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Eğitim programı

• Tanımlar

• Ambalajların testi ve piyasaya kabulü

• ADR’de belirtilen ambalajların kodlanması

sistemi

• Ambalajların seçilmesine ilişkin kurallar

• Uygun etiketleme yöntemleri

• Karışık paketlemeyle ilgili kurallar

• Alıştırmalar
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İlgili tanımlar

“Ambalajlama” bir hazne veya birden çok hazne, 

haznelerin muhafaza ve diğer güvenlik işlevlerini

yapabilmesi için gereken malzemeler veya diğer bileşenler

anlamına gelir 

“Ambalaj” ambalaj veya büyük ambalaj veya IBC ve

onun sevkiyat için hazırlanan elemanlarını içeren

ambalajlamanın tamamlanmış ürünü anlamına gelir. Bu

terim işbu başlıkta tanımlanan gaz haznelerinin yanı sıra

büyüklükleri, kütleleri veya yapılarından ötürü

ambalajlanmadan taşınabilen veya kafeslerde,

sandıklarda veya elleçleme cihazlarıyla taşınabilen

nesneleri kapsar. Radyoaktif malzemelerin taşınması

haricinde, dökme halinde taşınan maddeler veya

tanklarda taşınan maddeler için geçerli değildir.
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"Kompozit paketleme (cam, porselen veya çanak çömlek)" iç 

kısmı cam, porselen veya çömlek türü bir hazneden oluşan ve 

bir harici ambalajlamaya (metal, tahta, karton, plastik madde, 

genleşmiş plastik maddeden vb.) sahip ambalajlardır. 

Birleştirildiğinde ayrılmaz bir birim haline gelir ve bu ambalaj 

tek parça bir şekilde doldurulup, saklanabilir, ayrılabilir ve 

boşaltılabilir; 

"Kombine paketleme” bir harici ambalajlama içinde, 

taşıma amacıyla ambalajlanmış bir veya birden çok

ambalaj kombinasyonu anlamına gelir; 

İlgili tanımlar

"Kompozit paketleme (plastik malzeme)" içte plastik bir hazne ve harici ambalajlamadan

(metal, karton, kontrplak, vb.) oluşur. Birleştirildiğinde ayrılmaz bir birim haline gelen bu

ambalaj, tek parça bir şekilde doldurulup, saklanabilir, ayrılabilir ve boşaltılabilir;
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’’Dış ambalaj" elleçlenmesi ve istiflenmesi daha kolay bir birim 

oluşturacak şekilde birleştirilen, bir veya daha fazla ambalajları içeren, bir 

gönderici tarafından kullanılan (Sınıf 7 durumunda tek bir gönderen

tarafından) bir dış ambalaj anlamına gelir. 

Dış ambalaj örnekleri: 

(a) Çeşitli ambalajların yerleştirildiği veya istiflendiği ve plastik şerit, sıkıca 

saracak veya gergin şekilde olacak bir bant veya diğer uygun 

yöntemlerle sabitlenen palet gibi bir yükleme tablası veya 

(b) Kutu veya sandık gibi bir dış koruyucu ambalajlama; 

İlgili tanımlar
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''Büyük ambalaj'' nesneler veya ic ̧ ambalajlar içeren, harici 

ambalajdan oluşan ambalaj 

anlamındadır ve ayrıca: 

a) Mekanik elleçleme için tasarlanmıştır; 

b) 400 kg net ağırlıktan veya 450 litre kapasiteden fazladır 

fakat hacmi 3 m3’ten fazla olmamalıdır; 

İlgili tanımlar

"Orta boy hacimli konteyner (IBC)” katı veya esnek bir portatif

ambalaj anlamına gelir ve kapasitesi aşağıdaki gibidir:

- Ambalajlama grubu II'nin ve III'ün katıları ve sıvıları, metal

IBC'lerle ambalajlandığında, ambalajlama grubu I katı maddeleri ve

Sınıf 7'e ait radyoaktif malzemeler için en fazla 3 m3;

- Esnek, sert plastik, kompozit, karton veya tahta IBC'lerde

ambalajlandığında, ambalajlama grubu I’in katı maddeleri için en

fazla 1,5 m3;
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1.Kaliteli, sağlam, sızdırmaya karşı sıkı - 4.1.1.1; 

2.Taşınan maddenin tehlike özelliklerine karşı dirençli - 4.1.1.2; 

3. Sıvı ile doldurulduğunda genleşmeye karşı yeterli boşluğa sahip ve iç

basınca dirençli - 4.1.1.4; 4.1.1.8.1  

4. İç ambalajların yerleştirilme sırasında sabitlenmesi -4.1.1.5

5. Birbirleriyle tepkimeye giren tehlikeli maddelerin birlikte

ambalajlanmaması- 4.1.1.6

6. Tasarım gerekliliklerini karşılamak ve gerekli testler ile periyodik

muayenelerin yapılması– 4.1.1.3; 4.1.1.12; 4.1.1.9.

