla původně 
naměřena u  materiálu při kondicionování do rovnovážného stavu  při relativní vlhkosti do 67%. 

6.6.4.2.3 Spoje musí být provedeny šitím, tepelným svařováním, lepením nebo jiným stejně vhodným postu-
pem. Všechny konce švů  musí být zabezpečeny. 

6.6.4.2.4 Flexibilní velké obaly musí vykazovat přiměřenou odolnost vůči stárnutí a ztrátě pevnosti způsobené 
ultrafialovým zářením, klimatickými podmínkami nebo obsaženou látkou a tím prokázat vhodnost k 
jejich předpokládanému použití. 

6.6.4.2.5 U flexibilních velkých  obalů z plastu, u kterých se vyžaduje ochrana proti ultrafialovému záření, se 
tato ochrana zajišťuje přidáním sazí nebo jiných vhodných pigment nebo inhibitorů (do konstrukčního 
materiálu). Tyto příměsi se musí snášet s plněným nákladem a musí  zůstat funkční během celé do-
by použití velkého obalu. Při použití sazí, pigmentů nebo inhibitorů, které se odlišují od těch, které 
byly použity pro výrobu odzkoušeného  konstrukčního typu, může být upuštěno od opakování zkou-
šek, pokud změněný obsah sazí, pigmentů nebo inhibitorů nemá negativní vliv na fyzikální vlastnosti 
konstrukčních materiálů. 

6.6.4.2.6 Do materiálů velkých obalů smějí být přimíchány příměsi, které zlepší odolnost vůči stárnutí nebo pro 
jiné účely, za předpokladu, že nepříznivě neovlivní jeho fyzikální nebo chemické vlastnosti. 

6.6.4.2.7  Je-li velký obal naplněn, nesmí poměr výšky vůči šířce činit více než 2:1 

6.6.4.3 Zvláštní požadavky na plastové velké obaly  

50 H z tuhých plastů 

6.6.4.3.1 Velký obal musí být zhotoven z vhodného plastu známé specifikace a jeho pevnost musí odpovídat 
objemu a přepokládanému používání. Materiál musí být odpovídajícím způsobem odolný vůči stárnu-



 

tí a ztrátě pevnosti, způsobené obsahem nebo případně působením ultrafialového záření. Chování 
za nízké teploty musí být bráno v úvahu, pokud je to vhodné. Za normálních přepravních podmínek 
nesmí dojít k unikání obsahu . 

6.6.4.3.2 Je–li potřebná ochrana proti ultrafialovému záření, musí být toto provedeno přidáním sazí nebo ji-
ných vhodných pigmentů nebo inhibitorů. Tyto příměsi se musí snášet s obsahem a musí plnit svoji 
funkci během životnosti velkého obalu. Při použití sazí, pigmentů nebo inhibitorů, které se odlišují od 
těch, které byly použity pro výrobu odzkoušeného konstrukčního typu, může být upuštěno od opako-
vání zkoušek, pokud změněný obsah sazí, pigmentů nebo inhibitorů nemá negativní vliv na fyzikální 
vlastnosti konstrukčního materiálu. 

6.6.4.3.3 Aditiva mohou být přidána do materiálu velkého obalu ke zvýšení odolnosti vůči stárnutí, nebo pro 
jiné účely, pokud nepříznivě neovlivní fyzikální nebo chemické vlastnosti materiálu. 

6.6.4.4 Zvláštní požadavky na lepenkové velké obaly    

50 G z tuhé lepenky 

6.6.4.4.1 Velký obal musí být zhotoven z pevné hladké lepenky nebo tří- a vícevrstvé vlnité lepenky dobré 
kvality, odpovídající vnitřnímu objemu a předpokládanému použití. Odolnost vnějšího povrchu 
k absorpci vody podle Cobba 30 min (v režimu Cobb1800) nesmí být vyšší než 155 g/m2 (viz norma 
ISO –535:1991). Lepenka musí mít odpovídající pevnost v ohybu. Lepenka musí být formátována 
bez trhlin. Lepenka při kompletaci obalu se nesmí v rylování lámat či na povrchu popraskat, nebo se 
silně vyboulit. Vlny  lepenky musí být pevně slepeny s vnější vrstvou.  

