
  

DZIAŁ 3.4 

WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PAKOWANYCH 
W ILOŚCIACH OGRANICZONYCH 

3.4.1 Przepisy ogólne 

3.4.1.1 Opakowania uŜywane zgodnie z 3.4.3 do 3.4.6 poniŜej, powinny spełniać jedynie przepisy 

ogólne podane pod 4.1.1.1, 4.1.1.2 i 4.1.1.4 do 4.1.1.8. 

3.4.1.2 Maksymalna masa brutto opakowania kombinowanego nie powinna przekraczać 30 kg, a dla 

tac obciąganych folią termokurczliwą lub rozciągliwą nie powinna przekraczać 20 kg. 

UWAGA: PowyŜsze ograniczenie masy dla opakowań kombinowanych nie ma zastosowania 

w odniesieniu do kodu LQ5. 

3.4.1.3 Z zastrzeŜeniem ograniczeń maksymalnych podanych pod 3.4.1.2 i ograniczeń 

indywidualnych podanych w tabeli 3.4.6, towary niebezpieczne mogą być pakowane razem 

z innymi materiałami lub przedmiotami pod warunkiem, Ŝe w przypadku wycieku nie będą 

reagowały ze sobą niebezpiecznie. 

3.4.2 Kod „LQ0” podany dla danego materiału lub przedmiotu w kolumnie (7) tabeli A w dziale 3.2 

oznacza, Ŝe w odniesieniu do tego materiału lub przedmiotu nie mają zastosowania wyłączenia 

spod odpowiednich przepisów załączników A i B, przewidziane dla opakowanych, 

ograniczonych ilości materiałów niebezpiecznych, o ile w wymienionych załącznikach nie 

postanowiono inaczej. 

3.4.3 JeŜeli w niniejszym dziale nie postanowiono inaczej, to kod „LQ1” lub „LQ2” podany dla 

danego materiału lub przedmiotu w kolumnie (7) tabeli A w dziale 3.2 oznacza, Ŝe do przewozu 

tego materiału lub przedmiotu nie mają zastosowania przepisy innych działów ADR pod 

warunkiem, Ŝe: 

(a) przestrzegane są przepisy podane pod 3.4.5 (a) do (c), przy czym, dla potrzeb tych 

przepisów, przedmioty uwaŜa się za opakowania wewnętrzne; oraz 

(b) opakowania wewnętrzne spełniają wymagania podane pod 6.2.1.2 i 6.2.4.1 do 6.2.4.3. 

3.4.4 JeŜeli w niniejszym rozdziale nie postanowiono inaczej, to kod „LQ3” podany dla danego 

materiału lub przedmiotu w kolumnie (7) tabeli A w dziale 3.2 oznacza, Ŝe do przewozu tego 

materiału lub przedmiotu nie mają zastosowania przepisy innych działów ADR pod 

warunkiem, Ŝe: 

(a) w przypadku przewozu materiału w opakowaniach kombinowanych, uŜyte zostały 

następujące opakowania zewnętrzne: 

- bębny stalowe lub aluminiowe z wiekiem zdejmowanym;  

- kanistry stalowe lub aluminiowe z wiekiem zdejmowanym;  

- bębny ze sklejki lub z tektury; 

- bębny lub kanistry z tworzywa sztucznego z wiekiem zdejmowanym; lub 

- skrzynie drewniane, ze sklejki, z materiałów drewnopodobnych, z tektury, 

z tworzywa sztucznego, stalowe lub aluminiowe; 

spełniające odpowiednie wymagania konstrukcyjne podane pod 6.1.4; 

(b) nie zostały przekroczone maksymalne ilości netto na opakowanie wewnętrzne 

wskazane w kolumnach (2) lub (4) tabeli 3.4.6 oraz maksymalne ilości netto na sztukę 

przesyłki wskazane w kolumnach (3) lub (5) tej tabeli;  



  

(c) kaŜda sztuka przesyłki oznakowana jest w sposób widoczny i trwały: 

(i) numerem rozpoznawczym zawartego w niej towaru, podanym w kolumnie (1) 

tabeli A w dziale 3.2, poprzedzonym literami „UN”; lub 

(ii) w przypadku towarów o róŜnych numerach rozpoznawczych umieszczonych 

w tej samej sztuce przesyłki: 

- numerami rozpoznawczymi zawartych w niej towarów, poprzedzonymi 

literami „UN”, lub  

- literami „LQ”
1
. 

Oznakowanie to powinno być naniesione wewnątrz rombu, o długości boku co 

najmniej 100 mm, z obrzeŜem zaznaczonym linią. Grubość linii obrzeŜa rombu 

powinna wynosić co najmniej 2 mm, a wysokość numeru UN co najmniej 6 mm. JeŜeli 

w sztuce przesyłki znajdują się materiały zaliczone do róŜnych numerów UN, to romb 

powinien być wystarczająco duŜy, aby pomieścić kaŜdy z tych numerów. JeŜeli jest to 

uzasadnione wielkością sztuki przesyłki, to podane wymiary mogą być zmniejszone, 

pod warunkiem, Ŝe oznakowanie pozostanie dobrze widoczne. 

