
Głównym celem, który powinien 
zostać spełniony przy zasto‑
sowaniu danego opakowania, 

jest maksymalne zapewnienie funk‑
cji ochronnych wobec znajdującej się 
w nim zawartości. Wszystkie elementy, 
z  których składa się opakowanie, 
powinny być integralne, co bez wąt‑
pienia jest jednym z czynników wpły‑
wających na spełnienie odpowiednich 
wytycznych w zakresie wytrzymałości 
i  konstrukcji. Opakowania, które są 
używane do przewozów towarów nie‑
bezpiecznych, realizowanych zarówno 
na wyłączeniu dotyczącym ilości prze‑
wożonych towarów w jednostce trans‑
portowej (1.1.3.6 ADR), jak również pod 
pełnymi przepisami ADR, powinny być 
certyfikowane. W Polsce jednostką upo‑
ważnioną do badania opakowań trans‑
portowych przeznaczonych do towarów 
niebezpiecznych jest COBRO – Instytut 
Badawczy Opakowań (Centralny Ośro‑
dek Badawczo‑Rozwojowy Opakowań). 
Warto w tym miejscu podkreślić, że jed‑

w stosunku do wielkości opakowania 
oraz było widoczne. Sztuki przesyłki, 
których masa brutto przekracza 30 kg, 
powinny być zaopatrzone w oznako‑
wanie umieszczone lub powtórzone 
na wierzchu lub na boku opakowania. 
Elementy oznakowania, tj. litery, cyfry 
i  symbole, powinny mieć wysokość 
minimum 12 mm. Dla opakowań, któ‑
rych pojemność wynosi 30 l albo 30 kg 
lub mniej, oznakowanie powinno mieć 
wysokość co najmniej 6 mm. Ponadto 
dla opakowań o pojemności 5  l albo 
5 kg lub mniejszej wysokość elemen‑
tów oznakowania może zostać odpo‑
wiednio zmniejszona. Na oznakowanie 
certyfikacyjne, umieszczone na opa‑
kowaniu, składają się następujące ele‑
menty:
 Symbol UN   – jest symbolem uży‑

wanym w celu potwierdzenia, że opa‑
kowanie spełnia wytyczne w zakresie 
wymagań dotyczących konstrukcji 
i badania opakowań
lub
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doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów 
niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego 
(ADR) i kolejowego (RID), ekspert ds. bezpieczeństwa 
przewozu towarów niebezpiecznych śródlądowymi 
drogami wodnymi (ADN)

Opakowania stosowane 
do przewozu towarów 
niebezpiecznych 
w transporcie drogowym

nym z dowodów na spełnienie przez 
opakowanie określonych wymagań, 
podyktowanych regulacjami prawnymi, 
jest naniesione na  nim oznakowanie 
certyfikacyjne, składające się z  okre‑
ślonych elementów.

Znaczenie elementów 
oznakowania certyfikacyjnego
Jeżeli opakowanie przeznaczone 
jest do użytku zgodnie z przepisami 
Umowy ADR, to powinno być zaopa‑
trzone w trwałe i czytelne oznakowa‑
nie. Niezwykle ważne jest, aby ozna‑
kowanie posiadało stosowne wymiary 

Przewóz w sztukach przesyłki jest jednym z możliwych sposobów przewozu 
towarów niebezpiecznych (por. ATEST 9/2015, str. 18). Pod pojęciem sztuki 
przesyłki rozumie się finalny produkt procesu pakowania, składający się 
z opakowania, dużego opakowania lub DPPL (duży pojemnik do przewozu 
luzem) łącznie z zawartością, które gotowe są do nadania. Definicja obejmuje 
również przedmioty, które z powodu swojej masy, kształtu i rozmiarów mogą 
być kierowane do przewozu bez opakowania. Bez względu na tę możliwość 
nietrudno zauważyć, że w większości przypadków istotnym elementem 
umożliwiającym operację pakowania jest odpowiednie opakowanie. Czy 
powinno ono spełniać określone wymagania konstrukcyjne 
i wytrzymałościowe?
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Tabela 1.   Znaczenie wybranych elementów kodu opakowań, 
określających rodzaj opakowania

Element kodu Znaczenie

1 bęben

3 kanister

4 skrzynia

5 worek

6 opakowanie złożone

0 opakowanie metalowe lekkie

13 DPPL (duży pojemnik do przewozu luzem) 
elastyczny, do materiałów stałych, napełniany 
lub rozładowywany grawitacyjnie