6.6.4.4.2 Stěny, včetně víka a dna, musí vykázat odolnost vůči průrazu minimálně 15 J, měřeno podle normy 
ISO 3036:1975. 

6.6.4.4.3 Výrobní spoje lepenkových vnějších  obalů musí vykazovat dostatečné překrytí a musí být provedeny 
lepicí páskou, slepením, sešitím kovovými sponami nebo jiným minimálně stejně vhodnými spojova-
cími prostředky. Je–li spojení provedeno slepením nebo za použití lepicí pásky, lepidlo musí být vo-
dovzdorné. Kovové spony musí prošít všechny spojované části obalu a být tvarovány nebo chráněny 
tak, aby nemohly  ohrozit vnitřní vložku prodřením nebo propíchnutím. 

6.6.4.4.4 Paletová dna, která tvoří součást velkého obalu, nebo jakékoliv odnímatelné palety musí být uzpů-
sobeny k  mechanické (vidlicové) manipulaci s velkým obalem naplněným na nejvyšší dovolenou 
celkovou (btto) hmotnost. 

6.6.4.4.5 Odnímatelná paleta nebo paletové dno musí být bez výstupků, aby se zabránilo narušení spodku 
velkého obalu, což by při manipulaci mohlo být příčinou škody. 

6.6.4.4.6 U odnímatelné palety musí být těleso obalu pevně spojeno s odnímatelnou paletou, aby se zajistila 
stabilita při manipulaci a přepravě. Mimo to musí být vrchní povrch odnímatelných palet prost ostrých 
výstupků, které by mohly poškodit velký obal. 

6.6.4.4.7 Ke zvýšení odolnosti při stohování, smějí být používány podpůrné prvky jako dřevěné vzpěry, které 
se však musí umístit vně vnitřní vložky. 

6.6.4.4.8 Je–li předpokládáno stohování velkých obalů, musí být nosná plocha zhotovena tak, aby zátěž byla 
bezpečně rozložena. 

 

6.6.4.5 Zvláštní požadavky na d řevěné velké obaly  

50 C z přírodního dřeva 

50 D z překližky 

50 F z rekonstituovaného dřeva 



 

6.6.4.5.1 Pevnost používaných materiálů a jejich konstrukční aplikace musí odpovídat objemu a předpokláda-
nému použití velkých obalů 

6.6.4.5.2 Je–li velký obal z přírodního dřeva, musí být z dřeva dobře vyzrálého, vyschlého a  dřeva bez vad, 
aby nedošlo k závažnému snížení pevnosti kterékoliv části velkých obalů.Každý díl velkých obalů 
musí být plnostěnný (z jednoho kusu), nebo tomuto rovnocenný. Díly lze považovat  za plnostěnné 
pokud přířezy dílu jsou spojeny odpovídající metodou např. Lindermanovo spojení (spoj typu vlaš-
tovčího ocasu), spojení na pero a drážku, přeplátováním, na tupý spoj s nejméně 2 vlnovitými kovo-
vými upevňovacími prvky pro každý spoj nebo jiným stejně účinný způsobem. 

6.6.4.5.3 Je–li velký obal z překližky, musí se tato skládat nejméně ze tří vrstev. Tyto musí být vyrobeny 
z dobře vyzrálé loupané nebo po létech řezané dýhy, obchodně obvykle suché a bez vad, které by 
snížily pevnost velkého obalu. Jednotlivé vrstvy musí být spolu slepeny vodovzdorným lepidlem. Pro 
výrobu velkých obalů mohou být použity také jiné vhodné materiály společně s překližkou. 

6.6.4.5.4 Je–li velký obal z rekonstituovaného dřeva pak musí být materiály jako tvrdé dřevovláknité či dře-
votřískové desky nebo jiné vhodné materiály vodovzdorné. 

