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Èas 6

Kontrukcia a skúanie obalov, IBC, prenosných nádrí, kovových nádrí
a nádrkových kontajnerov
Kapitola 6.1 Ustanovenia pre kontrukciu a skúky obalov
6.1.1

Veobecné ustanovenia

6.1.1.1

Ustanovenia tejto kapitoly neplatia pre:
a) odosielané kusy obsahujúce rádioaktívne látky triedy 7, pokia¾ nie je predpísané inak (pozri oddiel 4.1.9);
b) odosielané kusy obsahujúce nákazlivé látky triedy 6.2, pokia¾ nie je predpísané inak (pozri Pozn. ku kapitole 6.3 a metódu
balenia P 621 v odseku 4.1.4.1);
c) tlakové nádoby obsahujúce plyny triedy 2;
d) odosielané kusy, ktorých netto hmotnos prekraèuje 400 kg;
e) obaly, ktoré majú vnútorný objem väèí ako 450 l.

6.1.1.2

Ustanovenia oddielu 6.1.4 vychádzajú z údajov v súèasnosti pouívaných obalov. Vzh¾adom na vedecko-technický pokrok
je moné pouíva obaly, ktorých pecifikácie sa líia od pecifikácií uvedených v oddiele 6.1.4, za predpokladu, e obaly sú
rovnako úèinné, sú uznané prísluným úradom a sú úspene podrobené skúkam uvedeným v odseku 6.1.1.3 a v oddiele
6.1.5. Iné ne v tejto kapitole popísané skúky sú dovolené, ak sú rovnako úèinné a sú uznané prísluným úradom.

6.1.1.3

Kadý jednotlivý obal, ktorý sa pouíva na kvapalné látky, musí by úspene podrobený primeranej skúke tesnosti a musí
by schopný splni podmienky skúky na takej úrovni, ako je uvedené v pododseku 6.1.5.4.3:
a) pred prvým pouitím na prepravu;
b) po renovácii alebo rekontrukcii pred opätovným pouitím na prepravu.
Pre túto skúku nemusia by obaly vybavené svojimi vlastnými uzávermi.
Vnútorná nádoba kombinovaného obalu môe by podrobená skúke bez vonkajieho obalu za predpokladu, e sa tým
neovplyvnia výsledky skúky.
Táto skúka sa nevyaduje pre
 vnútorné obaly zloených obalov;
 vnútorné nádoby kombinovaných obalov (sklo, porcelán alebo kamenina), ktoré sú oznaèené symbolom RID/ADR
v zmysle odseku 6.1.3.1 a) (ii);
 obaly z tenkého plechu, ktoré sú oznaèené symbolom RID/ADR v zmysle odseku 6.1.3.1 (a) (ii).

6.1.1.4

Obaly musia by vyrobené, renovované a vyskúané pod¾a programu zabezpeèenia kvality, ktorý bol prísluným úradom
uznaný za uspokojivý na zabezpeèenie toho, aby kadý obal zodpovedal ustanoveniam tejto kapitoly.

6.1.1.5

Výrobca a následne aj dodávate¾ obalov musia doda informácie o spôsobe zaobchádzania, ktoré treba uposlúchnu, ako aj
popis druhov a rozmerov uzáverov (vrátane potrebných tesnení) a vetkých ostatných súèastí, ktoré sú nevyhnutné na
zabezpeèenie, aby odosielaný kus prichystaný na odoslanie spåòal vhodné skúky kvality pod¾a tejto kapitoly.

6.1.2

Kód na oznaèenie typu obalu

6.1.2.1

Kód pozostáva:
a) z arabskej èíslice urèujúcej kontrukèný typ obalu, napr. sud, kanistra atï.;
b) z jedného alebo nieko¾kých ve¾kých písmen latinskej abecedy urèujúcich druh materiálu, napr. oce¾, drevo atï.;
c) prípadne z arabskej èíslice urèujúcej kategóriu obalu v rámci kontrukèného typu.

6.1.2.2

Pre kombinované obaly sa pouijú dve ve¾ké písmená latinskej abecedy. Prvé písmeno urèuje materiál vnútornej nádoby,
druhé písmeno urèuje materiál vonkajieho obalu.

6.1.2.3

Pre zloené obaly sa pouije len kódové èíslo pre vonkají obal.

6.1.2.4

Za kódom na oznaèenie typu obalu môu nasledova písmená T, V alebo W. Písmenom T sa oznaèuje ochranný obal
uvedený v pododseku 6.1.5.1.11. Písmenom V sa oznaèuje peciálny obal uvedený v pododseku 6.1.5.1.7. Písmeno W
znamená, e obal síce patrí ku kontrukènému typu, ktorého kódom je oznaèený, bol vak vyrobený pod¾a pecifikácie
odlinej od pecifikácií uvedených v oddiele 6.1.4 a v zmysle ustanovení odseku 6.1.1.2 sa povauje za rovnocenný.
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6.1.2.5

Nasledujúcimi èíslicami sa oznaèuje druh obalu:
1 sud;
2 drevený sud;
3 kanistra;
4 debna;
5 vrece;
6 kombinovaný obal;
7 (neobsadené)
0 obal z tenkého plechu.

6.1.2.6

Nasledujúcimi ve¾kými písmenami sa oznaèuje druh materiálu:
A oce¾ (vetky typy a povrchové úpravy);
B hliník;
C drevo, prírodné;
D preglejka;
F drevovláknitý materiál;
G lepenka;
H plast (vrátane penovej hmoty);
L textilná tkanina;
M papier, viacvrstvový;
N kov (okrem ocele a hliníka);
P sklo, porcelán alebo kamenina.

6.1.2.7

V nasledujúcej tabu¾ke sú uvedené kódy, ktoré sa pouívajú na oznaèenie typu obalu v závislosti od druhu
obalu, od materiálu pouitého pri jeho výrobe a od kategórie obalu; obsahuje tie odkazy na odseky, v ktorých
sú uvedené prísluné ustanovenia:
Druh obalu
1. Sudy

Materiál
A. Oce¾
B. Hliník
D. Preglejka
G. Lepenka
H. Plast

2. Drevené sudy

N. Kov (okrem
ocele a hliníka)
C. Drevo, prírodné

3. Kanistry

A. Oce¾
B. Hliník
H. Plast

4. Debny

A. Oce¾
B. Hliník
C. Drevo, prírodné
D. Preglejka
F. Drevovláknitý
materiál
G. Lepenka
H. Plast

Kategória obalu
s neodnímate¾ným vekom
s odnímate¾ným vekom
s neodnímate¾ným vekom
s odnímate¾ným vekom

s neodnímate¾ným vekom
s odnímate¾ným vekom
s neodnímate¾ným vekom
s odnímate¾ným vekom
so zátkou
s odnímate¾ným vekom
s neodnímate¾ným vekom
s odnímate¾ným vekom
s neodnímate¾ným vekom
s odnímate¾ným vekom
s neodnímate¾ným vekom
s odnímate¾ným vekom

jednoduché
s prachotesnými stenami

z penovej hmoty
z pevného plastu

Kód
1A1
1A2
1B1
1B2
1D
1G
1H1
1H2
1N1
1N2
2C1
2C2
3A1
3A2
3B1
3B2
3H1
3H2
4A
4B
4C1
4C2
4D
4F
4G
4H1
4H2

Odsek
6.1.4.1
6.1.4.2
6.1.4.5
6.1.4.7
6.1.4.8
6.1.4.3
6.1.4.6
6.1.4.4
6.1.4.4
6.1.4.8
6.1.4.14
6.1.4.14
6.1.4.9
6.1.4.10
6.1.4.11
6.1.4.12
6.1.4.13
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Druh obalu
5. Vrecia

Materiál
H. Plastová
tkanina

Kategória
bez vnútorného ochranného povlaku alebo bez povrchovej úpravy

6.Kombinované
obaly

5H2

odolné proti vode

5H3

bez vnútorného ochranného povlaku alebo bez povrchovej úpravy

5L1

prachotesné

5L2

odolné proti vode

5L3

viacvrstvové

5M1

viacvrstvové, odolné proti vode

5M2

H. Nádoba

v sude z ocele

6HA1

v ohrade alebo debne

6HA2

z ocele v sude z hliníka

6HB1

v ohrade alebo debne z hliníka

6HB2

P. Nádoba

6.1.3

v debne z prírodného dreva

6HC

v sude z preglejky

6HD1

v debne z preglejky

6HD2

v sude z lepenky

6HG1

v debne z lepenky

6HG2

v sude z plastu

6HH1

v debne z pevného plastu

6HH2

v sude z ocele

6PA1

z porcelánu,

v ohrade alebo debne z ocele

6PA2

skla alebo

v sude z hliníka

6PB1

kameniny

v ohrade alebo debne z hliníka

6PB2

v debne z prírodného dreva

6PC

v sude z preglejky

6PD1

v prútennom koi

6PD2

v sude z lepenky

6PG1

v debne z lepenky

6PG2

vo vonkajom obale
z penovej hmoty

6PH1

vo vonkajom obale
z pevného plastu

6PH2

s neodnímate¾ným vekom

0A1

s odnímate¾ným vekom

0A2

A. Oce¾

z tenkého plechu

5H4

M. Papier

z plastu

0. Obaly

Kód obalu
5H1

prachotesné
H. Plastová fólia
L. Textilná
tkanina
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Odsek

6.1.4.16
6.1.4.17

6.1.4.15
6.1.4.18

6.1.4.19

6.1.4.20

6.1.4.22

Oznaèenie

Poznámka: 1. Oznaèenie na obale udáva, e obal zodpovedá kontrukènému typu, bol úspene podrobený skúke a e spåòa ustanovenia
tejto kapitoly, pokia¾ sa vzahujú na výrobu, a nie na pouívanie obalu. Oznaèenie teda nevyjadruje jednoznaène, e na
akú látku sa smie obal poui: druh obalu (napr. oce¾ový sud), maximálny objem a/alebo maximálna hmotnos obalu, ako
aj prípadné osobitné ustanovenia sú pre kadú látku stanovené v tabu¾ke A kapitoly 3.2.
2. Oznaèenie slúi na u¾ahèenie povinností výrobcov obalov, údrbárov, opravárov, pouívate¾ov obalov, dopravcov
a prísluných úradov. Pri pouití nového obalu je originálne oznaèenie pomôckou pre výrobcov na uèenie typu a na
zistenie, ktoré skúobné predpisy spåòa tento obal.
3. Oznaèenie neudáva vdy úplné podrobnosti napr. o úrovni skúky; preto je nevyhnutné z tohto h¾adiska dba aj na
certifikát o skúke, protokol o skúke alebo zoznam obalov úspene podrobených skúke. Napríklad obal, ktorý je
oznaèený písmenom X alebo Y, môe by pouitý na látky, ktorým je pridelená skupina obalov s niím stupòom
nebezpeèenstva a ktorých maximálna prípustná hodnota pre relatívnu hustotu1 ) uvedenú v ustanoveniach o skúkach
obalov v oddiele 6.1.5 je urèená so zrete¾om na zodpovedajúci koeficient 1,5 alebo 2,25; to znamená, e obaly zaradené
do skupiny obalov I, ktoré sú skúané pre látky s relatívnou hustotou 1,2 a vyou, sa môu poui ako obaly skupiny
obalov II na látky s relatívnou hustotou 1,8 a vyou alebo ako obaly skupiny obalov III na látky s relatívnou hustotou
2,7a vyou, samozrejme, za predpokladu, e vetky kritériá funkènosti budú splnené aj pri látkach s vyou relatívnou
hustotou.
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Kadý obal urèený na pouitie v zmysle RID musí by vybavený oznaèením, ktoré je trvanlivo umiestnené na dobre vidite¾nom
mieste, pomerného formátu k obalu, aby boli údaje dobre èitate¾né. Z tohto dôvodu na odosielaných kusoch s brutto
hmotnosou väèou ako 30 kg musí by oznaèenie umiestnené na hornej strane, prípadne jeden duplikát na boènej strane
obalu. Písmená, èíslice a znaky musia ma minimálnu výku 12 mm s výnimkou obalov s objemom do 30 litrov, resp. 30 kg, na
ktorých musia ma minimálnu výku 6 mm, a s výnimkou obalov s objemom do 5 litrov, resp. 5 kg, na ktorých musia ma
primeranú výku.
Oznaèenie pozostáva:
a) (i) zo symbolu u
n (United Nations) prideleného OSN pre obaly. Tento symbol smie by pouitý len na
úèely potvrdenia skutoènosti, e obal vyhovuje poiadavkám tejto kapitoly. Pri obaloch z kovu, na ktorých je oznaèenie
vyrazené, smú by namiesto tohto symbolu pouité ve¾ké písmená UN;
(ii) zo symbolu RID/ADR pre obaly, ktoré sú schválené tak na elezniènú, ako aj na cestnú prepravu;
pre kombinované obaly (sklo, porcelán alebo kamenina) a pre obaly z tenkého plechu, ktoré vyhovujú zjednodueným
podmienkam [pozri 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];
b) z kódu na oznaèenie typu obalu pod¾a oddielu 6.1.2;
c) z kódu pozostávajúceho z dvoch èastí:
(i) z písmena udávajúceho skupinu(y) obalov, pre ktoré je kontrukèný typ obalu schválený;
X pre skupiny obalov I, II a III;
Y pre skupiny obalov II a III;
Z pre skupinu obalov III;
(ii) z údaja relatívnej hustoty látky zaokrúhlenej na jedno desatinné miesto, ktorou bol kontrukèný typ skúaný, pri
obaloch bez vnútorných obalov uznaných a pouívaných na kvapalné látky; tento údaj nemusí by uvádzaný, ak
relatívna hustota nie je väèia ako 1,2. Pri obaloch, ktoré sú uznané a pouívané na tuhé látky, z údaja maximálnej
brutto hmotnosti v kg;
pri obaloch z tenkého plechu oznaèených symbolom RID/ADR pod¾a odseku 6.1.3.1 a) (ii) a urèených na látky
s viskozitou pri 23 °C väèou ako 200 mm2/s, z údaja maximálnej brutto hmotnosti v kg;
d) buï z písmena S, ak je obal uznaný a pouívaný na tuhé látky alebo je uznaný ako vnútorný obal, alebo z údaja
skúobného tlaku v kPa zaokrúhleného na najbliích 10 kPa v prípade, ak je obal uznaný a pouívaný na kvapalné látky
a úspene podrobený hydraulickej tlakovej skúke (s výnimkou zloených obalov),
pri obaloch z tenkého plechu oznaèených symbolom RID/ADR pod¾a odseku 6.1.3.1 a) (ii) a urèených na kvapalné
látky s viskozitou pri 23 °C väèou ako 200 mm2/s, z písmena S;
Poznámka: Ustanovenie písmena d) neplatí pre obaly urèené na prepravu látok triedy 6.2, ktoré majú priradené èíslo UN
2814 alebo 2900.
e) z posledného dvojèíslia roku výroby. Pri obaloch typu 1H a 3H je doplnené aj o mesiac výroby; táto èas oznaèenia môe
by umiestnená aj na inom mieste ne ostatné údaje. Vhodný spôsob je:

f) zo znaèky tátu, v ktorom bolo pridelené oznaèenie schválené, udanej vo forme poznávacej znaèky pre motorové vozidlá
v medzinárodnej doprave;2)
g) z názvu výrobcu obalu alebo z inej identifikaènej znaèky, ktorú stanovil prísluný úrad.
6.1.3.2

Nové kovové sudy s objemom väèím ne 100 litrov musia ma na dne okrem trvanlivého oznaèenia uvedeného v odseku 6.1.3.1 aj
oznaèenie popísané v odseku 6.1.3.1 a) a e) v trvanlivej forme (napr. vyrazením) spolu s údajom menovitej hrúbky kovového materiálu
(v mm, +/- 0,1 mm) alebo aspoò kovu pouitého na plá.

