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Èas 3
Vymenovanie nebezpeèných tovarov a osobitné ustanovenia
a výnimky pre prepravu nebezpeèných tovarov balených v obmedzených mnostvách
Kapitola 3.1 Veobecné ustanovenia
3.1.1

Úvod
Okrem ustanovení uvedených v tabu¾kách tejto èasti alebo ustanovení, na ktoré sa odkazuje, je potrebné dba na dodriavanie
veobecných ustanovení uvedených v kadej jednotlivej èasti, kapitole a/alebo odseku. Tieto veobecné ustanovenia nie
sú uvádzané v tabu¾kách. Ak sú veobecné ustanovenia v rozpore s osobitnými podmienkami, prednos majú osobitné
podmienky.

3.1.2

Oficiálne pomenovanie na prepravu
Poznámka:

Pre oficiálne názvy na prepravu, ktoré sa pouívajú pre prepravu vzoriek, pozri odsek 2.1.4.1.

3.1.2.1

Oficiálne pomenovanie na prepravu tvorí tá èas zápisu, ktorá èo najpresnejie opisuje tovar v kapitole 3.2. tabu¾ke A a je
vyznaèená ve¾kými písmenami (èísla, grécke písmená a údaje uvedené malými písmenami sec-, terc-, m-, n-,o-
a p- sú súèasou pomenovania). Po oficiálnom pomenovaní na prepravu môe by v zátvorke uvedené alternatívne
oficiálne pomenovanie pre prepravu [napr. ETANOL (ETYLALKOHOL)]. Èasti zápisu, ktoré sú uvedené malými písmenami,
nie sú súèasou oficiálneho pomenovania pre prepravu.

3.1.2.2

Ak sú spojky a alebo alebo uvedené malými písmenami alebo jednotlivé èasti pomenovania oddelené èiarkami, nemusí
by v nákladnom liste alebo v oznaèení prepravovanej látky bezpodmieneène uvedené úplne pomenovanie. Je to predovetkým
v takom prípade, ak pod tým istým UN èíslom figuruje viacero rozlièných zápisov. Nasledujúce príklady znázoròujú výber
oficiálneho pomenovania pre prepravu v takýchto prípadoch:
a) UN èíslo 1057 ZAPA¼OVAÈE alebo NÁDOBKY S NÁPLÒOU PRE ZAPA¼OVAÈE  oficiálnym pomenovaním na prepravu
bude ten z nasledujúcich názvov, ktorý je najvhodnejí:
ZAPA¼OVAÈE,
NÁDOBKY S NÁPLÒOU PRE ZAPA¼OVAÈE;
b) UN èíslo 2793 KOVY ELEZNÉ ako TRIESKY Z VÀTANIA, FRÉZOVANIA, SÚSTRUENIA, ODPADY v samozápalnej
forme. Ako oficiálne pomenovanie na prepravu sa vyberie najvhodnejia z nasledujúcich moných kombinácií:
KOVY ELEZNÉ, TRIESKY Z VÀTANIA,
KOVY ELEZNÉ, TRIESKY Z FRÉZOVANIA,
KOVY ELEZNÉ, TRIESKY ZO SÚSTRUENIA,
KOVY ELEZNÉ, ODPADY.

3.1.2.3

Oficiálne pomenovanie na prepravu môe by uvedené v jednotnom alebo v mnonom èísle. Pokia¾ toto pomenovanie
obsahuje bliie urèujúce pojmy, potom je prísluné poradie týchto pojmov v nákladnom liste alebo v oznaèení prepravovaných
látok vo¾né. Napríklad namiesto DIMETYLAMÍN, VODNÝ ROZTOK môe by alternatívne uvedené VODNÝ ROZTOK
DIMETYLAMÍNU. Pre látky patriace do triedy 1 môu by pouité obchodné pomenovania alebo vojenské pomenovania
obsahujúce oficiálne pomenovanie s doplòujúcim opisom.

3.1.2.4

Mnohé látky majú taktie pomenovanie pre kvapalné a tuhé skupenstvo (pozri definíciu pojmu pre kvapalnú látku a tuhú
látku v oddiele 1.2.1), ako aj pre tuhú látku a roztok. Tieto sú priradené k rôznym UN èíslam, ktoré nie sú zoradené za sebou.1)

3.1.2.5

Ak je látka, ktorá je pod¾a pojmového urèenia vyplývajúceho z oddielu 1.2.1 tuhou látkou, podaná na prepravu v roztavenom
skupenstve, je potrebné doplni oficiálne pomenovanie o upresnenie ROZTAVENÝ, pokia¾ tento údaj ete nie je obsiahnutý
v uvedenom oznaèení ve¾kými písmenami v kapitole 3.2 tabu¾ke A (napr. ALKYLFENOL, TUHÝ, I.N., ROZTAVENÝ).