6.6.4.5.5 Velké obaly musí být pevně spojeny hřebíky nebo zabezpečeny s rohovými svlaky nebo konci, nebo 
musí být kompletovány jinými stejně vhodnými prostředky. 

6.6.4.5.6 Paletové dno, které vytváří nedílnou část velkého obalu, nebo odnímatelná paleta musí být vhodné 
pro mechanickou manipulaci velkého obalu naplněného na nejvyšší přípustnou celkovou (btto) 
hmotnost.   

6.6.4.5.7 Odnímatelná paleta nebo paletové dno musí být navrženy tak, aby se zabránily možnosti jakýchkoliv 
výčnělků základny velkého obalu, které by mohly být náchylné k vzniku poškození při manipulaci. 

6.6.4.5.8 U odnímatelné palety musí být  těleso obalu spojeno pevně s paletou, aby byla zajištěna stabilita při 
manipulaci a přepravě. Povrch odnímatelné palety musí být prost nerovností, které by mohly velký 
obal poškodit. 

6.6.4.5.9 Zesilovací systémy, jako jsou dřevěné podpěry k zvýšení stohovatelnosti, smí být použity, ale musí 
být situovány  vně vnitřní vložky. 

6.6.4.5.10 Je–li předpokládáno, že velké obaly budou stohovány, musí být nosné plochy uzpůsobeny tak, že 
dojde k bezpečnému rozložení  nákladu. 

6.6.5 Zkušební požadavky na velké obaly 

6.6.5.1 Provád ění a četnost zkoušek  

6.6.5.1.1 Konstrukční typ každého velkého obalu musí být podroben podle 6.6.5.3 předpokládaným zkouškám 
a to podle pevně stanovených postupů příslušným orgánem povolujícím umístění značky a musí být 
tímto příslušným orgánem  schválen. 

6.6.5.1.2 Každý konstrukční typ velkého obalu musí před použitím úspěšně projít zkouškami předepsanými 
v této kapitole. Konstrukční typ velkého obalu je určen konstrukcí, rozměrem, použitým materiálem a 
jeho tloušťkou, způsobem výroby a balení, může však také zahrnovat různé opracování povrchu, 
včetně velkých obalů, které se od svého konstrukčního typu odlišují pouze nižší konstrukční výškou . 

6.6.5.1.3 Zkoušky musejí být provedeny se vzorky z výroby v intervalech, které jsou příslušným orgánem 
pevně stanoveny. Budou–li takovéto zkoušky provedeny na velkých obalech z lepenky, příprava při 
okolních podmínkách (prostředí) se považuje za rovnocennou podmínkám uvedeným v  6.6.5.2.4 . 

6.6.5.1.4 Zkoušky se musejí opakovat také po každé modifikaci měnící konstrukci, materiál nebo technologii 
výroby  velkých obalů. 

6.6.5.1.5 Příslušný orgán může povolit selektivní zkoušku velkých obalů, které se jen velmi málo liší od již 
zkoušeného konstrukčního typu: např. menšími rozměry vnitřních  obalů nebo vnitřními obaly s nižší 
čistou (netto) hmotností, nebo také velké obaly s malými redukcemi  vnějšího(-ch) rozměru(-ů). 



 

6.6.5.1.6  (vyhrazeno) 

POZNÁMKA :  Pro podmínky sestavování různých vnitřních obalů do velkého obalu a povolených 
variací vnitřních obalů, viz 4.1.1.5.1 

6.6.5.1.7 Příslušný orgán může kdykoliv požadovat důkaz, aby zkouškami podle tohoto oddílu bylo prokázáno, 
že velké obaly ze sériové výroby splňují požadavky pro zkoušky konstrukčního typu. 

6.6.5.1.8 Pod podmínkou, že platnost výsledků zkoušky nebude ovlivněna a se souhlasem příslušného orgánu  
smí být provedeno více zkoušek s jedním vzorkem. 