Ak je menovitá hrúbka materiálu najmenej jedného dna alebo oboch dien kovového suda menia ne menovitá hrúbka
materiálu pláa, potom je potrebné uvies na dne trvanlivou formou (napr. vyrazením) menovitú hrúbku hornej èasti, pláa
a spodnej èasti. Napr.: 1,0 - 1,2 - 1,0 alebo 0,9 - 1,0 - 1,0. Menovitú hrúbku kovového materiálu treba urèi pod¾a
zodpovedajúcej normy ISO, napr. ISO 3574:1999 pre oce¾. Oznaèenia uvedené v odseku 6.1.3.1 f) a g) nemusia by uvedené
v trvanlivej forme, ak v pododseku 6.1.3.2.3 nie je uvedené nieèo iné.

2)

Poznávacia znaèka pre motorové vozidlá v medzinárodnej doprave pod¾a Viedenskej dohody o prevádzke na cestách (1968).
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6.1.3.3

Kadý obal, s výnimkou obalov uvedených v odseku 6.1.3.2, ktorý môe by podrobený procesu renovácie, musí by
vybavený oznaèeniami uvedenými v odseku 6.1.3.1 a) a e) v trvanlivej forme. Trvanlivé oznaèenia sú také, ktoré sú schopné
odola procesu renovácie (napr. oznaèenie vykonané vyrazením). Takéto trvalé oznaèenie sa smie poui na obaloch namiesto
trvanlivého oznaèenia popísaného v odseku 6.1.3.1 s výnimkou kovových sudov s objemom väèím ne 100 litrov.

6.1.3.4

Rekontruované (upravené) kovové sudy nemusia ma predpísané oznaèenie bezpodmieneène trvanlivé, ak nebola vykonaná
ani zmena typu obalu, ani výmena alebo odstránenie pevne namontovaných kontrukèných èastí. Ostatné rekontruované
kovové sudy musia by oznaèené na hornom dne alebo na pláti trvanlivým oznaèením (napr. vyrazením) uvedeným v odseku
6.1.3.1 a) a e).

6.1.3.5

Kovové sudy z materiálov (napr.: z nehrdzavejúcej ocele), ktoré sú kontruované pre viacnásobné opätovné pouitie, môu
by vybavené oznaèeniami pod¾a odseku 6.1.3.1 f) a g) v trvanlivej forme (napr. vyrazením).

6.1.3.6

Oznaèenie pod¾a odseku 6.1.3.1 platí len pre kontrukèný typ alebo kontrukèný rad. Rôzne povrchové úpravy sú zahrnuté
v rovnakom kontrukènom type.
Pri kontrukènom rade ide o obaly rovnakej kontrukcie, rovnakej hrúbky steny, rovnakého materiálu a rovnakého prierezu,
ktoré sa líia od schváleného kontrukèného typu len menou kontrukènou výkou.
Uzávery nádob musia by identické s uzávermi uvedenými v protokole o skúke.

6.1.3.7

Oznaèenia musia by v takom poradí, ako je uvedené v odseku 6.1.3.1; kadá èas oznaèenia predpísaného v tomto odseku,
prípadne v odseku 6.1.3.8 h) a j) musí by pre ¾ahiu identifikovate¾nos a zrozumite¾nos uvedená oddelene, napr. ikmou
èiarou alebo medzerou. Príklady oznaèenia sú uvedené v odseku 6.1.3.11.
Akéko¾vek doplòujúce oznaèenie odsúhlasené prísluným úradom nesmie narui správnu identifikovate¾nos jednotlivých
èastí oznaèenia predpísaného v odseku 6.1.3.1.

6.1.3.8

Renovovate¾ obalov musí po vykonanej renovácii (obnovení) vyznaèi trvanlivou formou nasledujúce oznaèenia v tomto
poradí:
h) znaèku tátu, v ktorom bola renovácia vykonaná; vo forme poznávacej znaèky pre motorové vozidlá v medzinárodnej
cestnej doprave;2)
i) názov renovovate¾a alebo iný identifikaèný znak stanovený prísluným úradom;
j) rok renovácie, písmeno R a pri kadom obale, ktorý bol úspene podrobený skúke tesnosti v zmysle odseku 6.1.1.3, aj
písmeno L.

6.1.3.9

Ak po renovácii nie sú vidite¾né oznaèenia predpísané v odseku 6.1.3.1 a) a d) ani na vrchnom veku, ani na pláti, musí
renovovate¾ vyznaèi trvanlivou formou aj tieto oznaèenia; za nimi nasledujú oznaèenia predpísané v odseku 6.1.3.4 h), i) a j).
Tieto oznaèenia nesmú udáva väèiu funkènú schopnos, ne je tá, pre ktorú bol skúaný a oznaèený pôvodný kontrukèný
typ.

6.1.3.10

Obaly vyrobené z recyklovaného plastu definovaného v oddiele 1.2.1 musia by oznaèené znaèkou REC. Toto oznaèenie
musí by umiestnené ved¾a oznaèenia predpísaného v odseku 6.1.3.1.

6.1.3.11

Príklady oznaèenia NOVÝCH obalov:
u
n

4G/Y145/S/02
NL/VL 823

pod¾a 6.1.3.1 a) (i), b), c), d) a e)
pod¾a 6.1.3.1 f) a g)

pre nové debny z lepenky

u
n

4HW/Y136/S/98
NL/VL826

pod¾a 6.1.3.1 a) (i), b), c), d) a e)
pod¾a 6.1.3.1 f) a g)

pre nové debny z plastu so
zodpovedajúcou pecifikáciou

u
n

1A2/Y/100/01
USA/MM5

pod¾a 6.1.3.1 a) (i), b), c), d) a e)
pod¾a 6.1.3.1 f) a g)

pre rekontruované oce¾ové sudy
urèené na prepravu kvapalných látok

u
n

1A1/Y1.4/150/98
NL/VL 824

pod¾a 6.1.3.1 a) (i), b), c), d) a e)
pod¾a 6.1.3.1 f) a g)

pre oce¾ové sudy urèené na
prepravu kvapalných látok

u
n

1A2/Y150/S/01
NL/VL825

pod¾a 6.1.3.1 a) (i), b), c), d) a e)
pod¾a 6.1.3.1 f) a g)

pre nové oce¾ové sudy urèené na
prepravu tuhých látok alebo vnútorných
obalov

pod¾a 6.1.3.1 a) (ii), b), c), d) a e)
pod¾a 6.1.3.1 f) a g)

pre nové obaly z tenkého plechu
s neodnímate¾ným vekom

RID/ADR/0A1/Y/100/83
NL/VL 123
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4ID/ADR/0A2/Y20/S/83
NL/VL 124

6.1.3.12

6.1.3.13

pre nové obaly z tenkého plechu
s odnímate¾ným vekom urèené
na tuhé látky alebo na kvapalné
látky, ktorých viskozita je pri 23 °C
vyia ne 200 mm2/s

Príklady oznaèenia RENOVOVANÝCH obalov:
u
n

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

pod¾a 6.1.3.1 a) (i), b), c), d) a e)
pod¾a 6.1.3.4 h), i) a j)

u
n

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

pod¾a 6.1.3.1 a) (i), b), c), d) a e)
pod¾a 6.1.3.4 h), i) a j)

Príklady oznaèenia OCHRANNÝCH obalov:
u
n

1A2T/Y300/S/01
USA/abc

Poznámka:

6.1.3.14

pod¾a 6.1.3.1 a) (ii), b), c), d) a e)
pod¾a 6.1.3.1 f) a g)
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pod¾a 6.1.3.1 a) (i), b), c), d) a e)
pod¾a 6.1.3.1 f) a g)

Oznaèenia, ktorých príklady oznaèenia sú znázornené v odsekoch 6.1.3.7, 6.1.3.8 a 6.1.3.9, mono uvies
v jednom alebo vo viacerých riadkoch za predpokladu, e sa dodrí správne poradie.

Potvrdenie
Umiestnením oznaèení v zmysle bodu 6.1.3.1 sa potvrdzuje, e sériovo vyrábané obaly zodpovedajú schválenému
kontrukènému typu a spåòajú schválené podmienky.

6.1.4

Ustanovenia vzahujúce sa na obaly

6.1.4.1

Sudy z ocele
1A1 s neodnímate¾ným vekom
1A2 s odnímate¾ným vekom

6.1.4.1.1

Plá a dná musia by vyrobené z oce¾ového plechu vhodného typu a dostatoènej hrúbky zodpovedajúcej objemu a úèelu
pouitia suda.
Poznámka:

V prípade sudov z uhlíkovej ocele sú vhodné ocele vymedzené normami ISO 3573:1999 (za tepla valcované
pásy a plechy z mäkkej nelegovanej ocele) a ISO 3574:1999 (za studena valcované pásy a plech z mäkkej
nelegovanej ocele). Pre sudy z uhlíkovej ocele s objemom do 100 litrov sú vhodné ocele vymedzené okrem
hore uvedených aj normami ISO 11949:1995 (za studena valcovaný elektrolyticky cínovaný biely plech), ISO
11950:1995 (za studena valcovaná elektrolyticky peciálne chrómovaná oce¾) a ISO 11951:1995 (za studena
valcovaný jemný plech vo zvitkoch na výrobu pocínovaného plechu alebo elektrolyticky peciálne
chrómovanej ocele).

6.1.4.1.2

vy pláa sudov, ktoré sú urèené na naplnenie kvapalnými látkami o objeme viac ne 40 litrov, musia by zvárané. vy
pláa sudov, ktoré sú urèené na tuhé látky a na naplnenie kvapalnými látkami o objeme maximálne 40 litrov, musia by
strojovo falcované alebo zvárané.

6.1.4.1.3

Spoje medzi dnami a pláom musia by strojovo falcované alebo zvárané. Môu sa poui aj oddelené zosilòovacie obruèe.

6.1.4.1.4

Plá sudov s kapacitou viac ako 60 litrov musí by vo veobecnosti vybavený minimálne 2 liabkami na vá¾anie alebo
minimálne 2 nalisovanými obruèami na vá¾anie. Ak majú sudy nalisované obruèe na vá¾anie, musia dolieha tesne na plá
a musia by upevnené tak, aby sa nemohli posunú. Obruèe na vá¾anie nesmú by upevnené technológiou bodového
zvárania.

6.1.4.1.5

Priemer otvorov na plnenie, vyprázdòovanie a prevzdunenie v pláti alebo dnách sudov s neodnímate¾ným vekom (1A1)
nesmie by väèí ne 7 cm. Sudy s väèími otvormi sa povaujú za sudy s odnímate¾ným vekom (1A2). Uzávery otvorov
v pláti alebo v dnách sudov musia by kontruované a umiestnené tak, aby za obvyklých podmienok prepravy zostali
pevné uzavreté a nepriepustné. Príruby môu by strojovo prifalcované alebo privarené na miesto. Uzávery musia by
vybavené tesnením alebo inými utesòovacími prostriedkami, pokia¾ samy osebe nie sú dostatoène nepriepustné.

6.1.4.1.6

Uzavieracie zariadenia sudov s odnímate¾ným vekom (1A2) musia by kontruované a umiestnené tak, aby za obvyklých
podmienok prepravy zostali pevne uzavreté a sudy nepriepustné. Odnímate¾né veká musia by vybavené tesnením alebo
inými utesòovacími prostriedkami.
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6.1.4.1.7

Ak materiály pouité na plá, dná, uzávery a na èasti zariadení nie sú znáanlivé s prepravovanou látkou, musí by
vnútrajok vybavený vhodnou ochrannou vrstvou alebo vykonaná vhodná povrchová úprava. Ochranné vrstvy alebo
povrchové úpravy musia by schopné udra svoje ochranné vlastnosti za obvyklých podmienok prepravy.

6.1.4.1.8

Maximálny vnútorný objem sudov: 450 litrov.

6.1.4.1.9

Maximálna netto hmotnos: 400 kg.

6.1.4.2

Sudy z hliníka
1B1 s neodnímate¾ným vekom
1B2 s odnímate¾ným vekom

6.1.4.2.1

Plá a dná musia by vyrobené z hliníka so stupòom èistoty minimálne 99 % alebo zo zliatiny hliníka. Materiál musí by
vhodný a dostatoènej hrúbky zodpovedajúcej objemu a úèelu pouitia suda.

6.1.4.2.2

Vetky vy musia by zvárané. vy zahnutých okrajov (ak také majú) musia by zosilnené pouitím zosilòovacej obruèe.

6.1.4.2.3

Plá sudov s kapacitou viac ako 60 litrov musí by vo veobecnosti vybavený minimálne 2 liabkami na vá¾anie alebo
minimálne 2 nalisovanými obruèami na vá¾anie. Ak majú nalisované obruèe na vá¾anie, musia dolieha tesne na plá a musia
by upevnené tak, aby sa nemohli posunú. Obruèe na vá¾anie nesmú by upevnené technológiou bodového zvárania.