51 duże opakowanie elastyczne

Tabela 2.   Znaczenie elementów kodu opakowań, określających 
materiał konstrukcyjny opakowania

Element kodu Znaczenie

A stal

B aluminium

C drewno

D sklejka

F materiał drewnopochodny

G tektura

H tworzywo sztuczne

L tkanina

M papier wielowarstwowy

N metal inny niż stal lub aluminium

P szkło, porcelana, kamionka

Tabela 3.  Znaczenie wybranych kodów opakowań

Kod opakowania Znaczenie

1A1 Bęben stalowy z wiekiem niezdejmowalnym

3H2 Kanister z tworzywa sztucznego z wiekiem zdejmowalnym

4C2 Skrzynia drewniana ze ścianami pyłoszczelnymi

5H1 Worki, tkanina z tworzywa sztucznego, bez wkładki i wykładziny wewnętrznej

6HB1 Opakowanie złożone, naczynia z tworzywa sztucznego, z zewnętrznym bębnem aluminiowym

31HA1 DPPL (duży pojemnik do przewozu luzem) złożony z naczyniem wewnętrznym ze sztywnego tworzywa sztucznego, 
stalową osłoną zewnętrzną, do materiałów ciekłych

11A DPPL (duży pojemnik do przewozu luzem) stalowy, do materiałów stałych, napełnianych lub rozładowywanych grawitacyjnie

Ryc. 1.  Oznakowanie DPPL (dużego pojemnika do przewozu luzem) – przykład.

Numer certyfikatu 
i symbol 
producenta

Jednostka 
certyfikująca: 
BAM

Znak państwa 
autoryzującego: 
Niemcy

Litera określająca 
grupę pakowania, 
opakowanie 
przeznaczone dla 
materiałów II i III PG

Obciążenie przy próbie 
na spiętrzanie. Podczas 
użytkowania DPPL może być 
obciążony 1,8 raza mniejszą 
masą

Ciśnienie próbne: 
100 kPA

Masa własna 
opakowania: 53 kg

Pojemność 
w litrach: 655 l

Największa dopuszczalna 
masa brutto w kg: 1274 kg

Symbol 
ONZ dla 
opakowań, 
znak UN

Kod opakowania: DPPL 
złożony przeznaczony 
do przewozu materiałów 
ciekłych, z naczyniem 
wewnętrznym ze sztywnego 
tworzywa sztucznego, 
stalowa osłona zewnętrzna

Data produkcji: 
styczeń 2006 r.
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 Symbol ,,RID/ADR” – jest symbolem 
stosowanym w  przypadku opako‑
wań złożonych (szkło, porcelana lub 
kamionka) oraz opakowań metalo‑
wych lekkich, które odpowiadają 
warunkom uproszczonym.

 Kod określający typ opakowania – 
kod składający się z:

 – cyfry arabskiej, określającej rodzaj 
opakowania (np.  bęben, worek, 
skrzynia),

 – dużej litery, określającej materiał 
konstrukcyjny, z którego zostało 
wykonane opakowanie (np. sklejka, 
tworzywo sztuczne, papier wielo‑
warstwowy),

 – cyfry arabskiej, określającej kate‑
gorię opakowania wraz z rodzajem, 
do  którego należy opakowanie 
(np.  z  wiekiem zdejmowalnym, 
ze ścianami pyłoszczelnymi, bez 
wkładki i wykładziny wewnętrz‑
nej).

Ponadto w kodzie opakowania mogą 
występować symbole literowe 
o  dodatkowym znaczeniu, np.: T – 
opakowanie awaryjne lub V – opa‑
kowanie specjalne, zgodne z określo‑
nymi wymaganiami.

 Litera określająca grupę pakowa‑
nia – element wskazujący do jakich 
materiałów opakowanie może zostać 
użyte, tj.:

 – X – opakowanie przeznaczone dla 
materiałów I, II, III grupy pako‑
wania,

 – Y – opakowanie przeznaczone dla 
materiałów II, III grupy pakowania,

 – Z – opakowanie przeznaczone dla 
materiałów III grupy pakowania.

 Elementy oznakowania wynika‑
jące ze  stanu skupienia materiału 

i  rodzaju określonego opakowania, 
np.:

 – materiały stałe – maksymalna 
masa brutto w kg dla opakowań 
lub opakowań wewnętrznych,

 – materiały ciekłe – gęstość względna 
cieczy.