6.6.5.2 Příprava pro zkoušky  

6.6.5.2.1 Zkoušky se provedou na velkých obalech připravených k přepravě, včetně vnitřních obalů nebo 
přepravovaných předmětů. Vnitřní obaly pro kapalné látky musí být plněny nejméně na 98% svého 
nejvyššího vnitřního objemu, pro tuhé látky na nejméně 95% svého nejvyššího vnitřního objemu. U 
velkých obalů, jejichž vnitřní obaly jsou určeny pro přepravu  kapalných nebo pevných látek, je po-
třeba provést oddělené zkoušky s kapalným a tuhým obsahem. Látky obsažené ve vnitřních obalech 
nebo předměty obsažené ve velkých obalech určené k přepravě se smí nahradit jinými látkami nebo 
předměty, pokud tímto nebudou výsledky zkoušky negativně zkresleny. Jsou–li použity jiné vnitřní 
obaly nebo předměty, musí mít stejné fyzikální vlastnosti (hmotnost atd.) jako k přepravě určené 
vnitřní obaly nebo předměty. Je přípustné použít přídavnou zátěž, jako pytle s olověným šrotem, aby 
se dosáhlo požadované celkové hmotnosti kusu, pokud jsou použity tak, aby tímto neovlivnily vý-
sledky zkoušky. 

 

6.6.5.2.2  Použije-li se při zkoušce pádem místo kapaliny jiná látka, musí mít tato srovnatelnou relativní hustotu 
a viskozitu jako látka, která má být přepravována. Pro zkoušku pádem může být místo kapaliny rov-
něž použita voda, a sice za následujících podmínek: 

a. jestliže látky, které se mají přepravovat, mají relativní hustotu nejvýše 1,2, platí výšky pádu 
uvedené v tabulce v 6.6.5.3.4.4;  

b. jestliže látky určené k přepravě mají relativní hustotu více než 1,2, výšky pádu musí být vypoč-
teny na základě relativní hustoty (d) látky určené k přepravě a zaokrouhleny na jedno 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 

 

6.6.5.2.3 Velké plastové obaly  a velké obaly obsahující vnitřní plastové obaly, vyjma pytlů, které jsou určeny 
pro pevné látky nebo předměty, je třeba podrobit zkoušce volným pádem, když teplota zkušebního 
vzorku a jeho obsahu byla redukována na –18 ºC nebo nižší. Od kondiciování může být upuštěno, 
jestliže materiály obalu vykazují při nízkých teplotách dostatečnou poddajnost a pevnost v tahu. Bu-
dou–li zkušební vzorky připraveny tímto způsobem, lze ustoupit od kondicionování podle 6.6.5.2.4. 
Pro zkoušky použité kapalné látky se musí udržet v kapalném stavu přidáním příměsi proti zmrznutí, 
pokud je to nutné. 

6.6.5.2.4 Velké lepenkové obaly  musí být minimálně 24 hodin kondicionovány v prostředí, kde je teplota a 
relativní vlhkost vzduchu řízena. Jsou tři možnosti, z nichž musí být jedna vybrána. 

Upřednostněné prostředí je 23ºC ± 2ºC a 50% ± 2% relativní vlhkost vzduchu. Obě ostatní možnosti 
jsou 20ºC ± 2ºC a 65% ± 2% relativní vlhkosti vzduchu nebo 27ºC ± 2ºC a 65% ± 2% relativní vlh-
kosti vzduchu. 

POZNÁMKA:  Střední hodnoty musí ležet uvnitř těchto mezních hodnot. Krátkodobé odchylky a 
mezní hodnoty mohou vyvolat odchylky jednotlivých měření až o ± 5% pro relativní vlhkost vzduchu, 
bez významného zhoršení  reprodukovatelnosti  zkoušky. 