6.1.4.2.4

Priemer otvorov na plnenie, vyprázdòovanie a prevzdunenie v pláti alebo dnách sudov s neodnímate¾ným vekom (1B1)
nesmie by väèí ne 7 cm. Sudy s väèími otvormi sa povaujú za sudy s odnímate¾ným vekom (1B2). Uzávery otvorov
v pláti alebo v dnách sudov musia by kontruované a umiestnené tak, aby za obvyklých podmienok prepravy zostali
pevné uzavreté a nepriepustné. Príruby uzáverov musia by privarené na miesto a zvarené vy musia by nepriepustné.
Uzávery musia by vybavené tesnením alebo inými utesòovacími prostriedkami, pokia¾ samy osebe nie sú dostatoène
nepriepustné.

6.1.4.2.5

Uzavieracie zariadenia sudov s odnímate¾ným vekom (1B2) musia by kontruované a umiestnené tak, aby za obvyklých
podmienok prepravy zostali pevne uzavreté a sudy nepriepustné. Odnímate¾né veká musia by vybavené tesnením alebo
inými utesòovacími prostriedkami.

6.1.4.2.6

Maximálny vnútorný objem sudov: 450 litrov.

6.1.4.2.7

Maximálna netto hmotnos: 400 kg.

6.1.4.3

Sudy z iného kovu ne z ocele alebo hliníka
1N1 s neodnímate¾ným vekom
1N2 s odnímate¾ným vekom

6.1.4.3.1

Plá a dná musia by vyrobené z iného kovu alebo inej kovovej zliatiny ne ocele alebo hliníka. Materiál musí by vhodný
a dostatoènej hrúbky zodpovedajúcej objemu a úèelu pouitia suda.

6.1.4.3.2

vy zahnutých okrajov (ak také majú) musia by zosilnené zosilòovacími krúkami. Vetky vy (ak sú) musia by vyhotovené
pod¾a najnovej technológie vzahujúcej sa na pouitý kov alebo kovovú zliatinu (zvárané, pájkované atï.).

6.1.4.3.3

Plá sudov s kapacitou viac ako 60 l musí by vo veobecnosti vybavený minimálne 2 liabkami na vá¾anie alebo minimálne
2 nalisovanými obruèami na vá¾anie. Ak majú nalisované obruèe na vá¾anie, musia dolieha tesne na plá a musia by
upevnené tak, aby sa nemohli posunú. Obruèe na vá¾anie nesmú by upevnené technológiou bodového zvárania.

6.1.4.3.4

Priemer otvorov na plnenie, vyprázdòovanie a prevzdunenie v pláti alebo dnách sudov s neodnímate¾ným vekom (1N1),
nesmie by väèí ne 7 cm. Sudy s väèími otvormi sa povaujú za sudy s odnímate¾ným vekom (1N2). Uzávery otvorov
v pláti alebo v dnách sudov musia by kontruované a umiestnené tak, aby za obvyklých podmienok prepravy zostali
pevné uzavreté a nepriepustné. Príruby musia by pripevnené na miesto pod¾a najnovej technológie vzahujúcej sa na
pouitý kov alebo kovovú zliatinu (zvárané, pájkované atï.), aby bola zabezpeèená nepriepustnos vu. Uzávery musia by
vybavené tesnením alebo inými utesòovacími prostriedkami, pokia¾ samy osebe nie sú dostatoène nepriepustné.

6.1.4.3.5

Uzavieracie zariadenia sudov s odnímate¾ným vekom (1N2) musia by kontruované a umiestnené tak, aby za obvyklých
podmienok prepravy zostali pevne uzavreté a sudy nepriepustné. Odnímate¾né veká musia by vybavené tesnením alebo
inými utesòovacími prostriedkami.

6.1.4.3.6

Maximálny vnútorný objem sudov: 450 litrov.

6.1.4.3.7

Maximálna netto hmotnos: 400 kg.
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6.1.4.4

Kanistry z ocele alebo hliníka
3A1 z ocele, s neodnímate¾ným vekom
3A2 z ocele, s odnímate¾ným vekom
3B1 z hliníka, s neodnímate¾ným vekom
3B2 z hliníka, s odnímate¾ným vekom

6.1.4.4.1

Plá a dná musia by vyhotovené z oce¾ového plechu, z hliníka so stupòom èistoty minimálne 99 % alebo zo zliatiny na báze
hliníka. Materiál musí by vhodný a dostatoènej hrúbky zodpovedajúcej objemu a úèelu pouitia kanistry.

6.1.4.4.2

Zahnuté okraje vetkých kanistier z ocele musia by strojovo falcované alebo zvárané. vy pláa kanistier z ocele, ktoré sú
urèené na viac ako 40 litrov kvapalnej látky, musia by zvárané. vy pláa kanistier z ocele, ktoré sú urèené na maximálne
40 litrov kvapalnej látky, musia by strojovo falcované alebo zvárané. Kanistry z hliníka musia ma vetky vy zvárané. vy
zahnutých okrajov (ak také majú) musia by zosilnené zosilòovacími krúkami.

6.1.4.4.3

Priemer otvorov kanistier s neodnímate¾ným vekom (3A1 a 3B1) nesmie by väèí ne 7 cm. Kanistry s väèími otvormi sa
povaujú za kanistry s odnímate¾ným vekom (3A2 a 3B2). Uzávery otvorov musia by kontruované tak, aby za obvyklých
podmienok prepravy zostali pevne uzavreté a nepriepustné. Uzávery musia by vybavené tesnením alebo inými utesòovacími
prostriedkami, pokia¾ samy osebe nie sú dostatoène nepriepustné.

6.1.4.4.4

Ak materiály pouité na plá, dná, uzávery a na èasti zariadení nie sú znáanlivé s prepravovanou látkou, musí by
vnútrajok vybavený vhodnou ochrannou vrstvou alebo vykonaná vhodná povrchová úprava. Ochranné vrstvy alebo
povrchové úpravy musia by schopné udra svoje ochranné vlastnosti za obvyklých podmienok prepravy.

6.1.4.4.5

Maximálny vnútorný objem kanistry: 60 litrov.

6.1.4.4.6

Maximálna netto hmotnos: 120 kg.

6.1.4.5

Sudy z preglejky
1D

6.1.4.5.1

Pouité drevo musí by dobre skladované (vyzreté), bene v obchode obvykle suché a bez kazu, ktoré by mohli ovplyvni
pouite¾nos suda na daný úèel. Ak sa na zhotovenie dna pouije iný materiál ne preglejka, musí ma rovnaké vlastnosti ako
preglejka.

6.1.4.5.2

Preglejka pouitá na plá suda musí pozostáva minimálne z dvoch vrstiev a na dná najmenej z troch vrstiev; jednotlivé
vrstvy musia by prekríené vláknami smerujúcimi kolmo na seba a spojené spolu lepidlom odolným proti vode.

6.1.4.5.3

Kontrukcia pláa suda a dná, ako aj ich spojenie dovedna musí by prispôsobené objemu a úèelu pouitia suda.

6.1.4.5.4

Na zamedzenie úniku obsahu veká musia by obloené sulfátovým papierom (papierom kraft) alebo rovnocenným materiálom,
ktorý musí by na veku dobre upevnený a musí dookola presahova.

6.1.4.5.5

Maximálny vnútorný objem sudov: 250 litrov.

6.1.4.5.6

Maximálna netto hmotnos: 400 kg.

6.1.4.6

Sudy z prírodného dreva
2C1 so zátkou
2C2 s odnímate¾ným vekom

6.1.4.6.1

Pouité drevo musí by dobrej kvality, pozdåne vláknité, dobre skladované (vyzreté), bez sukov, kôry, trhlín, hniloby alebo
iných kazov, ktoré by mohli ovplyvni pouite¾nos suda na poadovaný úèel.

6.1.4.6.2

Kontrukcia pláa a dná suda musia by prispôsobené objemu a úèelu pouitia.

6.1.4.6.3

Luby a dná suda musia by rezané alebo tiepané v smere vlákien tak, aby iadny letokruh neprechádzal viac ne do polovice
hrúbky steny lubu alebo dna suda.

6.1.4.6.4

Obruèe suda musia by z ocele alebo zo eleza a musia by dobrej kvality. Na sudy s odnímate¾ným vekom (2C2) je dovolené
poui tie obruèe z vhodného tvrdého dreva.
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6.1.4.6.5

Sudy z prírodného dreva 2C1: Priemer otvoru pre zátku nesmie by väèí ne polovièná írka lubu, v ktorom je otvor pre zátku
umiestnený.

6.1.4.6.6

Sudy z prírodného dreva 2C2: Dná musia dobre lícova do dráky.

6.1.4.6.7

Maximálny vnútorný objem sudov: 250 litrov.

6.1.4.6.8

Maximálna netto hmotnos: 400 kg

6.1.4.7

Sudy z lepenky
1G

6.1.4.7.1

Plá suda musí pozostáva z viacerých vrstiev hrubého papiera alebo hladkej lepenky (nie vlnitej), ktoré sú spolu pevne
zlepené alebo zlisované, a môe obsahova jednu alebo viac ochranných vrstiev bitúmenu (ivice), voskovaného sulfátového
papiera, kovovej fólie, plastu atï.

6.1.4.7.2

Dná musia pozostáva z prírodného dreva, lepenky, kovu, preglejky, plastu alebo iného vhodného materiálu a môu obsahova
jednu alebo viac ochranných vrstiev z bitúmenu (ivice), voskovaného sulfátového papiera, kovovej fólie, plastu atï.

6.1.4.7.3

Kontrukcia pláa suda a dná, ako aj ich spojenie dovedna musia by prispôsobené objemu a úèelu pouitia suda.

6.1.4.7.4

Zloený obal musí by dostatoène odolný proti vode, aby sa vrstvy za obvyklých podmienok prepravy od seba neoddelili.

6.1.4.7.5

Maximálny vnútorný objem sudov: 450 litrov.

6.1.4.7.6

Maximálna netto hmotnos: 400 kg.

6.1.4.8

Sudy a kanistry z plastu
1H1
1H2
3H1
3H2

sudy s neodnímate¾ným vekom
sudy s odnímate¾ným vekom
kanistry s neodnímate¾ným vekom
kanistry s odnímate¾ným vekom

6.1.4.8.1

Obal musí by vyrobený z vhodného plastu a jeho pevnos musí zodpoveda kapacite a úèelu pouitia obalu. S výnimkou
recyklovaných plastov, definovaných v oddiele 1.2.1, nesmie sa pouíva iadny iný u upotrebený materiál okrem výrobných
zvykov alebo umelohmotného granulátu s takou istou výrobnou technológiou. Obal musí by dostatoène odolný proti
starnutiu a proti strate kvality zapríèinenej samotným naplneným obsahom alebo ultrafialovým iarením. Eventuálne sa
vyskytujúce permeácie (prenikanie) naplneného obsahu alebo recyklovaného plastu pouitého na výrobu nových obalov
nesmú za obvyklých podmienok prepravy spôsobi iadne nebezpeèenstvo.

6.1.4.8.2

Ak je potrebná ochrana pred ultrafialovým iarením, musí by takáto ochrana vykonaná primieaním sadzí alebo iných
vhodných pigmentov alebo inhibítorov (spoma¾ovaèov). Tieto prísady musia by znáanlivé s náplòou a musia zachova
svoju úèinnos poèas celého obdobia pouívania obalu. Pri pouití sadzí, pigmentov alebo inhibítorov odliných od tých,
ktoré boli pouité pri zhotovení skúaného kontrukèného typu, mono upusti od opakovania skúky, ak neprekraèuje
podiel sadzí 2 hm. % alebo podiel pigmentov 3 hm. %; podiel inhibítorov proti ultrafialovému iareniu nie je obmedzený.

6.1.4.8.3

Na iný úèel ne na ochranu pred ultrafialovým iarením smú by primieané prísady k plastu za predpokladu, e nebudú ma
nepriaznivý vplyv na chemické a fyzikálne vlastnosti materiálu obalu. V tom prípade je moné upusti od opakovania skúky.

6.1.4.8.4

Hrúbka steny musí by na kadom mieste obalu prispôsobená objemu a úèelu pouitia, prièom sa musí vzia do úvahy
namáhanie jednotlivých miest.

6.1.4.8.5

Priemer otvorov na plnenie, vyprázdòovanie a prevzdunenie v pláti alebo dnách sudov s neodnímate¾ným vekom (1H1)
a kanistier s neodnímate¾ným vekom (3H1) nesmie by väèí ne 7 cm. Sudy a kanistry s väèími otvormi sa povaujú za sudy
a kanistry s odnímate¾ným vekom (1H2 a 3H2). Uzávery otvorov v pláti alebo v dnách sudov a kanistier musia by
kontruované a umiestnené tak, aby za obvyklých podmienok prepravy zostali pevne uzavreté a nepriepustné. Uzávery
musia by vybavené tesnením alebo inými utesòovacími prostriedkami, pokia¾ samy osebe nie sú dostatoène nepriepustné.

Zbierka zákonov 2005

Príloha k èiastke 237

Strana 3461

6.1.4.8.6

Uzavieracie zariadenia sudov a kanistier s odnímate¾ným vekom (1H2 a 3H2) musia by kontruované a umiestnené tak, aby
za obvyklých podmienok prepravy zostali pevne uzavreté a nepriepustné. Na vetkých odnímate¾ných vekách musí by
pouité tesnenie, pokia¾ sudy alebo kanistry samy osebe nie sú dostatoène nepriepustné, keï je odnímate¾né veko riadne
upevnené.

6.1.4.8.7

Najvyia dovolená priepustnos (netesnos) je pre zápalné kvapalné látky
g
0,008 
lxh

pri 23 °C (pozri odsek 6.1.5.7).