 Data produkcji opakowania:

 – opakowania – dwie ostatnie cyfry 
roku produkcji,

 – DPPL (duże pojemniki do  prze‑
wozu luzem), duże opakowania, 
bębny i  kanistry z  tworzywa 
sztucznego (1H, 3H) – miesiąc i rok 
produkcji.

 Znak państwa autoryzującego nanie‑
sienie oznakowania. Symbol ten jest 
zgodny ze znakiem wyróżniającym 
pojazdy w ruchu międzynarodowym, 
określonym w  międzynarodowym 
traktacie o ruchu drogowym – Kon‑
wencji Wiedeńskiej.

 Nazwa jednostki certyfikującej, upo‑
ważnionej przez właściwą władzę. 
Jednostka upoważniona w Polsce to 
COBRO – Instytut Badawczy Opako‑
wań (Centralny Ośrodek Badawczo‑ 
Rozwojowy Opakowań).

 Nazwa producenta lub inny znak roz‑
poznawczy.

 Oznakowanie dodatkowe, np.:
 –  obciążenie użyte podczas badania 

wytrzymałości na spiętrzanie (kg) 
dla DPPL i dużych opakowań,

 –  tara (masa własna opakowania, kg) 
  – dla DPPL metalowych, ze sztyw‑
nego tworzywa sztucznego, złożo‑
nych, tekturowych i drewnianych,

 –  numer seryjny producenta – dla 
DPPL metalowych.

Opakowania wykonane z tworzywa 
sztucznego mogą być użytkowane 5 lat 
od  daty produkcji. Ograniczenie to 
nie jest obligatoryjne dla materiałów 
zakaźnych – towarów niebezpiecznych 
klasy 6.2 oraz towarów niebezpiecznych 
o numerach: UN 1790 (zawierający wię‑
cej niż 60%, lecz nie więcej niż 85% flu‑
orowodoru) oraz UN 2031 (zawierający 
więcej niż 55% kwas azotowego).

Fot. 1. Certyfikowane opakowania do przewozu towarów 
niebezpiecznych – skrzynie aluminiowe (4B).

Fot. 2. Certyfikowane opakowania do przewozu towarów 
niebezpiecznych – skrzynie z tworzywa sztucznego (4H).

Głównym celem, który 
powinien zostać spełniony 
przy zastosowaniu danego 
opakowania, jest maksymalne 
zapewnienie funkcji 
ochronnych wobec znajdującej 
się w nim zawartości. 
Wszystkie elementy, z których 
składa się opakowanie, 
powinny być integralne, co 
bez wątpienia jest jednym 
z czynników wpływających 
na spełnienie odpowiednich 
wytycznych w zakresie 
wytrzymałości i konstrukcji. 
Opakowania, które są 
używane do przewozów 
towarów niebezpiecznych, 
realizowanych zarówno 
na wyłączeniu dotyczącym 
ilości przewożonych towarów 
w jednostce transportowej 
(1.1.3.6 ADR), jak również 
pod pełnymi przepisami ADR, 
powinny być certyfikowane.
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Fot. 3. Opakowanie wewnętrzne przeznaczone 
do przewozu towaru niebezpiecznego 
o numerze UN 3373 – MATERIAŁ BIOLOGICZNY 
KATEGORIA B, zawierające materiał absorbujący.

Ryc. 2.  Strzałki kierunkowe – jeden 
z wymaganych elementów oznakowania sztuk 
przesyłki.

Fot. 4. Sztuka przesyłki zawierająca towar 
niebezpieczny o numerze: UN 1266 – WYROBY 
PERFUMERYJNE.

Fot. 5. Sztuka przesyłki zawierająca towar 
niebezpieczny o numerze: UN 2213 – 
PARAFORMALDEHYD.

Sztuka przesyłki – oznakowanie
Sztuka przesyłki, jako końcowy pro‑
dukt operacji pakowania, powinna być 
zaopatrzona w  stosowne oznakowa‑
nie, zgodne z przepisami Umowy ADR. 
Oznakowanie każdej sztuki przesyłki 
powinno spełniać określone wymagania. 
Niezwykle istotne jest, aby naniesione 
oznakowanie było dobrze widoczne 
i czytelne oraz wykazywało właściwą 
odporność na warunki atmosferyczne, 
zachowując przy tym swoją funkcję.