7. Boş ambalajlar dolu ambalajlarla aynı hükümlere tabi – 4.1.1.11

AMBALAJLAMAYLA İLGİLİ ŞARTLAR

www.dataakademi.com.tr



Test türü Kurallar

SAĞLAMLIK TESTLERİ

Düşürme testi

Sızdırmazlık

testi

İç basınç testi

İstifleme testi

Dolu ambalaj sert yüzeye çarpılır

(0.8 ila 1.8 m yükseklikten)

İçten hafif hava basıncı uygulanan

ambalaj, suyun altında tutulur

Ambalaja test basıncı uygulanır

(Ambalajlama grubu I için - p  250kPa)

Ambalajın üzerine kuvvet uygulayıp, 

uzun süre istifli halde tutulur

(asgari yükseklik 3 m)

MUAYENE TÜRLERİ
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AMBALAJLARIN İŞARETLENMESİ

İŞARETLEMENİN 

AMACI

İKAZ BİLGİ

SONUÇLARDA

N ÖNCE

Ambalajlama

bilgisi
TEHLİKEDEN 

ÖNCE

Maddeyle ilgili

bilgi

ETİKETLER

Ek işaret

Ambalajlama

kodu
Yazılar

UN 2580
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AMBALAJLARIN İŞARETLENMESİ 6.1.3

u
n

„UN”

„RID/ADR”

1. Birleşmiş Milletler ambalaj

sembolü:

Metal ambalajlar için:

2. Ambalajlama kodu, ambalajlama türü örn. 1 - varil, 3 - bidon, 4 - kutu

3. Ambalajlama grubu, örn. Y (I için X veya III için Z  )

4. „S” Harfi katılar veya iç ambalajlar veya sıvı maddeler

5. Üretim yılı – variller ve plastik bidonlar için üretim ayı

7. Üreticinin adı veya markası

6. Ambalaja onay veren ülkenin işareti

Sıvılar için madde yoğunluğu (pomijana poniżej 1,2) veya katılar için azami brüt

ağırlık

Demiryolu, karayolu ve içsu yollarında taşınma onayı olan ve ince cidarlı

metal ambalajlarla kompozit ambalajlar (6P) için

ambalaj materyali örn. A - çelik, G – mukavva

kategori ve tip örn.1A1- çıkartılmz başlıklı varil

1
2
3
4

5
6

9
10

11 12

7
8

4G/Y20/S/08/D/DI- 1201

Ambalaj > 30 kg için işaretler

ambalajın üstünde ve/veya yan

tarafında bulunmalıdır
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Ambalajlama örnekleri

1

765

32

1A2

4G

1G1H1

3H1 0A2

5H4
4
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Znaki certyfikacyjne opakowania

4G/Z50/S/09/DK/ETI-1210

Ambalajın markası

Ambalaja onay veren ülke, Danimarka

Üretim yılı

Katı maddeler için ambalajlama

Azami brüt ağırlık 50 kg 

AG III maddeler için ambalajlama

Mukavva kutu

UN işareti

UN 2215
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Ambalajlamayla ilgili özel hükümler

4.1.5 – Sınıf 1 maddeler

Ambalajlama grubu II’nin test gerekliliklerini karşılayan

ambalajlar

4.1.7- Sınıf 5.2 organik peroksitler ve Sınıf 4.1 

kendiliğinden tepkimeye giren maddeler

Ambalajlama grubu II, P520 talimatı, OP1 ila OP8 

gerekliliklerini karşılayan ambalajlar

4.1.8- Bulaşıcı maddeler (Sınıf 6.2)

İkincil ambalajla dış ambalaj arasına ambalajın içindekilerle

ilgili bir liste konmalıdır.
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(IBC)

-13H3
(IBC) 

metal- 11A
(IBC)

kompozit- 31HA1

Orta Boy Hacimli Konteyner (IBC)

(IBC)

metal - 31A

Tip Katı maddeler, boş veya dolu Sıvı

maddeler

Yer çekimi 10 kPa (0,1 bar) üzerinde

bir basınç altında

Sert 11 21 31

Esnek 13
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31HA1 –Sert plastikten ic ̧ kava ve çelik bir dış 

muhafazaya sahip olan sıvılara yönelik bir IBC için. 