6.1.4.8.8

Ak sa na výrobu nových obalov pouijú recyklované plasty, musia by osobitné vlastnosti týchto recyklovaných plastov
garantované a pravidelne dokumentované v súlade s programom zabezpeèenia kvality uznaného prísluným úradom. Súèasou
programu musia by záznamy o úèelnom roztriedení, ako aj zistenia, e kadá výrobná ara recyklovaného plastu vykazuje
rovnaké hodnoty indexu tavenia, hustoty a pevnosti v ahu, ktoré zodpovedajú hodnotám kontrukèného typu vyrobeného
z takéhoto recyklovaného materiálu. Ku kvalitatívno-bezpeènostným údajom patria tie údaje o materiáloch obalov, z ktorých
boli recyklované plasty získané. Taktie k nim patria aj poznatky o látkach predtým obsiahnutých v týchto obaloch, pokia¾ by
tieto látky mohli negatívne ovplyvni spôsobilos nových obalov vyrobených z týchto materiálov. Okrem toho musí program
zabezpeèenia kvality pod¾a odseku 6.1.1.4 zahrnova aj mechanické typové skúky vykonané výrobcom obalu na obaloch
z kadej výrobnej are recyklovaného plastu pod¾a oddielu 6.1.5. Pri tejto skúke môe by stohovacia pevnos preukazovaná
vhodnou dynamickou tlakovou skúkou namiesto stohovacej tlakovej skúky pod¾a odseku 6.1.5.6.

6.1.4.8.9

Maximálny vnútorný objem sudov a kanistier:
1H1 a 1H2: 450 litrov;
3H1 a 3H2: 60 litrov.

6.1.4.8.10

Maximálna netto hmotnos:
1H1 a 1H2: 400 kg;
3H1 a 3H2: 120 kg.

6.1.4.9

Debny z prírodného dreva
4C1 jednoduché
4C2 s prachotesnými stenami

6.1.4.9.1

Pouité drevo musí by dobre skladované (vyzreté), bene v obchode obvykle suché a bez kazu, aby sa tým zamedzilo
podstatnému zníeniu odolnosti kadého jednotlivého dielu debny. Odolnos pouitého materiálu a kontrukcia debien
musia by prispôsobené objemu a úèelu pouitia debien. Vrchné a spodné diely môu pozostáva z drevovláknitých materiálov
odolných proti vode, ako sú drevotrieskové dosky alebo drevovláknité dosky, alebo z iných vhodných materiálov.

6.1.4.9.2

Upevòovacie prvky musia by odolné proti vibráciám, ktoré sa na základe skúseností môu vyskytnú za obvyklých podmienok
prepravy. Pod¾a monosti sa musí vyhnú zatåkaniu klincov v smere vlákien dreva na konci dosiek. Spoje, pri ktorých je
nebezpeèenstvo ve¾kého namáhania, musia by urobené s pouitím zahnutých alebo drákovaných klincov alebo
rovnocenných upevòovacích prostriedkov.

6.1.4.9.3

Debny 4C2: Kadý diel debny musí pozostáva z jedného kusa alebo musí by tomuto rovnocenný. Diely sa povaujú za
rovnocenné jednému kusu, ak sú pouité nasledujúce druhy lepených spojov: Lindermanovo spojenie (spoj typu lastovièieho
chvosta), spojenie na dráku a pero, spojenie preplátovaním alebo vrstvením minimálne s dvoma vlnovitými kovovými
upevòovacími prvkami pre kadý spoj.

6.1.4.9.4

Maximálna netto hmotnos: 400 kg.

6.1.4.10

Debny z preglejky
4D

6.1.4.10.1

Pouitá preglejka musí pozostáva minimálne z troch vrstiev. Musí by zhotovená z dobre skladovanej (vyzretej) úpanej
dyhy (rezanej alebo pílenej), bene v obchode obvykle suchej a bez kazu, ktoré by mali nepriaznivý vplyv na odolnos debny.
Odolnos pouitého materiálu a kontrukcia debien musia by prispôsobené objemu a úèelu pouitia debien. Jednotlivé
vrstvy musia by spolu zglejené lepidlom odolným proti vode. Pri výrobe debien môu by pouité spolu s preglejkou aj iné
vhodné materiály. Debny musia by na hranách alebo èelných plochách pevne zbité klincami alebo pevne spojené iným
rovnocenným spôsobom.

6.1.4.10.2

Maximálna netto hmotnos: 400 kg.
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6.1.4.11

Debny z drevovláknitých materiálov
4F

6.1.4.11.1

Steny debien musia pozostáva z drevovláknitých materiálov odolných proti vode, ako sú drevotrieskové dosky alebo
drevovláknité dosky, alebo z iných vhodných materiálov. Odolnos pouitého materiálu a kontrukcia debien musia by
prispôsobené objemu a úèelu pouitia debien.

6.1.4.11.2

Ostatné diely debien môu by zhotovené z iných vhodných materiálov.

6.1.4.11.3

Debny musia by bezpeène spojené vhodnými prostriedkami.

6.1.4.11.4

Maximálna netto hmotnos: 400 kg.

6.1.4.12

Debny z lepenky
4G

6.1.4.12.1

Debny musia by zhotovené z hladkej lepenky alebo z obojstranne vlnitej lepenky (jedno- alebo viacvrstvovej) dobrej
kvality, ktoré musia by prispôsobené objemu a úèelu pouitia debny. Odolnos vonkajej plochy proti vode musí by taká,
aby zvýenie hmotnosti poèas skúky na nasávanie vody metódou Cobb po 30 minútach trvania skúky nebolo väèie ne
155 g/m2 (pozri normu ISO 535:1991). Lepenka musí ma zodpovedajúcu pevnos v ohybe. Lepenka musí by narezaná tak,
aby neobsahovala iadne ryhy, nebola inak pokodená a pri zloení obalu nepraskala, jej povrch sa netrhal alebo aby sa príli
nevydúval. Vlny vlnitej lepenky musia by pevne zlepené s vonkajou vrstvou.

6.1.4.12.2

Hrany debien môu by vybavené dreveným rámom alebo môu by celé z dreva alebo z iného vhodného materiálu. Na
zosilnenie môu by pouité drevené lity alebo iné vhodné materiály.

6.1.4.12.3

Spoje na debnách musia by zalepené lepiacou páskou, prekryté a zlepené alebo prekryté a zopnuté kovovými svorkami. Pri
prekrytých spojoch musí by prekrytie dostatoène ve¾ké.

6.1.4.12.4

Ak je uzatvorenie debny rieené zalepením alebo prepáskovaním lepiacou páskou, musí by lepidlo odolné proti vode.

6.1.4.12.5

Rozmery debien musia by prispôsobené obsahu.

6.1.4.12.6

Maximálna netto hmotnos: 400 kg.

6.1.4.13

Debny z plastu
4H1 debny z penových hmôt
4H2 debny z pevných plastov

6.1.4.13.1

Debny musia by zhotovené z vhodných plastov a ich pevnos musí by prispôsobená objemu a úèelu pouitia. Debny
musia by dostatoène odolné proti starnutiu a rozkladu, ktoré môe by spôsobené buï naplneným tovarom, alebo
ultrafialovým iarením.

6.1.4.13.2

Debny z penovej hmoty (4H1) musia pozostáva z dvoch vytvarovaných dielov penovej hmoty, zo spodného dielu s rezervou
na pojatie vnútorných obalov a z horného dielu, ktorý zapadá do spodného dielu a zakrýva ho. Horné a spodné diely musia
by kontruované tak, aby vnútorné obaly v nich pevne sedeli. Uzáverové záklopky vnútorných obalov nesmú prís do
styku s vnútornou stranou horného dielu debny.

6.1.4.13.3

Na úèel prepravy sa debny z penovej hmoty uzatvoria samolepiacou páskou, ktorá musí by taká pevná proti pretrhnutiu,
aby zabránila otvoreniu debny. Samolepiaca páska musí by odolná proti poveternostným vplyvom a lepidlo nesmie na
penovú hmotu debny kodlivo pôsobi. Smú by pouité i iné rovnako úèinné uzavieracie zariadenia.

6.1.4.13.4

Debny z pevných plastov musia ma ochranu proti ultrafialovému iareniu, v prípade potreby primieaním sadzí alebo iných
vhodných pigmentov alebo inhibítorov. Tieto prísady musia by znáanlivé s náplòou a musia zachova svoju úèinnos
poèas celého obdobia pouívania debny. Pri pouití sadzí, pigmentov alebo inhibítorov odliných od tých, ktoré boli pouité
pri zhotovení skúaného kontrukèného typu, mono upusti od opakovania skúky, ak neprekraèuje podiel sadzí 2 hm. %
alebo podiel pigmentov 3 hm. %; podiel inhibítorov proti ultrafialovému iareniu nie je obmedzený.

6.1.4.13.5

Na iný úèel ne na ochranu pred ultrafialovým iarením smú by primieané prísady k plastu za predpokladu, e nebudú ma
nepriaznivý vplyv na chemické a fyzikálne vlastnosti materiálu debny. V takom prípade je moné upusti od opakovania
skúky.
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6.1.4.13.6

Debny z pevných plastov musia ma uzavieracie zariadenia z vhodného materiálu dostatoènej odolnosti a musia by
kontruované tak, aby bolo zabránené nechcenému otvoreniu.

6.1.4.13.7

Ak sa na výrobu nových obalov pouijú recyklované plasty, musia by osobitné vlastnosti týchto recyklovaných plastov
garantované a pravidelne dokumentované v súlade s programom zabezpeèenia kvality uznaného prísluným úradom. Súèasou
programu musia by záznamy o úèelnom roztriedení, ako aj zistenia, e kadá výrobná ara recyklovaného plastu vykazuje
rovnaké hodnoty indexu tavenia, hustoty a pevnosti v ahu, ktoré zodpovedajú hodnotám kontrukèného typu vyrobeného
z takéhoto recyklovaného materiálu. Ku kvalitatívno-bezpeènostným údajom patria tie údaje o materiáloch obalov, z ktorých
boli recyklované plasty získané. Taktie k nim patria aj poznatky o látkach predtým obsiahnutých v týchto obaloch, pokia¾ by
tieto látky mohli negatívne ovplyvni spôsobilos nových obalov vyrobených z týchto materiálov. Okrem toho musí program
zabezpeèenia kvality pod¾a odseku 6.1.1.4 zahrnova aj mechanické typové skúky vykonané výrobcom obalu na obaloch
z kadej výrobnej are recyklovaného plastu pod¾a oddielu 6.1.5. Pri tejto skúke môe by stohovacia pevnos preukazovaná
vhodnou dynamickou tlakovou skúkou namiesto stohovacej tlakovej skúky pod¾a odseku 6.1.5.6.

6.1.4.13.8

Maximálna netto hmotnos:
4H1:
60 kg;
4H2: 400 kg.

6.1.4.14

Debny z ocele alebo hliníka
4A
z ocele
4B
z hliníka

6.1.4.14.1

Odolnos kovu a kontrukcia debien musia by prispôsobené objemu a úèelu pouitia debien.

6.1.4.14.2

Ak je to potrebné, debny musia by vystlané lepenkou alebo plstenými vankúmi alebo musia ma vnútornú vloku alebo
vnútornú ochrannú vrstvu z vhodného materiálu. Ak sa pouije dvojito falcovaná kovová vloka, musia by vykonané
opatrenia na zabránenie vniknutiu látky, najmä výbunej, do dutín vov.

6.1.4.14.3

Uzávery vetkých vhodných typov sú dovolené; za obvyklých podmienok prepravy musia vak zosta pevne uzavreté.

6.1.4.14.4

Maximálna netto hmotnos: 400 kg.

6.1.4.15

Vrecia z textilnej tkaniny
5L1 bez vnútorného povlaku alebo povrchovej úpravy
5L2 prachotesné
5L3 odolné proti vode

6.1.4.15.1

Pouité textílie musia by dobrej kvality. Odolnos tkaniny a zhotovenie vreca musia by prispôsobené objemu a úèelu
pouitia.

6.1.4.15.2

Vrecia, prachotesné (5L2): Prachotesnos vriec musí by dosiahnutá napr. pomocou:
a) papiera prilepeného na vnútornú stranu vreca vode odolným lepidlom, ako je bitúmen;
b) plastovej fólie nalepenej na vnútornú stranu vreca;
c) vnútorného vreca alebo viacerých vriec z papiera alebo plastu.

6.1.4.15.3

Vrecia, odolné proti vode (5L3): Nepriepustnos vreca proti vniknutiu vlhkosti musí by dosiahnutá napr. pomocou:
a) oddelenej vnútornej výstelky z papiera odolného proti vode (napr. voskovaného sulfátového papiera, papiera s vrstvou
bitúmenu alebo sulfátového papiera potiahnutého vrstvou plastu);
b) plastovej fólie nalepenej na vnútornú stranu vreca;
c) vnútorného vreca alebo viacerých vriec z plastu.

6.1.4.15.4

Maximálna netto hmotnos: 50 kg.

6.1.4.16

Vrecia z plastovej tkaniny
5H1 bez vnútorného povlaku alebo povrchovej úpravy
5H2 prachotesné
5H3 odolné proti vode
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6.1.4.16.1

Vrecia musia by vyrobené buï z ahaných pásov, alebo z ahaných jednotlivých vlákien z vhodného plastu. Odolnos
pouitého materiálu a zhotovenie vreca musia by prispôsobené objemu a úèelu pouitia.

6.1.4.16.2

Ak sú vrecia vyrobené z plone tkanej tkaniny, musia by zhotovené tak, e sa spodná a jedna boèná strana vreca buï zoije,
alebo spojí iným vhodným spôsobom. Ak je tkanina vyrobená ako hadica, potom sa spodok vreca uzatvorí zoitím, tkaním
alebo iným obdobným dostatoène pevným spôsobom.

6.1.4.16.3

Vrecia, prachotesné (5H2): Prachotesnos vreca musí by dosiahnutá napr. pomocou:
a) papiera alebo plastovej fólie nalepenej na vnútornú stranu vreca,
b) oddelenej vnútornej výstelky alebo viacerými vnútornými vrecami z papiera alebo plastu.

6.1.4.16.4

Vrecia, odolné proti vode (5H3): Nepriepustnos vreca proti vniknutiu vlhkosti musí by dosiahnutá napr. pomocou:
a) oddelenej vnútornej výstelky z papiera odolného proti vode (napr. voskovaného sulfátového papiera, papiera s vrstvou
bitúmenu alebo sulfátového papiera potiahnutého vrstvou plastu);
b) plastovej fólie, ktorá sa nalepí na vnútornú alebo vonkajiu stranu vreca;
c) vnútorného vreca alebo viacerých vriec z plastu.