Elementami oznakowania sztuki 
przesyłki są:
 Oznakowanie dotyczące badań, kon‑

strukcji i  dopuszczania opakowań, 
jak również dużych opakowań, DPPL 
i naczyń ciśnieniowych.

 Numery UN dotyczące zawartych 
towarów niebezpiecznych w  okre‑
ślonej sztuce przesyłki, poprzedzone 
literami ,,UN”.

 Nalepki ostrzegawcze obrazujące 
potencjalne zagrożenie. Nalepki 
powinny być umieszczone na  tej 
samej stronie sztuki przesyłki, 
w  pobliżu innych nalepek, o  ile 
wymagane jest naniesienie więcej niż 
jednej nalepki. W przypadku towa‑
rów klasy 1 (Materiały i przedmioty 
wybuchowe), klasy 2 (Gazy) oraz 
klasy 7 (Materiały promieniotwór‑
cze) powinny zostać umieszczone 
w pobliżu prawidłowej nazwy prze‑
wozowej przewożonego towaru nie‑
bezpiecznego. Ponadto nalepka musi 
być widoczna, więc należy zadbać o to, 
aby nie była zakryta innym oznako‑
waniem. Dopuszcza się umieszcza‑
nie nalepki ostrzegawczej na dobrze 
zamocowanej przywieszce bądź 
w inny odpowiedni sposób, w sytuacji 

gdy małe wymiary sztuki przesyłki 
lub jej niezbyt regularny kształt nie 
pozwalają na właściwe umieszczenie 
na niej nalepki.

 Prawidłowa nazwa przewozowa towaru 
niebezpiecznego. Wymaganie doty‑
czy towarów niebezpiecznych klasy 1 
(Materiały i przedmioty wybuchowe), 
klasy 2 (Gazy) oraz klasy 7 (Materiały 
promieniotwórcze). Jeżeli przewóz 
realizowany jest na terytorium Polski, 
wystarczające jest podanie prawidło‑
wej nazwy przewozowej tylko w języku 
polskim, jednakże gdy mamy do czy‑
nienia z przewozem poza terytorium 
naszego kraju, powinna zostać umiesz‑
czona dodatkowo prawidłowa nazwa 
przewozowa w  jednym z  języków: 
angielski, niemiecki lub francuski.

 Strzałki kierunkowe – w przypadku 
stosowania opakowań kombinowa‑

nych z  opakowaniami wewnętrz‑
nymi, które zawierają materiał ciekły, 
opakowań pojedynczych, które są 
zaopatrzone w urządzenia odpowie‑
trzające oraz naczyń kriogenicznych 
przeznaczonych do  przewozu gazu 
skroplonego schłodzonego. Ten ele‑
ment oznakowania powinien zostać 
umieszczony na dwóch przeciwległych 
bokach opakowania. Strzałki wska‑
zują sposób, w jaki należy załadować 
sztukę przesyłki do pojazdu. Strzałki 
kierunkowe mogą zostać pominięte 
w ściśle określonych przypadkach.

 Znak dla materiałów zagrażających 
środowisku.

  

Opakowania stosowane przy przewo‑
zie towarów niebezpiecznych powinny 
spełniać szereg funkcji w celu zapew‑
nienia ochrony przed niepożądanymi 
skutkami zagrożeń stwarzanych przez 
dany materiał. Przewożone materiały 
nie powinny prowadzić do zniszczenia 
i osłabienia opakowań, a co najważniej‑
sze – nie mogą powodować niebezpiecz‑
nych zjawisk, wynikających z reakcji lub 
oddziaływania katalitycznego. Nie ulega 
wątpliwości, że opakowania powinny 
charakteryzować się wysoką wytrzyma‑
łością, dobrą jakością oraz stanowić sku‑
teczne zabezpieczenie, uniemożliwiając 
przy tym ubytek zawartości towaru nie‑
bezpiecznego w normalnych warunkach 
realizacji przewozu. 

W ATEŚCIE ukazały się też artykuły K. Kołdys 
poświęcone „Drogowemu przewozowi towarów 
niebezpiecznych” (5/2015), „Obowiązkom i szko‑
leniu pracowników zaangażowanych w przewóz 
drogowy towarów niebezpiecznych” (7/2015) 
oraz  „Sposobom przewozu towarów niebezpiecz‑
nych” (9/2015).
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