Y – Ambalajlama grubu II ve III olan maddeler için;

02 06 – üretim ayı ve yılı;

D – onay veren ülke işareti;

BAM… - tescil numarası (üretici işareti)

4056 – yükün istiflenme testi (kg);

2037 – IBC’nin izin verilen ağırlığı (kg)

.

IBCler için özel zorunluluklar 6.5.2

Harfler, rakamlar ve işaretler asgari 12 mm
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IBC

1. 01.2011 tarihinden sonra yapılan, 

değşitirilen veya tamir edilen

31H1/Y/09 99/PL
/BA76/1500/1300

1500 – yük (kg) 

istifleme testi

1300 – IBC’nin izin

verilen ağırlığı (kg)

Veya

ADR 2011 
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IBC ile ilgili örnekler
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1 Ocak 2011 itibariyle aşağıdaki işaretler yer almalıdır:

- IBC kodu - tipi

- tasarım tipinin onaylandığı ambalajlama gruplarının büyük

harfle ismi:

X – AG I, II ve III için (yalnızca katılar için IBClerde)

Y – AG II ve III için

Z – yalnızca AG III için

- üretim tarihi ay ve yıl olarak (son iki hane)

Plastik iç ambalaj

- işareti tahsis eden ülkenin işareti

- üreticinin adı veya işareti

UN ambalajlama sembolü kullanılamaz!

Kompozit IBClerde iç hazne
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Ek işaretleme
IBC Kategorisi

Metal
Tworzywo 

sztuczne
Złożone

Tektu

ra
Drewniane

Pojemność w L X X X

Masa własna w kg X X X X X

Ciśnienie próbne 

(manometryczne) w kPa  

( 21,31)

X X

Maksymalne ciśnienie 

napełnienia / rozładunku ( 

21,31)

X X X

Materiał korpusu i jego 

grubość minimalna w mm 
X

Data ostatniego badania 

szczelności ( 21,31)
X X X

Data ostatniej kontroli 

(miesiąc i rok)
X X X

Numer seryjny 

producenta
X

IBC ek işaretleme- 6.5.2
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 5 YILDA BİR MUAYENE (2,5) (metal sert

plastik ve kompozit) – 6.5.4

 2,5 YILDA BİR SIZDIRMAZLIK TESTİ – sıvılar ve

katılar (basınç altında doldurulan) - 6.5.4.4.2

Plastik – azami 5 yıl kullanımı (4.1.1.15)

Taşıma kabulü: (4.1.2.2)

Son geçerlilik tarihinin ardından 3 ay

Tehlikeli maddelerin imhası veya geri dönüştürülmesş için geri

gönderilmesi durumunda geçerlilik tarihinin ardından 6 ay

Test için boşaltılması – sınırlama yok

IBC 6.5
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Plastik – azami 5 yıl kullanımı (4.1.1.15)

6.5.1.4.3
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 5 YILDA BİR MUAYENE (2,5) (metal sert plastik ve kompozit) – 6.5.4.4.1

 2,5 YILDA BİR SIZDIRMAZLIK TESTİ – sıvılar ve katılar (basınç altında

doldurulan) - 6.5.4.4.2

6.5.1.4.3
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Plastik – azami 5 yıl kullanımı (4.1.1.15)

6.5.1.4.3
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Ambalajların taşınması

Ambalaj seçimi ile ilgili

kurallar
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...

...

Maddeler listesi Tablo A

UN

(1) (7) (9a)(4)

Ambalajlama

talimatı

Özel

hükümler

1307

P001

IBC03

LPO1

R001

Sınırlı miktar

(8)

5 lIII

R001  

Seçme kuralları, örn:

Çıkmayan başlıklı (0A1) veya

çıkan başlıklı (0A2) Hafif metal 

ambalajlama ; 

Seçme kuralları, örn:

Çelik varil 1A1                         

plastik bidonlar

(3H1) veya (3H2); 

kompozit ambalajlama (6HA1)

LPO1

Harici ambalaj olarak kabul edilen (sadece

maddeler ve tehlikeli madde içeren iç

ambalajlara izin verilir)

Çelik büyük ambalajlama (50A)     

ahşap büyük ambalajlama (50C)       

Plastik büyük ambalajlama (50H)......                              