1)

Podrobnosti sú uverejnené v abecednom zozname (kapitola 3.2 tabu¾ka B), napr.:
DIMETYLNITROBENZÉNY, KVAPALNÉ
6.1
1665,
DIMETYLNITROBENZÉNY, TUHÉ
6.1
3447.
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S výnimkou samorozloite¾ných látok a organických peroxidov a s výnimkou prípadov, v ktorých je výraz STABILIZOVANÝ
v kapitole 3.2 tabu¾ke A ståpci 2 uvedený ve¾kými písmenami, je pri látke, ktorá by na základe ustanovení odseku 2.2.x.2. bez
stabilizovania bola na prepravu zakázaná, ktorá pri normálnych podmienkach prepravy je vstave nebezpeène reagova, je
potrebné doplni výraz STABILIZOVANÝ ako èas oficiálneho pomenovania (napr. JEDOVATÁ ORGANICKÁ KVAPALNÁ
LÁTKA, I.N, STABILIZOVANÁ).
Ak sa na stabilizovanie musí poui teplotná kontrola na zamedzenie vzniku, resp. rozvoja nebezpeèného pretlaku, platí
nasledujúce:
a) pre kvapalné látky: kvapalné látky, pre ktoré je potrebná teplotná kontrola,2) nie sú na prepravu po eleznici prípustné,
b) pre plyny: prepravné podmienky sú schva¾ované prísluným úradom.

3.1.2.7

Hydráty môu by prepravované pod oficiálnym pomenovaním na prepravu látok neobsahujúcich vodu.

3.1.2.8

Názvy druhových pomenovaní alebo pomenovaní inde nemenované (i.n.)

3.1.2.8.1

Oficiálne názvy na prepravu pre pomenovanie druhových pomenovaní a pomenovaní inde nemenované, ktorým je v kapitole
3.2 tabu¾ke A ståpci 6 priradená osobitná podmienka 274, sú doplnené technickými názvami tovarov, pokia¾ ich vyslovene
nezakazuje nejaký národný zákon alebo medzinárodný dohovor o látkach, ktoré podliehajú kontrole. Pri výbuných látkach
alebo predmetoch s výbunou látkou triedy 1 môe by doplnený opis nebezpeèného tovaru dodatoèným opisom pre
udanie obchodných názvov alebo vojenských pomenovaní. Technické názvy sú uvedené v zátvorkách hneï po oficiálnom
pomenovaní látky. Taktie môu by pouité bliie oznaèenia látok, ako napr. obsahuje, obsiahnutý, zmes, roztok,
resp. iné oznaèujúce výrazy, ako aj percentuálny podiel technickej zloky. Napr. UN 1993 hor¾avá kvapalná látka, i.n. (obsahuje
xylén a benzén), 3, II.

3.1.2.8.1.1

Technické pomenovanie je osvedèené chemické pomenovanie, poprípade osvedèené biologické pomenovanie, ktoré sa
obvykle pouíva vo vedeckých a v technických knihách, èasopisoch a textoch. Obchodné názvy nesmú by vak na tento
úèel pouívané. Pri prostriedkoch, ktoré sa pouívajú na nièenie kodcov (pesticídy), môu by pouité iba veobecne
pouívané ISO pomenovania, iné pomenovania pod¾a WHO odporúèaná klasifikácia pesticídov a návod na klasifikáciu
alebo pomenovanie (pomenovania) aktívnych súèastí.

3.1.2.8.1.2

Ak je zmes nebezpeèných látok opísaná pomenovaním i.n. alebo druhovým pomenovaním, na ktoré sa pod¾a kapitoly
3.2. tabu¾ky A ståpca 6 vzahuje osobitná podmienka 274, nie je potrebné uvádza obidva komponenty, ktoré sú urèujúce pre
nebezpeèenstvo (nebezpeèenstvá), okrem látok, ktoré podliehajú kontrole a ktorých presný opis zakazuje zákon platný
v danom táte alebo medzinárodne platná dohoda. Ak je prepravovaná látka obsahujúca nejakú zmes oznaèená nálepkou na
oznaèenie ved¾ajieho nebezpeèenstva, potom jeden z dvoch technických názvov uvedených v zátvorke musí obsahova
názvy tých komponentov, kvôli ktorým je potrebné umiestni nálepky na oznaèenie ved¾ajieho nebezpeèenstva.
Poznámka:

Pozri pododsek 5.4.1.2.2.

3.1.2.8.1.3

Nasledujúce príklady znázoròujú spôsob, akým sa v prípade zápisov i.n. nahrádza oficiálne pomenovanie na prepravu
technickým pomenovaním:
UN èíslo 3394 PYROFÓRNA ORGANOKOVOVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, REAGUJÚCA S VODOU (trimetylgálium),
UN èíslo 2902 PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ (drazoxolon).

3.1.2.9

Zmesi a roztoky obsahujúce jednu nebezpeènú látku
Ak sú zmesi a roztoky povaované za nebezpeèné látky menovite uvedené pod¾a klasifikaèných ustanovení uvedených
v odseku 2.1.3.3. Zmesi a roztoky, potom je potrebné uvies doplnenie ROZTOK, resp. ZMES ako súèas oficiálneho
pomenovania na prepravu, napr. ACETÓN, ROZTOK. Okrem toho je moné uvies aj koncentráciu roztoku alebo zmesi,
napr. ACETÓN, ROZTOK, 75 %.

2)

Vzahuje sa na vetky látky (vrátane látok stabilizovaných chemickým inhibítorom), ktorých teplota samourých¾ujúceho rozkladu (SADT) je najviac
50 °C.