6.1.4.16.5

Maximálna netto hmotnos: 50 kg.

6.1.4.17

Vrecia z plastovej fólie
5H4

6.1.4.17.1

Vrecia musia by vyrobené z vhodného plastu. Odolnos pouitého materiálu a zhotovenie vreca musia by prispôsobené
objemu a úèelu pouitia. vy a uzávery musia odoláva tlakom a nárazom, ktoré sa vyskytujú za obvyklých podmienok
prepravy.

6.1.4.17.2

Maximálna netto hmotnos: 50 kg.

6.1.4.18

Vrecia z papiera
5M1 viacvrstvové
5M2 viacvrstvové, odolné proti vode

6.1.4.18.1

Vrecia musia by vyrobené z vhodného sulfátového papiera alebo z minimálne trojvrstvového papiera rovnocennej akosti,
prièom stredná vrstva môe pozostáva z papiera a tkaniva, ktoré je nalepené na vonkajiu stranu papiera lepidlom. Odolnos
papiera a zhotovenie vreca musia by prispôsobené objemu a úèelu pouitia. vy a uzávery musia by prachotesné.

6.1.4.18.2

Vrecia z papiera 5M2: Aby sa zamedzilo vnikaniu vlhkosti, musí by vrece vodotesné, zhotovené zo tyroch alebo viacerých
vrstiev, a to buï pouitím vode odolnej vrstvy namiesto jednej z dvoch vonkajích vrstiev, alebo pouitím vode odolnej
vrstvy z vhodného ochranného materiálu medzi dvoma vonkajími vrstvami; vrece z troch vrstiev musí by vodotesne
zhotovené pouitím vode odolnej vrstvy namiesto vonkajej vrstvy. Ak existuje nebezpeèenstvo reakcie náplne vreca
s vlhkosou alebo je jeho náplò balená vo vlhkom stave, musí by umiestnená aj v priamom kontakte s náplòou vode odolná
vrstva alebo vloka, napr. dvojito asfaltovaný sulfátový papier, plastom potiahnutý sulfátový papier, plastová fólia, ktorou
je potiahnutý vnútorný povrch vreca alebo jedna alebo viac vrstiev vnútorných plastových povlakov. vy a uzávery vreca
musia by vodotesné.

6.1.4.18.3

Maximálna netto hmotnos: 50 kg.

6.1.4.19

Kombinované obaly (plast)
6HA1 Nádoba z plastu vo vonkajom obale z ocele tvaru suda
6HA2 Nádoba z plastu vo vonkajom obale z ocele tvaru ohrady alebo debny
6HB1 Nádoba z plastu vo vonkajom obale z hliníka tvaru suda
6HB2 Nádoba z plastu vo vonkajom obale z hliníka tvaru ohrady alebo debny
6HC Nádoba z plastu vo vonkajom obale z prírodného dreva tvaru debny
6HD1 Nádoba z plastu vo vonkajom obale z preglejky tvaru suda
6HD2 Nádoba z plastu vo vonkajom obale z preglejky tvaru debny
6HG1 Nádoba z plastu vo vonkajom obale z lepenky tvaru suda
6HG2 Nádoba z plastu vo vonkajom obale z lepenky tvaru debny
6HH1 Nádoba z plastu vo vonkajom obale z plastu tvaru suda
6HH2 Nádoba z plastu vo vonkajom obale z pevného plastu tvaru debny
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Vnútorná nádoba

6.1.4.19.1.1 Na vnútornú nádobu z plastu sa vzahujú ustanovenia pododsekov 6.1.4.8.1 a 6.1.4.8.4 a 6.1.4.8.7.
6.1.4.19.1.2 Vnútorná nádoba z plastu musí by bez medzery a bez vôle umiestnená do vonkajieho obalu, ktorý nesmie ma iadne
nerovnosti, ktoré by mohli odiera plast.
6.1.4.19.1.3 Maximálny vnútorný objem vnútornej nádoby:
6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1:
250 litrov;
6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2:
60 litrov.
6.1.4.19.1.4 Maximálna netto hmotnos:
6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1:
6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2:
6.1.4.19.2

400 kg;
75 kg.

Vonkají obal

6.1.4.19.2.1 Nádoba z plastu vo vonkajom obale z ocele tvaru suda (6HA1) alebo z hliníka (6HB1): Na zhotovenie vonkajieho obalu sa
vzahujú prísluné ustanovenia odseku 6.1.4.1 alebo 6.1.4.2.
6.1.4.19.2.2 Nádoba z plastu vo vonkajom obale z ocele tvaru ohrady alebo debny (6HA2) alebo z hliníka (6HB2): Na zhotovenie
vonkajieho obalu sa vzahujú prísluné ustanovenia odseku 6.1.4.14.
6.1.4.19.2.3 Nádoba z plastu vo vonkajom obale z prírodného dreva tvaru debny (6HC): Na zhotovenie vonkajieho obalu sa vzahujú
prísluné ustanovenia odseku 6.1.4.9.
6.1.4.19.2.4 Nádoba z plastu vo vonkajom obale z preglejky tvaru suda (6HD1): Na zhotovenie vonkajieho obalu sa vzahujú prísluné
ustanovenia odseku 6.1.4.5.
6.1.4.19.2.5 Nádoba z plastu vo vonkajom obale z preglejky tvaru debny (6HD2): Na zhotovenie vonkajieho obalu sa vzahujú
prísluné ustanovenia odseku 6.1.4.10.
6.1.4.19.2.6 Nádoba z plastu vo vonkajom obale z lepenky tvaru suda (6HG1): Na zhotovenie vonkajieho obalu sa vzahujú prísluné
ustanovenia pododsekov 6.1.4.7.1 a 6.1.4.7.4.
6.1.4.19.2.7 Nádoba z plastu vo vonkajom obale z lepenky tvaru debny (6HG2): Na zhotovenie vonkajieho obalu sa vzahujú prísluné
ustanovenia odseku 6.1.4.12.
6.1.4.19.2.8 Nádoba z plastu vo vonkajom obale z plastu tvaru suda (6HH1): Na zhotovenie vonkajieho obalu sa vzahujú prísluné
ustanovenia pododsekov 6.1.4.8.1 a 6.1.4.8.6.
6.1.4.19.2.9 Nádoba z plastu vo vonkajom obale z pevného plastu (vrátane vlnitého plastu) tvaru debny (6HH2): Na zhotovenie
vonkajieho obalu sa vzahujú prísluné ustanovenia pododsekov 6.1.4.13.1 a 6.1.4.13.4 a 6.1.4.13.6.
6.1.4.20

Kombinované obaly (sklo, porcelán alebo kamenina)
6PA1 Nádoba vo vonkajom obale z ocele tvaru suda
6PA2 Nádoba vo vonkajom obale z ocele tvaru ohrady alebo debny
6PB1 Nádoba vo vonkajom obale z hliníka tvaru suda
6PB2 Nádoba vo vonkajom obale z hliníka tvaru ohrady alebo debny
6PC Nádoba vo vonkajom obale z prírodného dreva tvaru debny
6PD1 Nádoba vo vonkajom obale z preglejky tvaru suda
6PD2 Nádoba vo vonkajom obale z prúteného koa
6PG1 Nádoba vo vonkajom obale z lepenky tvaru suda
6PG2 Nádoba vo vonkajom obale z lepenky tvaru debny
6PH1 Nádoba vo vonkajom obale z penovej hmoty
6PH2 Nádoba vo vonkajom obale z pevného plastu

6.1.4.20.1

Vnútorná nádoba

6.1.4.20.1.1 Nádoby musia ma vhodný tvar (valcovitý alebo hrukovitý), musia by vyrobené z materiálu dobrej kvality bez kazu, ktoré
by mohli zníi ich odolnos. Steny musia by na vetkých miestach dostatoène hrubé a bez vnútorného pnutia.
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6.1.4.20.1.2 Ako uzávery nádob sa pouijú skrutkovacie uzávery z plastu, zabrúsené sklenené zátky alebo uzávery rovnako úèinné.
Kadá èas uzáveru, ktorá môe prís do styku s náplòou nádoby, musí by proti nej odolná. Pri uzáveroch je nevyhnutné
dba na ich tesné osadenie; musia by zabezpeèené vhodnými prostriedkami tak, aby sa zabránilo akémuko¾vek ich uvo¾neniu
poèas prepravy. Ak je potrebné poui uzávery s vetracím zariadením, musia vyhovova ustanoveniam odseku 4.1.1.8.
6.1.4.20.1.3 Nádoba musí by pevne osadená do vonkajieho obalu vystlaného vypchávkovým materiálom s vlastnosami odolávajúcimi
nárazom a/alebo so savými vlastnosami.
6.1.4.20.1.4 Maximálny vnútorný objem nádob: 60 litrov.
6.1.4.20.1.5 Maximálna netto hmotnos: 75 kg.
6.1.4.20.2

Vonkají obal

6.1.4.20.2.1 Nádoba vo vonkajom obale z ocele tvaru suda (6PA1): Na zhotovenie vonkajieho obalu sa vzahujú prísluné ustanovenia
odseku 6.1.4.1. Odnímate¾né veko nevyhnutné pri tomto type obalu vak môe by vo forme príklopu.
6.1.4.20.2.2 Nádoba vo vonkajom obale z ocele tvaru ohrady alebo debny (6PA2): Na zhotovenie vonkajieho obalu sa vzahujú
prísluné ustanovenia odseku 6.1.4.14. Pri valcovitom vyhotovení nádoby musí vonkají obal presahova v zvislom smere
nad nádobu a jej uzáver. Ak vonkají obal vo forme ohrady (z latiek) obklopuje nádobu hrukovitého tvaru a jeho tvar je
prispôsobený tvaru nádoby, potom vonkají obal musí by vybavený ochranným krytom (poklopom).
6.1.4.20.2.3 Nádoba vo vonkajom obale z hliníka tvaru suda (6PB1): Na zhotovenie vonkajieho obalu sa vzahujú prísluné ustanovenia
odseku 6.1.4.2.
6.1.4.20.2.4 Nádoba vo vonkajom obale z hliníka tvaru ohrady alebo debny (6PB2): Na zhotovenie vonkajieho obalu sa vzahujú
prísluné ustanovenia odseku 6.1.4.14.
6.1.4.20.2.5 Nádoba vo vonkajom obale z prírodného dreva tvaru debny (6PC): Na zhotovenie vonkajieho obalu sa vzahujú prísluné
ustanovenia odseku 6.1.4.9.
6.1.4.20.2.6 Nádoba vo vonkajom obale z preglejky tvaru suda (6PD1): Na zhotovenie vonkajieho obalu sa vzahujú prísluné
ustanovenia odseku 6.1.4.5.
6.1.4.20.2.7 Nádoba vo vonkajom obale z prúteného koa (6PD2): Prútené koe musia by zhotovené vhodným spôsobom z materiálu
dobrej kvality. Koe musia by vybavené ochranným krytom (poklopom), aby sa zabránilo pokodeniu nádob.
6.1.4.20.2.8 Nádoba vo vonkajom obale z lepenky tvaru suda (6PG1): Na zhotovenie vonkajieho obalu sa vzahujú prísluné ustanovenia
pododsekov 6.1.4.7.1 a 6.1.4.7.4.
6.1.4.20.2.9 Nádoba vo vonkajom obale z lepenky tvaru debny (6PG2): Na zhotovenie vonkajieho obalu sa vzahujú prísluné
ustanovenia odseku 6.1.4.12.
6.1.4.20.2.10 Nádoba vo vonkajom obale z penovej hmoty (6PH1) alebo z pevného plastu (6PH2): Na materiály týchto oboch vonkajích
obalov sa vzahujú prísluné ustanovenia odseku 6.1.4.13. Vonkajie obaly z pevného plastu musia by zhotovené
z polyetylénu vysokej hustoty alebo z iného porovnate¾ného plastu. Odnímate¾né veko obalu tohto druhu vak môe by
vo forme príklopu.
6.1.4.21

Zloené obaly
Na zloené obaly sa vzahujú prísluné ustanovenia oddielu 6.1.4 platné pre vonkajie obaly.
Poznámka: O pouívaní vonkajích a vnútorných obalov pozri prísluné metódy balenia uvedené v kapitole 4.1.

6.1.4.22

Obaly z tenkého plechu
0A1 s neodnímate¾ným vekom
0A2 s odnímate¾ným vekom

6.1.4.22.1

Plech na plá a dná musí by z vhodnej ocele; jeho hrúbka musí by prispôsobená vnútornému objemu a úèelu pouitia
obalov.

6.1.4.22.2

Vetky vy musia by zvárané, minimálne dvojito falcované alebo spojené inou metódou, ktorá zaruèuje rovnakú odolnos
a nepriepustnos.
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6.1.4.22.3

Vnútorné povlaky zo zinku, cínu, laku a pod. musia by odolné a s oce¾ou pevne spojené vade, aj na uzáveroch.

6.1.4.22.4

Priemer otvorov na plnenie, vyprázdòovanie a prevzdunenie v pláti alebo veku obalov s neodnímate¾ným vekom (OA1)
nesmie by väèí ne 7 cm. Obaly s väèími otvormi sa povaujú za obaly s odnímate¾ným vekom (OA2).

6.1.4.22.5

Uzáver obalov s neodnímate¾ným vekom (OA1) musí by buï skrutkovací, alebo vybavený skrutkovacím zariadením alebo
zariadením s minimálne rovnakou úèinnosou. Uzavieracie zariadenia obalov s odnímate¾ným vekom (OA2) musia by
kontruované a umiestnené tak, aby zostali dobre uzavreté a obaly za obvyklých podmienok prepravy boli nepriepustné.

6.1.4.22.6

Maximálny vnútorný objem obalu: 40 litrov.

6.1.4.22.7

Maximálna netto hmotnos: 50 kg.

6.1.5

Ustanovenia o skúkach obalov

6.1.5.1

Vykonávanie a opakovanie skúok

6.1.5.1.1

Kontrukèný typ vetkých druhov obalov musí by podrobený skúkam v zmysle ustanovení oddielu 6.1.5 pod¾a postupov
stanovených prísluným úradom a musí by týmto úradom schválený.