Seçme kuralları, örn:

Metal IBC (31A, 31B, 31N) 

sert plastik  IBC (31H1, 31H2) 

kompozit IBC (31HZ1, 31HA2, …

IBC03

P001

4.1.4

AG

Ambalaj seçimi ile ilgili kurallar
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ALIŞTIRMALAR

UN 1170, AG II

UN 2448

UN 2969

4G/Y…

0A2/Y…

31HA1/Y…
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PP 31- UN 1131 için, 

amalajlamalar hermatik olarak

mühürlenmelidir

….….….….….….….….….….….

MP7 

MP17
PP31P0010/E03+6.1IFT13DWUSIARCZEK WĘGLA1131

(9b)(9a)(8)(7a)/(7b)(6)(5)(4)(3b)(3a)(2)(1)

4.1.104.1.44.1.43.4.63.35.2.22.1.1.32.22.23.1.2

Pakowanie 

razem

Przepisy 

szczególne
Instrukcja 

pakowania

Opakowanie

Il
o

śc
i 

o
g

ra
n

ic
zo

n
e

P
rz

ep
is

y
 s

zc
ze

g
ó

ln
e

N
a

le
p

k
i

G
ru

p
a

 p
a

k
o

w
a

n
ia

K
o

d
 k

la
sy

fi
k

a
cy

jn
y

K
la

sa

Nazwa i opis
Nr 

UN

ALIŞTIRMALAR
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MP19PP1P0015 L3IIF13
1133

(9b)(9a)(8)(7a)(6)(5)(4)(3b)(3a)(2)(1)

4.1.104.1.44.1.43.4.63.35.2.22.1.1.32.23.1.2

Karışık

paketleme

Özel

hükümler

Ambalajla

ma talimatı

Ambalajlamalar

S
ın

ır
lı

m
ik

ta
rl

a
r

Ö
ze

l
h

ü
k

ü
m

le
r

E
ti

k
et

le
r

A
m

b
a

la
jl

a
m

a
g

ru
b

u

S
ın

ıf
la

n
d

ır
m

a
k

d
o

u

S
ın

ıf

AD ve tanım
UN 

No

KLEJE zawierające materiały ciekłe 

zapalne ( o prężności par w teperaturze

50 C większej niż 110 kPa, ale nie 

większej niż 175 kPam

640C

(7b)

3.5.1.22.2

PP1 BM No. 1133, 1210, 1263 ve 1866 için ve yapışkanlar, baskı mürekkepleri, baskı mürekkebiyle

ilgili malzemeler, boyalar, boya ile ilgili malzemeler ve BM No. 3082’ye tahsis edilmiş reçine çözeltileri, 

ambalajlama grubu II ve III kapsamındaki ve ambalaj başına 5 litre veya daha düşük miktarlardaki 

maddeler için metal veya plastik ambalajların, aşağıdaki şekillerde taşındıklarında Bölüm 6.1’deki 

performans testlerini karşılamalarına gerek yoktur: 

(a) paletler üzerine konmus ̧ yükler, paletli bir kutu veya birim yük cihazında; örneğin kayışlanarak, sıkı 

veya gergin örtüye sarılarak veya diğer uygun yöntemlerle bir palet üzerine yerleştirilmiş, istiflenmis ̧ ve 

sabitlenmis ̧ tekli ambalajlar halinde; veya 

(b) maksimum 40 kg net kütleye sahip kombinasyon paketlerinin iç ambalajları olarak. 

ALIŞTIRMALAR
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UN Ad ve tanım

Sınıflan

dırma

kodu 

LC

50

(ml

/m3

)

sili

nd

irl

er

Tüp

Silin

dir

deme

ti

Test 

Periyod

u (yıl)a

Özel

hükümler

1002 HAVA, 

SIKIŞTIRILMIŞ

1A X X X 10

1006 ARGON, 

SIKIŞTIRILMIŞ

1A X X X 10

1016 KARBONMO

NOKSİT, 

SIKIŞTIRILM

IŞ

1TF 37

60
X X X 5 u

P200 AMBALAJLAMA 

TALİMATI 

Test periyotları 10 yıla

kadar uzatılabilir. 