3.4.5 JeŜeli w niniejszym dziale nie postanowiono inaczej, to kody „LQ4” do „LQ19” oraz „LQ22” do 

„LQ28” podane dla danego towaru w kolumnie (7) tabeli A w dziale 3.2 oznaczają, Ŝe do 

przewozu tego towaru nie mają zastosowania przepisy innych działów ADR pod warunkiem, Ŝe: 

(a) towar jest przewoŜony: 

- w opakowaniach kombinowanych odpowiadających wymaganiom podanym pod 

3.4.4 (a), lub 

- w opakowaniach wewnętrznych metalowych lub z tworzywa sztucznego, które 

nie są podatne na pęknięcie lub łatwe przebicie, umieszczonych na tacach 

obciągniętych folią termokurczliwą lub rozciągliwą; 

(b) nie zostały przekroczone maksymalne ilości netto na opakowanie wewnętrzne 

wskazane w kolumnach (2) lub (4) tabeli 3.4.6 oraz maksymalne ilości netto na sztukę 

przesyłki wskazane w kolumnach (3) lub (5) tej tabeli; 

(c) kaŜda sztuka przesyłki oznakowana jest w sposób widoczny i trwały zgodnie 

z przepisami podanymi pod 3.4.4 (c). 

                                                 
1 Litery „LQ” są skrótem od słów angielskich „Limited Quantities” (ilości ograniczone). Litery „LQ” nie są 

dozwolone przez Kod IMDG lub Instrukcje Techniczne ICAO. 



  

3.4.6 Tabela 

Opakowania kombinowanea 

Maksymalna zawartość netto 

Opakowania wewnętrzne umieszczone na 
tacach obciągniętych folią termokurczliwąa 

lub rozciągliwą 
Maksymalna zawartość netto Kod 

Na opakowanie 
wewnętrzne 

Na sztukę przesyłki b Na opakowanie 
wewnętrzne 

Na sztukę przesyłki b 

(1) (2) (3) (4) (5) 

LQ 0 Brak wyłączenia na warunkach podanych pod 3.4.2. 

LQ 1 120ml  120ml  

LQ 2 1 l  1 l  

LQ 3
c 

500ml 1 l niedozwolone niedozwolone 

LQ 4
c
 3 l  1 l  

LQ 5
c
 5 l nieograniczona 1 l  

LQ 6
c 

5 l  1 l  

LQ 7
c 

5 l  5 l  

LQ 8 3 kg  500 g  

LQ 9 6 kg  3 kg  

LQ 10 500 ml  500 ml  

LQ 11 500 g  500 g  

LQ 12 1 kg  1 kg  

LQ 13 1 l  1 l  

LQ 14 25 ml  25 ml  

LQ 15 100 g  100 g  

LQ 16 125 ml  125 ml  

LQ 17 500 ml 2 l 100 ml 2 l 

LQ 18 1 kg 4 kg 500 g 4 kg 

LQ 19 5 kg  5 kg  

LQ 20 Zarezerwowane Zarezerwowane Zarezerwowane Zarezerwowane 

LQ 21 Zarezerwowane Zarezerwowane Zarezerwowane Zarezerwowane 

LQ 22 1 l  500 ml  

LQ 23 3 kg  1 kg  

LQ 24 6 kg  2 kg  

LQ 25
d 

1 kg  l kg  

LQ 26
d 

500 ml 2 l 500 ml 2 l 

LQ 27 6 kg  6 kg  

LQ 28 3 l  3 l  

a  
Patrz 3.4.1.2 

b 
 Patrz 3.4.1.3 

c 
 W przypadku mieszanin jednorodnych klasy 3 zawierających wodę, wymienione ilości odnoszą się tylko do 

materiałów klasy 3 zawartych w tych mieszaninach. 
d 

 Odnośnie do numerów UN 2315, 3151, 3152 i 3432, przewoŜonych w urządzeniach, ich ilości w pojedynczym 

urządzeniu nie powinny przekraczać ilości wskazanych na opakowanie wewnętrzne. Urządzenie powinno być 

przewoŜone w szczelnym opakowaniu a całkowita sztuka przesyłki powinna być zgodna z 3.4.4 (c). Do przewozu 

urządzeń nie powinny być uŜywane tace obciągane folią termokurczliwą.

3.4.7 Opakowania zbiorcze zawierające sztuki przesyłki spełniające wymagania podane pod 3.4.3, 3.4.4 

lub 3.4.5 powinny być oznakowane zgodnie z 3.4.4 (c) z uwzględnieniem kaŜdego towaru 

niebezpiecznego znajdującego się w opakowaniu zbiorczym, z wyjątkiem przypadków, gdy 

oznakowanie odnoszące się do wszystkich towarów niebezpiecznych znajdujących się 

w opakowaniu zbiorczym pozostaje widoczne. 