6.1.5.1.2

Pred pouitím obalu musí kontrukèný typ tohto obalu úspene obstá v skúke. Kontrukèný typ obalu je urèovaný svojou
kontrukciou, ve¾kosou, pouitým materiálom, ako aj jeho hrúbkou, spôsobom zhotovenia a zloením, môe ale zahrnova
tie rôzne povrchové úpravy. Zahrnuje tie obaly, ktoré sa od kontrukèného typu nepatrne odliujú len svojou kontrukènou
výkou.

6.1.5.1.3

Skúky musia by vykonávané na výrobných vzorkách v lehotách stanovených prísluným úradom. Ak sa takéto skúky
vykonávajú na obaloch z papiera alebo lepenky, povauje sa ich príprava v podmienkach okolitého prostredia za rovnocennú
s prípravou pod¾a ustanovení uvedených v pododseku 6.1.5.2.3.

6.1.5.1.4

Skúky musia by opakované aj pri kadej zmene kontrukcie, pri zmene materiálu alebo spôsobu zhotovenia obalu.

6.1.5.1.5

Prísluný úrad môe povoli selektívnu skúku obalov, ktoré sa líia len nepatrne od skúaného kontrukèného typu: napr.
obalov, ktoré obsahujú vnútorné obaly meních rozmerov alebo niej netto hmotnosti, alebo obalov, ako sú sudy, vrecia
a debny, ktorých jeden (alebo viac) z vonkajích rozmerov je o nieèo mení.

6.1.5.1.6

Ak bol vonkají obal zloeného obalu úspene podrobený skúke s rôznymi typmi vnútorných obalov, môu sa do tohto
vonkajieho obalu umiestni vyie vymenované rôzne typy vnútorných obalov. Okrem toho, ak si obaly udria rovnocennú
úroveò výkonnosti bez toho, aby musel by odosielaný kus podrobený iným skúkam, sú dovolené nasledujúce zmeny
vnútorných obalov:
a) Vnútorné obaly s rovnakými alebo meními rozmermi smú by pouité za predpokladu, e
(i) vnútorné obaly zodpovedajú tvaru skúaných vnútorných obalov (napr.: tvar  okrúhly, hranatý atï.);
(ii) materiál pouitý na vnútorné obaly (sklo, plast, kov atï.) vykazuje proti nárazovým a stohovacím silám rovnakú alebo
väèiu odolnos ako pôvodne skúaný vnútorný obal;
(iii) vnútorné obaly majú rovnaké alebo menie otvory a uzáver má podobný tvar (napr. skrutkovacia zátka, nalisovaný
uzáver a pod.);
(iv)doplnkový vypchávkový materiál je pouitý v dostatoènom mnostve, aby vyplnil prázdne medzery a aby zabránil
neiaducemu pohybu vnútorných obalov;
(v) vnútorné obaly sú usporiadané vo vonkajom obale rovnako ako v skúanom odosielanom kuse.
b) Nií poèet skúaných vnútorných obalov alebo iných druhov vnútorných obalov, vyie popísaných
v písmene a), smie by pouitý za predpokladu, e sa vykoná dostatoèné vystlanie medzery (medzier) vypchávkovým
materiálom na zamedzenie neiaduceho pohybu vnútorných obalov.

6.1.5.1.7

Predmety alebo vnútorné obaly kadého typu urèené na tuhé alebo kvapalné látky sa smú zdrui a prepravova v spoloènom
obale bez toho, aby boli vo vonkajom obale podrobené skúkam, ak spåòajú nasledujúce podmienky:
a) Vonkají obal s krehkými vnútornými obalmi (napr. zo skla), ktoré obsahujú kvapalné látky, musí by úspene podrobený
skúke v zmysle odseku 6.1.5.3, s výkou pádu zodpovedajúcou skupine obalov I.
b) Celková hmotnos (brutto) vetkých vnútorných obalov nesmie prekroèi polovicu hmotnosti vnútorných obalov
pouitých pri skúke pádom uvedenej v písmene a).
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c) Hrúbka vypchávkového materiálu medzi vnútornými obalmi a medzi vnútornými obalmi a vonkajou stranou obalu
nesmie by zníená na niiu hodnotu, ne je hodnota hrúbky v pôvodne skúanom obale; ak pri pôvodnej skúke bol
pouitý jediný vnútorný obal, nesmie by hrúbka vypchávky medzi vnútornými obalmi menia, ne je hrúbka vypchávky
medzi vonkajou stranou obalu a vnútorným obalom pri pôvodnej skúke. Pri pouití menieho poètu alebo meních
vnútorných obalov (v porovnaní s vnútornými obalmi pouitými pri skúke pádom) musí by pridané dostatoèné mnostvo
vypchávkového materiálu na vyplnenie medzier.
d) Vonkají obal musí v prázdnom stave odola skúke stohovaním popísanej v odseku 6.1.5.6. Celková hmotnos rovnakých
odosielaných kusov vyplýva z celkovej hmotnosti vnútorných obalov pouitých pri skúke pádom uvedenej v písmene a).
e) Vnútorné obaly obsahujúce kvapalné látky musia by úplne obklopené látkou schopnou absorpcie a v takom dostatoènom
mnostve, aby zachytila vetku kvapalinu obsiahnutú vo vnútorných obaloch.
f) Ak vonkají obal, ktorý je predurèený na prepravu vnútorných obalov na kvapalné látky, nie je vodotesný alebo ak
vonkají obal predurèený na prepravu vnútorných obalov na tuhé látky nie je prachotesný, je potrebné poui prostriedok
vo forme nepriepustného poahu, vrece z plastu alebo iný rovnako úèinný prostriedok, ktorý v prípade úniku obsahu
zachytí kvapalné alebo tuhé látky. Pri obaloch, ktoré obsahujú kvapalné látky, musí by absorpèná látka popísaná
v písmene e) umiestnená vnútri prostriedku pouitého na zachytenie obsahu obalov.
g) Obaly musia by oznaèené v súlade s ustanoveniami oddielu 6.1.3, z ktorých je zrejmé, e obaly boli podrobené funkèným
skúkam vzahujúcim sa na zloené obaly skupiny obalov I. V kilogramoch uvedená maximálna brutto hmotnos musí
zodpoveda súètu hmotnosti vonkajieho obalu a polovice hmotnosti vnútorných obalov (alebo obalu) pouitých pri
skúke pádom uvedenej v písmene a). Oznaèenie obalu musí obsahova aj písmeno V v zmysle pododseku 6.1.2.4.3.
6.1.5.1.8

Prísluný úrad môe kedyko¾vek poadova, aby sa skúkou v zmysle tohto odseku preukázalo, e obaly zo sériovej výroby
spåòajú predpisy o skúkach kontrukèného typu. Na úèely kontroly sa musia protokoly o takýchto skúkach uschova.

6.1.5.1.9

Ak je z bezpeènostných dôvodov potrebná vnútorná povrchová úprava alebo vnútorná ochranná vrstva, svoje ochranné
vlastnosti si musia udra aj po skúkach.

6.1.5.1.10

Na jednej a tej istej vzorke mono vykona viac skúok za predpokladu, e nebude ovplyvnená platnos výsledku skúky,
a pokia¾ s tým súhlasí prísluný úrad.

6.1.5.1.11

Ochranné obaly
Ochranné obaly (pozri oddiel 1.2.1) musia by preskúané a oznaèené pod¾a ustanovení, ktoré sa vzahujú na obaly patriace
do skupiny obalov II, urèené na prepravu tuhých látok alebo vnútorných obalov, s výnimkou nasledujúcich ustanovení:
a) Skúobnou látkou pri vykonávaní skúok je voda; obaly musia by naplnené minimálne na 98 % svojho maximálneho
vnútorného objemu. Aby sa dosiahla potrebná celková hmotnos kusa, môu by pribalené napríklad vrecia s oloveným
rotom, ak sú vloené tak, e neovplyvnia výsledky skúok. Alternatívne mono pri vykonávaní skúky pádom striedavo
meni výku pádu v súlade s pododsekom 6.1.5.3.5 b).
b) Obaly musia by okrem toho úspene podrobené skúke tesnosti pri 30 kPa; výsledok tejto skúky je potrebné zaznamena
v protokole o skúke pod¾a odseku 6.1.5.8.
c) Obaly musia by oznaèené písmenom T tak, ako je to predpísané v odseku 6.1.2.4.

6.1.5.2

Príprava obalov na skúky

6.1.5.2.1

Skúky sa vykonávajú na obaloch prichystaných na odoslanie vrátane pouitých vnútorných obalov pri zloených obaloch.
Vnútorné obaly alebo vnútorné nádoby, jednotlivé obaly alebo nádoby s výnimkou vriec musia by pri kvapalných látkach
naplnené minimálne na 98 % svojho maximálneho vnútorného objemu, pri tuhých látkach minimálne na 95 % svojho
maximálneho vnútorného objemu. Vrecia musia by naplnené do najvyej hmotnosti, pri ktorej smú by pouívané. Pri
zloených obaloch, ktorých vnútorný obal je urèený na prepravu kvapalných alebo tuhých látok, sú potrebné oddelené
skúky s kvapalným i tuhým obsahom. Látky alebo predmety, ktoré majú by v obaloch prepravované, smú by nahradené
inými látkami alebo predmetmi, ak tým nedôjde ku skresleniu výsledkov skúky. Ak sú tuhé látky nahradené inými látkami,
musia ma tieto látky rovnaké fyzikálne vlastnosti (hmotnos, zrnitos atï.) ako tie, ktoré majú by prepravované. Je
dovolené poui ako doplnok vrecia s oloveným rotom na dosiahnutie potrebnej celkovej hmotnosti odosielaného kusa,
pokia¾ sú vloené tak, e nemôu ovplyvni výsledok skúky.

6.1.5.2.2

Ak sa pouije pri skúke pádom vzahujúcej sa na kvapalnú látku iná látka, musí ma porovnate¾nú relatívnu hustotu
a viskozitu ako tá látka, ktorá má by prepravovaná. Za podmienok stanovených v pododseku 6.1.5.3.5 môe by pri skúke
pádom pouitá aj voda.
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Obaly z lepenky alebo papiera musia by minimálne poèas 24 hodín uloené v klimatizovanom prostredí, ktorého teplota
a relatívna vlhkos vzduchu sú riadené. Existujú tri monosti, z ktorých mono zvoli jednu. Za najvýhodnejie je povaované
prostredie s teplotou 23 °C ± 2 °C a relatívnou vlhkosou vzduchu 50 % ± 2 %. Ïalie dve monosti sú s teplotou 20 °C ± 2 °C
a relatívnou vlhkosou vzduchu 65 % ± 2 % alebo s teplotou 27 °C ± 2 °C a relatívnou vlhkosou vzduchu 65 % ± 2 %.
Poznámka:

Priemerné hodnoty musia by v rámci týchto medzných hodnôt. Výkyvy krátkeho trvania a medzné hodnoty
merania môu ma od individuálneho merania odchýlky a do výky ± 5 % pre relatívnu vlhkos bez toho, aby
mali za následok podstatný vplyv na reprodukovate¾nos výsledkov skúky.

6.1.5.2.4

Sudy z prírodného dreva so zátkou musia by pred skúkou minimálne 24 hodín nepretrite naplnené vodou.

6.1.5.2.5

Sudy a kanistry z plastu vymenované v odseku 6.1.4.8, a ak je to potrebné, aj kombinované obaly (plast) vymenované
v odseku 6.1.4.19 musia by poèas 6 mesiacov skladované pri teplote okolitého prostredia, aby bola dokázaná ich vyhovujúca
chemická znáanlivos s kvapalnými látkami. Poèas tejto doby musia zosta skúobné vzorky naplnené tovarom, ktorého
preprava je predpokladaná.
Poèas prvých a posledných 24 hodín skladovacieho èasu sa skúobné vzorky postavia uzáverom dolu. Pri obaloch s vetracími
zariadeniami sa vak toto vykoná vdy len na èas v trvaní 5 minút. Po tomto skladovaní musia by skúobné vzorky
podrobené skúkam predpísaným v odsekoch 6.1.5.3 a 6.1.5.6.
Pri vnútorných nádobách kombinovaných obalov (plast) nie je kontrola vyhovujúcej chemickej znáanlivosti potrebná, ak
je známe, e sa vlastnosti plastu týkajúce sa odolnosti vplyvom plneného tovaru podstatne nezmenia.
Za podstatnú zmenu vlastnosti sa povauje:
a) zrete¾né skrehnutie;
b) znaèné zníenie napätia prunosti, ak nie je spojené prinajmenom s úmerným zvýením predåenia pri zaaení.
V prípade, e reakcia plastu bola dokázaná inými metódami, môe sa upusti od uvedenej skúky znáanlivosti. Takéto
metódy musia by prinajmenom rovnocenné s uvedenou skúkou znáanlivosti a musia by uznané prísluným úradom.
Poznámka:

6.1.5.2.6

Pre sudy a kanistry z plastu a kombinované obaly (plast) z vysokomolekulárneho alebo strednomolekulárneho
polyetylénu pozri tie pododsek 6.1.5.2.6.