4.1.6.10 dondurucu kaplar dışındaki yeniden doldurulabilir basınçlı kaplar, 6.2.1.6 

hükümlerine, BM olmayan kaplar 6.2.3.5.1 hükümlerine ve ambalajlama talimatı 

P200, P205 veya P206’a göre periyodik olarak muayene edilecektir. Kapalı 

kriyogenic kapların başınç tahliye vanaları, 6.2.1.6.3 deki hükümlere ve P203 

ambalajlama talimatlarına göre, periyodik muayenelere ve testlere tabi 

tutulacaklardır. Basınçlı kaplar, periyodik muayene zamanı geldikten sonra 

doldurulmayacak olup, muayene ve imha işlemlerinin ve ara taşıma

operasyonlarının yürütülmesi amaçlarıyla zaman sınırının sona ermesinden sonra 

taşınabilir. 

Silindir testleri
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Ambalajların taşınması

Ambalajların işaretlenmesi
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AMBALAJLARIN İŞARETLENMESİ

İŞARETLEMENİN 

AMACI

İKAZ BİLGİ

SONUÇLARDAN 

ÖNCE

Ambalaj

tanımlama
TEHLİKEDEN 

ÖNCE

İçerik

tanımlama

ETİKETLER

İLAVE 

İŞARETLER

Ambalajlama

kodu
Yazılar

UN 2580
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Ambalajların işaretlenmesi ile ilgili kurallar

4G/Z30/S/02/GB/2373
u
n

UN 2580

UN NUMARASI

YÖN OKLARI

ETİKETLER

SERTİFİKASYON KODU VE AMBALAJLAMA KODU

Yalnızca harici ambalaj için zorunludur

HER AMBALAJIN 

IŞARETLENMESI

1 .UN Numarası….

2. Sütun 5’e ait etiketler

3. Sertifikasyon kodu

+ ÖZEL HÜKÜMLER

KULLANMA KURALLARI:

- Sıvı içeren iç ambalajlara sahip kombine

ambalajlar

5.2.1 ve 5.2.2
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….….….….….….….….….….….

MP7 

MP17
PP31P00103+6.1IFT131131

(9b)(9a)(8)(7)(6)(5)(4)(3b)(3a)(2)(1)

4.1.104.1.44.1.43.4.63.35.2.22.1.1.32.22.23.1.2

Karışık

paketleme

Özel

hükümler
Ambalajlama

talimatı

Ambalajlamalar

S
ın

ır
lı

m
ik

ta
rl

a
r

Ö
ze

l
h

ü
k

ü
m

le
r

E
ti

k
et

le
r

A
m

b
a

la
jl

a
m

a

g
ru

b
u

S
ın

ıf
la

n
d

ır
m

a
k

o
d

u

S
ın

ıf

Ad ve tanım

UN 

num

aras

ı

….….….….….….….….….….….

MP155 l8IIIC182580
P001 

IBC03 

LPO1 

R001

BROMEK GLINOWY W 

ROZTWORZE

UN 

NUMARASI

ETİKET 

NUMARASI

Birden fazla etiket olması halinde, bu etiketler yan yana

konmalıdır -5.2.2.1.6(c)

DWUSIARCZEK WĘGLA

ALIŞTIRMALAR
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Ambalajların işaretlenmesi ile ilgili kurallar

4G/Z30/S/02/GB/2373
u
n

UN 2580

UN Numarası

YÖN OKLARI

ETİKETLER

5.2.1 i 5.2.2

Ambalajlar için sertifikasyon kodu :

 30 litreye (kg) kadar- asgari 12 mm

5 litre (kg) üzerinde – asgari 6 mm

5 litre (kg) altında ambalajın boyutlarıyla orantılı olması yeterlidir
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BOYUTLAR

yan uzunluk – ambalajların boyutlarına bağlı olarak asgari

100 mm kısaltılabilir

3

4

4

4

9

Etiket

kurallarına

uygun silinmez

etiketlerle

değiştirilebilir

Küçük boyutlarda

veya düzensiz şekle

sahip ambalajlarda

bir eklentinin

üzerine veya başka

bir şeye konabilir. -

5.2.2.1.6

ETİKETLER-5.2.2

Dozwolone 

dodatkowe 

napisy-

5.2.2.2.1.5

5.2.2.2.1.1 Etiketler, kontrast yaratan renkteki bir zeminde yer alacak ve 

ya noktalı ya da belirgin bir dış sınır çizgisine sahip olacaktır. 
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- UN 3077 ve 3082 1 Temmuz 2009 

itibariyle

- Diğer maddeler 1 Ocak 2011
Sınıflandırma kriteri

(2.2.9.1.10 ADR)