 

6.6.5.3 Zkušební požadavky  

6.6.5.3.1  Zkouška zdvihem zdola 

6.6.5.3.1.1 Rozsah použití 
Pro všechny druhy velkých obalů, které jsou uzpůsobeny ke zdvihu zdola (vidlicové manipulaci),  ja-
ko zkouška konstrukčního typu. 

6.6.5.3.1.2 Příprava velkých obalů pro zkoušku 
Velký obal je plněn až k 1,25 násobku své nejvyšší dovolené celkové (btto) hmotnosti, přičemž je zá-
těž rovnoměrně rozložena. 

6.6.5.3.1.3 Postup zkoušení 
Velký obal musí být 2x zvednut vidlicovým vysokozdvižným vozíkem a nechá se potom klesnout, při-
čemž je třeba vidlice umístit centrálně s odstupem 3/4 od zaváděcího bočního rozměru (pokud 
nejsou zaváděcí body udány). Vidlice musí být zavedena až do 3/4 zaváděcího směru. Zkouška mu-
sí být opakována v každém možném zaváděcím směru. 

6.6.5.3.1.4 Kritéria pro vyhovění zkoušce 
Žádné trvalé deformace velkého obalu, které ovlivní bezpečnost přepravy a žádná ztráta obsahu. 

6.6.5.3.2 Zkouška zdvihem shora 

6.6.5.3.2.1 Rozsah použití 
Pro všechny druhy velkých obalů, které jsou uzpůsobeny  pro zdvih shora (závěsnou  manipulaci),  
jako zkouška konstrukčního typu. 

6.6.5.3.2.2 Příprava velkých obalů pro zkoušku 
Velké obaly musí být naplněny na dvojnásobek jejich nejvyšší dovolené celkové (btto) hmotností. 
Flexibilní velké obaly musí být naplněny na šestinásobek jejich nejvyšší dovolené celkové (btto) 
hmotnosti, přičemž zátěž musí být rovnoměrně rozložena. 

6.6.5.3.2.3 Postup zkoušení 
Velké obaly musí být zvednuty způsobem, pro který jsou vybaveny, až se nacházejí volně nad pod-
lahou a po dobu 5 minut jsou v této poloze drženy.  

6.6.5.3.2.4 Kritéria pro vyhovění zkoušce 

(a) Kovové velké obaly a velké obaly z plastu nesmějí vykazovat žádné trvalé deformace včet-
ně základny palety, které by velké obaly učinily nezpůsobilé k přepravě , a žádnou ztrátu 
obsahu. 

(b) Velké flexibilní obaly: žádné poškození velkých obalů nebo jejich zvedacích zařízení, které 
by ji učinilo nezpůsobilou pro přepravu nebo manipulaci, a žádná ztráta obsahu. 

6.6.5.3.3  Zkouška stohováním 

6.6.5.3.3.1 Rozsah použití 
Pro všechny druhy velkých obalů, které jsou uzpůsobeny ke stohování na sobě,  jako zkouška kon-
strukčního typu. 

6.6.5.3.3.2 Příprava velkých obalů pro zkoušku 
Velký obal musí být naplněn na  svou nejvyšší dovolenou celkovou (btto) hmotnost. 

6.6.5.3.3.3 Způsob provedení zkoušky 
Velký obal musí svým dnem stát na vodorovném tvrdém podkladě a být vystaven působení rovno-
měrně rozdělené zkušební zátěži (viz odstavec 6.6.5.3.3.4) po dobu nejméně 5 minut; Velké obaly 
ze dřeva, lepenky nebo plastu musí být této zátěži vystaveny nejméně 24 hodin. 

6.6.5.3.3.4 Výpočet zkušební zátěže 



 

Zátěž, kterou se  velký obal zatíží, musí být minimálně 1,8 násobkem součtové nejvyšší dovolené 
celkové (btto) hmotnosti  počtu stejných velkých obalů, které mohou být během přepravy na velký 
obal nastohovány. 