Pre sudy a kanistry pod¾a odseku 6.1.4.8, a ak je to potrebné, pre kombinované obaly pod¾a odseku 6.1.4.19
z vysokomolekulárneho polyetylénu, ktorý zodpovedá nasledujúcim pecifikáciám:
 relatívna hustota pri 23 °C po jednohodinovom temperovaní pri 100 °C ≥ 0,940, meraná pod¾a normy ISO 1183,
 index tavenia pri 190 °C/21,6 kg zaaení ≤ 12 g/10 min., meraný pod¾a normy ISO 1133,
a pre kanistry pod¾a odseku 6.1.4.8, a ak je to potrebné, pre kombinované obaly pod¾a odseku 6.1.4.19 z vysokomolekulárneho
polyetylénu, ktorý zodpovedá nasledujúcim pecifikáciám:
 relatívna hustota pri 23 °C po jednohodinovom temperovaní pri 100 °C ≥ 0,940, meraná pod¾a normy ISO 1183,
 index tavenia pri 190 °C/2,16 kg zaaení ≤ 0,5 g/10 min. a ≥ 0,1 g/10 min., meraný pod¾a normy ISO 1133,
 index tavenia pri 190 °C/5 kg zaaení ≤ 3 g/10 min. a ≥ 0,5 g/10 min., meraný pod¾a normy ISO 1133,
sa môe chemická znáanlivos s plnenými tovarmi, ktoré sú priraïované pod¾a odseku 4.1.1.19, preverova so tandardnými
kvapalinami (pozri oddiel 6.1.6) nasledujúco:
tandardné kvapaliny nahradzujú kodlivé mechanizmy na vysoko- a strednomolekulárnom polyetyléne, ako zmäkèovanie
napuèaním, vznik trhlín vzniknutých napätím, reakcie nièiace molekuly a ich kombinácie. Dostatoèná chemická znáanlivos
týchto obalov môe by overená trojtýdòovým skladovaním predpísanej vzorky kontrukèného typu pri 40 °C s príslunou
(-ými) tandardnou(-ými) kvapalinou(-ami); ak je ako tandardná kvapalina uvedená voda, nie je potrebné skladovanie
pod¾a tohto postupu.
Poèas prvých a posledných 24 hodín skladovacieho èasu sa majú skúobné vzorky postavi uzáverom dolu. Pri obaloch
s vetracími zariadeniami sa toto vykoná vdy len poèas 5 minút. Po tomto skladovaní musia by skúobné vzorky podrobené
skúkam predpísaným v odsekoch 6.1.5.3 a 6.1.5.6.
Pre tert-butylhydroperoxidy s viac ne 40 % obsahom peroxidu, ako aj pre kyseliny peroxioctové triedy 5.2 nesmie by
skúka znáanlivosti vykonaná tandardnou kvapalinou. Pre tieto látky musí by dostatoèná chemická znáanlivos skúobnej
vzorky skúaná poèas esmesaèného skladovania pri izbovej teplote s tovarmi, ktorých preprava je predpokladaná.
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Výsledky postupu pod¾a tohto odseku s obalmi z vysoko- a strednomolekulárneho polyetylénu vysokej hustoty môu by
schválené pre rovnaký kontrukèný typ, ktorého vnútorný povrch je fluorizovaný.
6.1.5.2.7

Aj iné ne v odseku 4.1.1.19 vymenované priradite¾né plnené látky smú by povolené pre obaly z vysokoa strednomolekulárneho polyetylénu pod¾a pododseku 6.1.5.2.6, ktoré úspene obstáli v skúke pod¾a pododseku 6.1.5.2.6.
K takému pripusteniu dôjde na základe laboratórnych skúok,3) pri ktorých sa má overi, èi je úèinok plnených tovarov na
skúobné teleso mení ne vplyv tandardnej(-ých) kvapaliny(-ín), prièom musia by zoh¾adnené relevantné kodlivé
mechanizmy. Pritom platia pre relatívnu hustotu a tlak pár rovnaké podmienky, ako sú stanovené v pododseku 4.1.1.19.2.

6.1.5.2.8

Ak sa vlastnosti vnútorných obalov z plastu v zloenom obale pôsobením ich náplne podstatne nezmenia, tak nie je potrebné
dokazovanie dostatoènej chemickej znáanlivosti. Za podstatnú zmenu vlastností týkajúcich sa odolnosti obalu sa povauje:
a) zrete¾né skrehnutie;
b) podstatné zníenie napätia v ahu, ak nie je spojené prinajmenom s úmerným zvýením predåenia.

6.1.5.3

Skúka pádom4 )

6.1.5.3.1

Poèet skúobných vzoriek (na kontrukèný typ a výrobcu) a polohy skúobných vzoriek pri skúke pádom:
Pri iných pokusoch ne pádom naplocho sa musí aisko nachádza na kolmici prechádzajúcej bodom nárazu.
Ak je pri skúke pádom moná viac ako jedna poloha, treba zvoli takú polohu, pri ktorej je nebezpeèenstvo pokodenia
obalu najväèie.

3)

4)

Obal

Poèet skúobných
vzoriek

Polohy pri páde

a)

Sudy z ocele
Sudy z hliníka
Sudy z iného kovu ne
ocele alebo hliníka
Kanistry z ocele
Kanistry z hliníka
Sudy z preglejky
Sudy z prírodného dreva
Sudy z lepenky
Sudy a kanistry z plastu
Kombinované obaly
tvaru suda
Obaly z tenkého plechu

es
(tri na jeden pokus)

Prvý pokus (na troch skúobných vzorkách):
Obal musí narazi diagonálne na nárazovú
dosku falcovaným okrajom dna alebo kruhovým
zvarom alebo hranou dna

b)

Debny z prírodného dreva
Debny z preglejky
Debny z drevovláknitých
materiálov
Debny z lepenky
Debny z plastu
Debny z ocele alebo hliníka
Kombinované obaly
tvaru debny

pä
(jedna vzorka na
jeden pokus)

Prvý pokus:
pádom na dno
Druhý pokus:
pádom na hornú èas
Tretí pokus:
pádom na pozdånu stranu
tvrtý pokus:
pádom na prieènu stranu
Piaty pokus:
pádom na roh

c)

Vrecia  jednovrstvové
s boèným vom

tri
(tri pokusy
na jednom vreci)

Prvý pokus:
pádom na iriu stranu
vreca
Druhý pokus:
pádom na uiu stranu
vreca
Tretí pokus:
pádom na dno vreca

Druhý pokus (na troch iných skúobných
vzorkách):
Obal musí narazi na najslabie miesto, ktoré
nebolo pri prvom pokuse skúané, napr.
na uzáver alebo pri urèitých sudoch valcovitého
tvaru na pozdåny zvar pláa suda

Laboratórne metódy na overenie chemickej znáanlivosti vysoko- a strednomolekulárneho polyetylénu pod¾a definície uvedenej v pododseku
6.1.5.2.6 voèi plneným tovarom (látky, zmesi a prípravky) v porovnaní so tandardnými kvapalinami pod¾a oddielu 6.1.6 pozri v smernici v právne
nezáväznej èasti textu RID zverejneného Ústredným úradom pre medzinárodnú elezniènú dopravu.
Pozri normu ISO 2248.
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Obal

Poèet skúobných
vzoriek

Polohy pri páde

d)

Vrecia  jednovrstvové
bez boèného va alebo
viacvrstvové

dve
(dva pokusy na
jednom vreci)

Prvý pokus:
pádom na iriu stranu
vreca
Druhý pokus:
pádom na dno vreca

e)

Kombinované obaly tvaru
suda alebo debny (sklo,
porcelán alebo kamenina),
ktoré sú v zmysle odseku
6.1.3.1 a) (ii) oznaèené
symbolom RID/ADR

tri
(jedna vzorka na
jeden pokus)

Diagonálne na nárazovú
plochu falcovaným okrajom
dna alebo kruhovým zvarom alebo
hranou dna

Osobitná príprava skúobných vzoriek na skúku pádom:
Pri
a)
b)
c)
d)
e)

niie vymenovaných obaloch je potrebné vzorku a jej obsah temperova na teplotu -18 °C alebo niiu:
sudy z plastu (pozri odsek 6.1.4.8);
kanistry z plastu (pozri odsek 6.1.4.8);
debny z plastu s výnimkou debien z penových hmôt (pozri odsek 6.1.4.13);
kombinované obaly (plast) (pozri odsek 6.1.4.19);
zloené obaly s vnútornými obalmi z plastu s výnimkou vriec a vrecúok z plastu urèené na tuhé látky alebo predmety.

Ak sú skúobné vzorky pripravované týmto spôsobom, môe by od kondicionovania (prispôsobenia skúobnej vzorky
danej teplote a vlhkosti, t. j. podmienkam, pri ktorých sa vykonáva skúka) v zmysle odseku 6.1.5.2.3 upustené. Skúobné
kvapaliny musia by udriavané v kvapalnom stave, ak je to nevyhnutné, pridaním prostriedkov proti zamrznutiu.
6.1.5.3.3

Obaly s odnímate¾ným vekom pre kvapalné látky smú by podrobené skúke pádom najskôr 24 hodín po naplnení a uzatvorení,
aby sa prihliadlo na prípadné uvo¾nenie napätia tesnenia.

6.1.5.3.4

Nárazová plocha:
Nárazová plocha musí ma pevný, nepruiaci, hladký a vodorovný povrch.

6.1.5.3.5

Výka pádu:
Pre tuhé látky a kvapalné látky, ak je skúka vykonávaná s tuhou alebo kvapalnou látkou, ktorá má by prepravovaná, alebo
s inou látkou, ktorá má v podstate rovnaké základné fyzikálne vlastnosti:
Skupina obalov I

Skupina obalov II

Skupina obalov III

1,8 m

1,2 m

0,8 m

Pre kvapalné látky v jednotlivých obaloch a vo vnútorných obaloch zloených obalov, ak je skúka vykonávaná s vodou:
Poznámka:

Pojem voda zahàòa roztoky vody/mrazuvzdorných prostriedkov s relatívnou hustotou 0,95 pre skúku pri -18 °C.

a) pre prepravované látky, ktoré majú relatívnu hustotu maximálne 1,2:
Skupina obalov I

Skupina obalov II

Skupina obalov III

1,8 m

1,2 m

0,8 m

b) pre prepravované látky, ktoré majú relatívnu hustotu vyiu ako 1,2, sa výka pádu vypoèíta na základe relatívnej hustoty (d)
prepravovanej látky zaokrúhlenej na jedno desatinné miesto takto:
Skupina obalov I

Skupina obalov II

Skupina obalov III

d x 1,5 (m)

d x 1,0 (m)

d x 0,67 (m)
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c) pre obaly z tenkého plechu oznaèené symbolom RID/ADR v zmysle odseku 6.1.3.1 a) (ii), ktoré sú urèené na prepravu
látok s viskozitou pri teplote 23 °C vyou ako 200 mm2/s (zodpovedá to výtokovému èasu 30 sekúnd z normalizovaného
téglika s výtokovou dýzou vnútorného priemeru 6 mm pod¾a normy ISO 2431:1993),
i) pre prepravované látky, ktorých relatívna hustota nepresahuje hodnotu 1,2:
Skupina obalov II

Skupina obalov III

0,6 m

0,4 m

(ii) pre prepravované látky, ktorých relatívna hustota presahuje hodnotu 1,2, sa výka pádu vypoèíta na základe relatívnej
hustoty (d) prepravovanej látky zaokrúhlenej na jedno desatinné miesto takto:
Skupina obalov II

Skupina obalov III

d x 0,5 (m)

d x 0,33 (m)

6.1.5.3.6

Kritériá na vyhovenie skúke:

6.1.5.3.6.1

Kadá nádoba obsahujúca kvapalinu musí zosta po vyrovnaní vnútorného a vonkajieho tlaku nepriepustná; pri vnútorných
obaloch zloených obalov alebo kombinovaných obalov (sklo, porcelán, kamenina), ktoré sú oznaèené symbolom RID/
ADR v zmysle odseku 6.1.3.1 a) (ii), vak toto vyrovnanie tlaku nie je nevyhnutné.

6.1.5.3.6.2

Keï boli obaly urèené na tuhé látky podrobené skúke pádom hornou èasou na nárazovú plochu, skúobná vzorka
v skúke pádom obstála, ak vnútorný obal (napr. vrece z plastu) obsah úplne zadral, i keï uzáver pri zachovaní jeho
funkènosti na hornej èasti u nie je prachotesný.

6.1.5.3.6.3

Obal alebo vonkají obal kombinovaných alebo zloených obalov nesmie javi iadne pokodenia, ktoré by mohli ovplyvni
bezpeènos prepravy. Z vnútornej nádoby alebo z vnútorných obalov (obalu) nesmie iaden tovar unika von.

6.1.5.3.6.4

Ani vonkajia vrstva vriec, ani vonkají obal nesmie javi iadne pokodenie, ktoré by mohlo ovplyvni bezpeènos prepravy.

6.1.5.3.6.5

Nepatrné unikanie náplne z uzáveru (uzáverov) pri náraze sa nepovauje za zlyhanie obalu za predpokladu, e potom u náplò
ïalej neuniká.

6.1.5.3.6.6

Pri obaloch urèených na tovar triedy 1 nie je dovolená iadna trhlina, ktorá by mohla umoni unikanie uvo¾nených výbuných
látok alebo predmetov obsahujúcich výbuné látky z vonkajieho obalu.

6.1.5.4

Skúka tesnosti (vzduchom)
Skúka tesnosti musí by vykonaná na vetkých druhoch obalov urèených na plnenie kvapalnými látkami; nie je vak
nevyhnutná pri:
 vnútorných obaloch zloených obalov;
 vnútorných nádobách kombinovaných obalov (sklo, porcelán alebo kamenina), ktoré sú oznaèené symbolom RID/
ADR v zmysle odseku 6.1.3.1 a) (ii);
 obaloch z tenkého plechu, ktoré sú oznaèené symbolom RID/ADR v zmysle odseku 6.1.3.1 a) (ii) a ktoré sú urèené na
plnenie látkami, ktorých viskozita je pri teplote 23 °C väèia ne 200 mm2/s.

6.1.5.4.1

Poèet skúobných vzoriek: tri vzorky z kadého kontrukèného typu od kadého výrobcu.

6.1.5.4.2

Osobitná príprava skúobných vzoriek na skúku:
Uzávery obalov s vetracím zariadením musia by nahradené uzávermi bez vetracieho zariadenia alebo vetracie zariadenia
musia by nepriepustne uzavreté.

6.1.5.4.3

Spôsob vykonávania skúky a skúobný tlak:
Obaly vrátane ich uzáverov poèas ich podrobenia vnútornej tlakovej skúke vzduchom sa musia na 5 minút ponori pod
vodu; spôsob ponorenia nesmie ovplyvni výsledok skúky.
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Pouije sa tlak vzduchu (pretlak) takto:
Skupina obalov I

Skupina obalov II

Skupina obalov III

minimálne 30 kPa (0,3 baru)

minimálne 20 kPa (0,2 baru)

minimálne 20 kPa (0,2 baru)

Smú by pouité aj iné skúobné metódy, pokia¾ sú prinajmenom rovnako úèinné.

6.1.5.4.4

Kritérium na vyhovenie skúke:
Nesmie by zistená iadna netesnos.