Madde miktarı tekli veya iç

ambalajlarda

> 5 litre (sıvı)

> 5 kg (katı madde)

4G/Z30/S/02/GB/2373
u
n

UN 2580

3  3

3

8
8

8

5.2.1.8 

Çevreye zararlı maddeler
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2.1.3.8

Materiały klas 1 do 6.2, 8 i 9, inne niż zaklasyfikowane do numerów UN

3077 lub UN 3082, spełniające kryteria podane pod 2.2.9.1.10, uważane

są dodatkowo do zagrożeń klas klas1 do 6.2, 8 i 9 za materiały

zagrażające środowisku.

Materiały niespełniające kryteriów żadnej klasy z wyjątkiem kryteriów

określonych pod 2.2.9.1.10, powinny być zaliczone odpowiednio do UN

3077 lub UN 3082.

2.2.9.1.10. 1.1

Materiały zagrażające środowisku obejmują różne materiały ciekłe i stałe

zanieczyszczające wodę, jak również roztwory i mieszaniny z takimi

materiałami (jak preparaty i odpady).

2.2.9.1.10.3

Materiały powinny być klasyfikowane jako „materiały zagrażające

środowisku (środowisku wodnemu) jeżeli odpowiadają kryteriom kategorii

ostrej 1, przewlekłej 1 lub przewlekłej 2 zgodnie z kryteriami….

Çevreye zararlı maddeler
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• Kriteri belirlemek için test yok 2.2.9.1.10 (geçerli değil)

• 1272/2008/AB Yönetmelik kriteri

H400 H410 H411

• 67/548/AET veya /45/AB Direktifi

R50   R50/53   R51/53

Yukarıda bahsedilen kategorilere atanmayan madde veya

karışımlar çevreye zararlı değildir.

Çevreye zararlı maddeler
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67/548/AET TEHLİKE 1272/2008/WE

R50
Su organizmaları için çok zehirli

H400

R50/53
Su organizmaları için çok zehirli ; su

çevresine uzun vadeli tehlikelere neden

olabilir.

H400

H410

R51/53

Działa toksycznie na organizmy wodne; 

może powodować

długo utrzymujące się niekorzystne zmiany 

w środowisku wodnym

H411
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UN 1202 UN 1202

450 litre üzerindeki IBCler „yazılar” ve etiketlerle karşılıklı her iki tarafından

işaretlenmelidir. 

(ADR 5.2.1.4  ve 5.2.2.1.7 gereğince)

IBC işaretleme kuralları
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UN 1202

Dış ambalaj

“OVERPACK” (DIŞ PAKET) kelimesi, açıkça görünür ve okunaklı olacak ve menşe ülkenin resmi 

dilinde ve ayrıca bu dilin İngilizce, Fransızca veya Almanca olmaması halinde, taşıma işlemine

müdahil ülkeler arasındaki anlaşmaların aksini ön görmediği durumlarda, İngilizce, Fransızca veya 

Almanca dillerinde olacaktır. “UN” (BM) harflerinin ardından gelen bir BM Numarasıyla işaretlenecek

ve dış pakette bulunan her bir tehlikeli mal için, 5.2.1.1 ve 5.2.1.2 ambalajlarından istendiği şekilde ve 

5.2.1.8 de ambalajlar için gerekli ise çevreye zararlı madde işareti ile etiketlenecektir. Farklı 

ambalajlar için aynı BM numarasının veya aynı etiketin kullanılması gerekiyorsa, yalnızca bir kere 

uygulanması gerekir. 