6.6.5.3.3.5 Kritéria pro vyhovění zkoušce 
 
(a) Všechny typy velkých obalů, kromě flexibilních velkých obalů: řádná trvalá deformace , kte-

rá by učinila velké obaly, včetně základní palety, nezpůsobilou pro přepravu, a žádná ztráta 
naplněné látky. 

 
(b) Flexibilní velké obaly:žádné poškození tělesa nádoby, které by učinilo velké obaly nezpůso-

bilé pro přepravu, a žádná ztráta obsahu. 

6.6.5.3.4  Zkouška volným pádem 

6.6.5.3.4.1 Rozsah použití 
Pro všechny druhy velkých obalů, jako zkoušky konstrukčního typu. 

6.6.5.3.4.2 Příprava velkých obalů na zkoušku 
Velké obaly musí být naplněny podle  6.6.5.2.1 

6.6.5.3.4.3 Způsob provedení zkoušky 
Velký obal musí být spuštěn na nepružný, horizontální, rovný, masivní a tuhý povrch podle požadav-
ků 6.1.5.3.4 takovým způsobem, aby se zajistilo, že bod nárazu je v té části základny velkého obalu, 
kterou je možno považovat za nejvíce zranitelnou. 

6.6.5.3.4.4 Výška pádu 

 
Obalová sk upina I  Obalová sk upina II  Obalová sk upina III  
1,8 m 1,2 m 0,8 m 

POZNÁMKA:  Velké obaly pro látky a předměty třídy 1, pro samovolně se rozkládající látky třídy 4.1 
a organické peroxidy třídy 5.2 musí být vyzkoušeny podle zkušebních požadavků pro obalovou sku-
pinu II. 

6.6.5.3.4.5 Kritéria pro vyhovění zkoušce 

6.6.5.3.4.5.1 Velké obaly nesmějí vykázat žádné poškození, které by ohrožovalo bezpečnost přepravy.  Žádný 
únik přepravované látky z vnitřního (ch) obalu (ů) nebo předmětu (ů).  

6.6.5.3.4.5.2 U velkých obalů pro předměty třídy 1 není dovolena žádná trhlina, která by umožnila únik výbušných 
látek nebo předmětů z velkého obalu. 

6.6.5.3.4.5.3 Byl–li velký obal podroben zkoušce volným pádem, zkušební vzorek obstál, jestliže celý obsah zů-
stal v obalu, i když uzávěr už není prachotěsný. 

6.6.5.4 Zkušební protokol  

6.6.5.4.1 Na každý konstrukční typ velkého obalu musí být vydán atest s povolením značení (UN kódem dle 
6.6.3) osvědčující, že konstrukční typ včetně jeho vybavení splnily požadavky zkoušek.  

6.6.5.4.2 O zkoušce musí být sepsán zkušební protokol  obsahující minimálně následující údaje a musí být 
dostupný uživatelům velkého obalu: 

1. Jméno a adresa zkušebny; 

2. Jméno a adresa objednavatele (pokud je to vhodné); 

3. Jednoznačná identifikace protokolu; 

4. Datum protokolu;  



 

5. Výrobce velkého obalu 

6. Popis konstrukčního typu velkého obalu (např. rozměry, materiály, uzávěry, tloušťky stěn 
atd.) a / nebo fotografie; 

7. Nejvyšší vnitřní objem / nejvyšší dovolená celková (btto) hmotnost; 

8. Charakteristické znaky zkoušeného obsahu, např. druhy a popisy použitých vnitřních obalů 
nebo předmětů 

9. Popisy a výsledky zkoušek; 

10. Zkušební protokol musí být podepsán s uvedením jména a funkce podepisujícího. 

6.6.5.4.3 Zkušební protokol  musí obsahovat prohlášení, že pro přepravu připravený velký obal  byl odzkoušen 
v souladu s příslušnými požadavky této kapitoly, a že tento zkušební protokol při použití jiných způ-
sobů balení nebo komponent, může být neplatný. Jedno vyhotovení zkušebního protokolu je třeba 
poskytnout příslušnému orgánu. 