6.1.5.5

Skúka vnútorným pretlakom (hydraulická)

6.1.5.5.1

Obaly, ktoré majú by podrobené skúke:
Hydraulická vnútorná tlaková skúka musí by vykonaná na vetkých druhoch obalov z kovu, plastu a na kombinovaných
obaloch urèených na plnenie kvapalnými látkami. Nevyaduje sa vak pri:
 vnútorných obaloch zloených obalov;
 vnútorných nádobách kombinovaných obalov (sklo, porcelán alebo kamenina), ktoré sú oznaèené symbolom RID/
ADR v zmysle odseku 6.1.3.1 a) (ii);
 obaloch z tenkého plechu, ktoré sú oznaèené symbolom RID/ADR v zmysle odseku 6.1.3.1 a) (ii) a ktoré sú urèené na
plnenie látkami, ktorých viskozita je pri teplote 23 °C väèia ne 200 mm2/s.

6.1.5.5.2

Poèet skúobných vzoriek: tri vzorky z kadého kontrukèného typu od kadého výrobcu.

6.1.5.5.3

Osobitná príprava obalov na skúku:
Uzávery obalov s vetracím zariadením musia by nahradené uzávermi bez vetracieho zariadenia alebo vetracie zariadenia
musia by nepriepustne uzavreté.

6.1.5.5.4

Spôsob vykonávania skúky a skúobný tlak:
Obaly z kovu a kombinované obaly (sklo, porcelán alebo kamenina) vrátane ich uzáverov musia by podrobené skúobnému
tlaku poèas 5 minút. Obaly z plastu a kombinované obaly (plast) vrátane ich uzáverov musia by podrobené skúobnému
tlaku poèas 30 minút. To je ten tlak, ktorý sa uvádza v oznaèení poadovanom v odseku 6.1.3.1d). Spôsob podopretia obalu
nesmie skres¾ova výsledky skúok. Tlak musí by vyvíjaný plynule a rovnomerne; musí by udriavaný tak, aby bol tlak
kontantný poèas celého obdobia trvania skúky. Pouitý hydraulický pretlak, ktorý je stanovený pod¾a niektorej
z nasledujúcich metód, nesmie by:
a) mení ako celkový zmeraný pretlak v obale (t. j. tenzia pár kvapalnej látky a parciálny tlak vzduchu alebo iných inertných
plynov mínus 100 kPa) pri teplote 55 °C, vynásobený koeficientom bezpeènosti 1,5; na urèenie tohto celkového pretlaku
sa stanoví za základ maximálny stupeò plnenia pod¾a odseku 4.1.1.4 a plniaca teplota 15 °C,
b) mení ako 1,75-násobok tenzie pár prepravovanej kvapalnej látky pri teplote 50 °C mínus 100 kPa, najmenej vak môe by
100 kPa,
c) mení ako 1,5-násobok tenzie pár prepravovanej kvapalnej látky pri 55 °C mínus 100 kPa, najmenej vak môe by 100 kPa.

6.1.5.5.5

Navye musia by obaly, ktoré sú urèené na kvapalné látky skupiny obalov I, podrobené skúke tlakom poèas 5 alebo
30 minút s minimálnym skúobným tlakom 250 kPa (pretlak); èas trvania skúky závisí od materiálu, z ktorého je obal
vyrobený.

6.1.5.5.6

Kritérium na vyhovenie skúke:
iadny obal sa nesmie sta netesným.

6.1.5.6

Skúka stohovaním
Skúka stohovaním musí by vykonaná na vetkých druhoch obalov s výnimkou vriec a kombinovaných obalov (sklo,
porcelán alebo kamenina) oznaèených symbolom RID/ADR pod¾a odseku 6.1.3.1 a) (ii), ktoré sa nedajú stohova.

6.1.5.6.1

Poèet skúobných vzoriek: tri vzorky z kadého kontrukèného typu od kadého výrobcu.
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Spôsob vykonávania skúky:
Skúobná vzorka musí by vystavená zaaeniu silou, ktorá pôsobí na hornú stranu skúobnej vzorky a zodpovedá celkovej
hmotnosti odosielaných kusov, ktoré by sa mohli poèas prepravy na túto nastohova; ak skúobná vzorka obsahuje
kvapalnú látku, ktorej relatívna hustota sa líi od hustoty prepravovanej kvapalnej látky, tak je potrebné vypoèíta silu
v závislosti od naposledy vymenovanej látky. Výka stohu vrátane skúobnej vzorky musí by minimálne 3 m. Èas trvania
skúky musí by 24 hodín, výnimku tvoria sudy a kanistry z plastu a kombinované obaly 6HH1 a 6HH2 na kvapalné látky,
ktoré musia by podrobené tlakovej skúke stohovaním poèas 28 dní pri teplote minimálne 40 °C.
Pri skúkach pod¾a pododseku 6.1.5.2.5 sa odporúèa poui originálnu náplò. Pri skúkach pod¾a pododseku 6.1.5.2.6 je
moné vykona tlakovú skúku stohovaním s pouitím tandardnej kvapaliny.

6.1.5.6.3

Kritériá na vyhovenie skúke:
iadna skúobná vzorka sa nesmie sta netesnou. Pri kombinovaných a zloených obaloch nesmie z vnútorných nádob
alebo vnútorných obalov unika navonok plnený tovar. iadna skúobná vzorka nesmie javi pokodenie, ktoré by mohlo
ovplyvni bezpeènos prepravy alebo vykazova deformácie zniujúce odolnos obalu alebo spôsobujúce nestabilitu, ak sú
odosielané kusy stohované. Obaly z plastu sa musia pred posúdením výsledku ochladi na okolitú teplotu.

6.1.5.7

Dodatková skúka priepustnosti sudov a kanistier z plastu pod¾a odseku 6.1.4.8 a kombinovaných obalov (plast) pod¾a
odseku 6.1.4.19 urèených na prepravu kvapalných látok s bodom vzplanutia ≤ 61 °C s výnimkou obalov 6HA1
Pri obaloch z polyetylénu sa táto skúka vykoná len vtedy, ak majú by schválené na prepravu benzénu, toluénu, xylénu
alebo zmesí a prípravkov obsahujúcich tieto látky.

6.1.5.7.1

Poèet skúobných vzoriek: tri vzorky z kadého kontrukèného typu od kadého výrobcu.

6.1.5.7.2

Osobitná príprava skúobných vzoriek na skúku:
Skúobné vzorky sa najskôr uskladnia buï naplnené originálnou náplòou pod¾a pododseku 6.1.5.2.5, alebo pri obaloch
z vysokomolekulárneho polyetylénu naplnené tandardnou kvapalinou zmes uh¾ovodíkov (White Spirit) pod¾a pododseku
6.1.5.2.6.

6.1.5.7.3

Spôsob vykonávania skúky:
Skúobné vzorky naplnené látkou, na ktorej prepravu majú by obaly schválené, sa pred a po 28-dennom skladovaní pri
teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu zváia. Pri obaloch z vysokomolekulárneho polyetylénu smie by skúka
vykonaná so tandardnou kvapalinou zmes uh¾ovodíkov (White Spirit) namiesto benzénu, toluénu alebo xylénu.

6.1.5.7.4

Kritérium na vyhovenie skúke:

6.1.5.8

Protokol o skúke

6.1.5.8.1

O vykonanej skúke je potrebné vyhotovi protokol o skúke, ktorý musí obsahova minimálne nasledujúce údaje a ktorý
musí by k dispozícii pouívate¾om obalu:
1. názov a adresu skúobnej intitúcie;
2. názov a adresu iadate¾a (pokia¾ je to vhodné);
3. prvotne pridelené evidenèné èíslo protokolu o skúke;
4. dátum vystavenia protokolu o skúke;
5. výrobcu obalu;
6. popis kontrukèného typu obalu (napr. rozmery, materiály, uzávery, hrúbka steny atï.) vrátane výrobnej technológie
(napr. technológia fúkaním dutých foriem, lisovaním atï.), prípadne s pripojením nákresu (nákresov) a/alebo fotografie
(fotografií);
7. maximálny vnútorný objem;
8. charakteristické vlastnosti skúanej náplne, napr. viskozitu a relatívnu hustotu pri kvapalných látkach a ve¾kos zàn pri
tuhých látkach;
9. popis skúky a výsledok;
10. protokol o skúke musí by podpísaný s uvedením mena a funkcie podpisujúcej osoby.

g
Priepustnos nesmie prekroèi hodnotu 0,008  .
lxh
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6.1.5.8.2

Protokol o skúke musí obsahova vyhlásenie, e na prepravu prichystaný kus bol skúaný v súlade s príslunými
ustanoveniami tohto odseku a e pouitie iných metód balenia alebo pouitie iných súèiastok obalov môe ma za následok
jeho neplatnos. Jedno vyhotovenie protokolu o skúke musí by dané k dispozícii príslunému úradu.

6.1.6

tandardné kvapaliny na skúku chemickej znáanlivosti obalov vrátane nádob na vo¾ne loený tovar (IBC) vyrobených
z vysokomolekulárneho alebo strednomolekulárneho polyetylénu pod¾a pododseku 6.1.5.2.6, resp. 6.5.4.3.5
Pre tento plast sa pouívajú nasledujúce tandardné kvapaliny:
a) Roztok namáèacieho prostriedku pri látkach s úèinkom vyvolávajúcim na polyetyléne silné napäové trhliny, obzvlá
pri vetkých roztokoch a prípravkoch obsahujúcich namáèacie prostriedky.
Pouije sa 1 % a 10 % vodný roztok namáèacieho prostriedku. Povrchové napätie tohto prostriedku musí by 31 a 35
mN/m pri teplote 23 °C.
Pri vykonávaní skúky stohovaním sa berie za základ relatívna hustota minimálne 1,2.
Ak je preukázaná dostatoèná chemická znáanlivos s namáèacím prostriedkom, nie sú potrebné skúky znáanlivosti
s kyselinou octovou.
Pri náplniach, ktoré vyvolávajú silnejie napäové trhliny na polyetyléne ako namáèací prostriedok, smie by dostatoèná
chemická znáanlivos preukázaná trojtýdòovým skladovaním pri teplote 40 °C pod¾a pododseku 6.1.5.2.6, avak
s originálnou náplòou.
b) Kyselina octová pri látkach a prípravkoch s úèinkom vyvolávajúcim na polyetyléne napäové trhliny, obzvlá pri
monokarbónových kyselinách a jednomocných alkoholoch.
Pouije sa kyselina octová s 98 % a 100 % koncentráciou.
Relatívna hustota = 1,05.
Pri vykonávaní skúky stohovaním sa berie za základ relatívna hustota minimálne 1,1.
Pri náplniach, ktoré napúèajú polyetylén vo väèej miere ne kyselina octová, ale maximálne o 4 % plnenej hmotnosti,
smie by dostatoèná chemická znáanlivos preukázaná trojtýdòovým skladovaním pri teplote 40 °C pod¾a pododseku
6.1.5.2.6, avak s originálnou náplòou.
c) n-butylacetát/n-butylénacetátom nasýtený roztok namáèacieho prostriedku pri látkach a prípravkoch, ktoré napúèajú
polyetylén maximálne o 4 % plnenej hmotnosti a súèasne vykazujú úèinok uvo¾nenia napäových trhlín, obzvlá pri
prostriedkoch na ochranu rastlín, tekutých farbách a urèitých esteroch.
Na predbené skladovanie pod¾a pododseku 6.1.5.2.6 sa pouije n-butylacetát s 98 % a 100 % koncentráciou.
Na skúku stohovaním pod¾a odseku 6.1.5.6 sa pouíva skúobná kvapalina upravená z 2 % n-butylacetátu na 1 % a
10 % vodný roztok namáèacieho prostriedku pod¾a predchádzajúceho písmena a).
Pri vykonávaní skúky stohovaním sa berie za základ relatívna hustota minimálne 1,0.
Pri náplniach, ktoré napúèajú polyetylén vo väèej miere ne n-butylacetát, ale hmotnos polyetylénu sa zvýi maximálne
o 7,5 %, smie by dostatoèná chemická znáanlivos preukázaná trojtýdòovým skladovaním pri teplote 40 °C pod¾a
pododseku 6.1.5.2.6, avak s originálnou náplòou.
d) Zmes uh¾ovodíkov (White Spirit) pri látkach a prípravkoch, ktoré napúèajú polyetylén, obzvlá pri uh¾ovodíkoch,
urèitých esteroch a ketónoch.
Pouije sa zmes uh¾ovodíkov s bodom varu v rozpätí od 160 °C do 220 °C, s relatívnou hustotou 0,78 a 0,80, s bodom
vzplanutia vyím ne 50 °C a s obsahom aromatických uh¾ovodíkov od 16 % do 21 %.
Pri vykonávaní skúky stohovaním sa berie za základ relatívna hustota minimálne 1,0.
Pri náplniach, ktoré napúèajú polyetylén tak, e sa hmotnos polyetylénu zvýi vo väèej miere ne o 7,5 %, smie by
dostatoèná chemická znáanlivos preukázaná trojtýdòovým skladovaním pri teplote 40 °C pod¾a pododseku 6.1.5.2.6,
avak s originálnou náplòou.
e) Kyselina dusièná pri vetkých látkach a prípravkoch, ktoré na polyetylén pôsobia rovnako alebo menej oxidaène alebo
ktoré zniujú molekulárnu hmotnos tak ako 55 % kyselina dusièná.
Pouije sa kyselina dusièná s minimálne 55 % koncentráciou.
Pri vykonávaní skúky stohovaním sa berie za základ relatívna hustota minimálne 1,4.
Pri náplniach, ktoré majú silnejie oxidaèné úèinky ne 55 % kyselina dusièná alebo ktoré zniujú molekulárnu hmotnos,
sa musí postupova pod¾a pododseku 6.1.5.2.5.
Okrem toho je potrebné v týchto prípadoch stanovi èasové obdobie pouitia vzh¾adom na stupeò moného pokodenia
(napr. 2 roky pri kyseline dusiènej s koncentráciou minimálne 55 %).
f) Voda pri látkach, ktoré polyetylén nenapadajú spôsobom uvedeným v predchádzajúcich odsekoch písmen a) a e),
obzvlá pri anorganických kyselinách a lúhoch, vodných roztokoch solí, viacmocných alkoholoch a organických
látkach vo vodnom roztoku.
Pri vykonávaní skúky stohovaním sa berie za základ relatívna hustota minimálne 1,2.