– 5.1.2

HER İKİ 

KARŞILIKLI YANDA 

Dış ambalajların işaretlenmesi

5.1.2.4 - Karma yüklemelere ilişkin yasaklar dış paketler için de geçerlidir. 
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UN 0337

FIREWORKS

UN Numarası

Uygun Sevkiyat Adı

GÖNDEREN ÜLKENİN DİLİ + ADR DİLİ

Ambalajlama Kodu

BÖLÜM

UYUMLULUK 

GRUBU

Sınıf 1 ambalajların seçimi

5.2.1.5
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Uygun sevkiyat adı

UN Numarası

Bir sonraki periyodik test

Etiket no 2.1 gazlar için - UN:1011,1075,1965,1978   

semboller, metin, rakam

Etiketler yanyana veya içiçe olabilir ancak en 

belirgin tehlikeli özellik tamamen görülebilir

olmalıdır.

Sınıf 2 silindir testi
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5.2.2.2.1.2 (…)

Sınıf 2’ye ait gazlara 

yönelik boş, temizlenmemis ̧ 

basınçlı kaplar, durumun 

gerektirdiği şekilde yeniden 

doldurma ve muayene ile yeni bir 

etiketin yürürlükteki

düzenlemelere uygun şekilde

uygulanması veya basınçlı kabul 

imhası amaçlarıyla silindi veya 

hasarlı etiketlerle taşınabilir. 

Sınıf 2 silindir testi
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Ambalaj Türleri

Istisnai ambalaj

Endüstriyel ambalaj Tip1 (Tip IP-1)

Endüstriyel ambalaj Tip 2 (Tip IP-2)

Endüstriyel ambalaj Tip 3 (Typ IP-3)

Ambalaj Tip A 

Ambalaj Tip B(U)

Ambalaj Tip B(M)

Ambalaj Tip C

Sınıf 7 Ambalajları
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- Önünde „UN” harfleri bulunan UN Numarası

- uygun sevkiyat adı

- ikaz etiketleri – ambalajların her iki yanında

- gönderen veya alıcının bilgiler (ad ve adres)

- brüt ağırlık (sadece 50 kg üzerinde)

- ambalaj tipi („IP-1”, „IP-2”, „IP-3”, „TYP A”, „TYP B(U)”, „TYP B(M)”, „TYP C”)

- ambalaj üreticisinin adı ve onay ülkesi işareti (sadece IP-2, IP-3 ve Tip A için)

- ambalajın tasarımın onayına ilişkin işaret,

ambalajın seri numarası

radyasyon işareti
(yonca) (sadece Typ B(U), B(M), C)

Ambalaj – Sınıf 7
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Kategori I-BEYAZ;

ambalaj yüzeyi radyasyon seviyesi 0,005 mSv/s kadar

(dahil) TI -0

Kategori II-SARI; ambalaj yüzeyi radyasyon

seviyesi 0,005 ila 0,5 mSv/s (dahil)       TI 0 ila 1

Kategori III-SARI; ambalaj yüzeyi radyasyon

seviyesi 0,5 ila 2 mSv/s (dahil) TI 0 ila 10

Bölünebilen madde için (istisnai olanlar hariç) kritik

güvenlik indeksini (KGİ) belirtir

Sınıf 7 etiketleri
5.1.5.3.4
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Ambalajların taşınması

Karışık paketlemeyle ilgili kurallar
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OPAKOWANIE KOMBINOWANE

- opakowanie, składające się z jednego lub kilku 

opakowań wewnętrznych umieszczonych dla 

potrzeb transportu w opakowaniu zewnętrznym.

Jeśli opakowania wewnętrzne mogą łatwo ulec 

rozbiciu, to powinny być zabezpieczone materiałem 

wypełniającym i chłonnym

KARIŞIK PAKETLEME - 4.1.10

BİR DIŞ AMBALAJA BİRBİRİYLE TEPKİMEYE 

GİRMEYEN TEHLİKELİ MADDELER KARIŞIK 

PAKETLENEBİLİR. 

Skrzynie drewniane (4C1) lub tekturowe (4G) 

zawierające różne materiały, zapakowane razem 

(z wyjątkiem wyłącznie towarów klasy 1 lub wyłącznie 

towarów klasy7) nie powinny ważyć więcej niż 100 kg

Reakcje niebezpieczne 

wg ADR, to reakcje:

- spalania lub wydzielania 

znacznych ilości ciepła,

- wydzielanie na skutek 

reakcji gazów palnych, 

duszących, utleniających 

lub trujących;

- tworzenie materiałów 

żrących;

- tworzenie materiałów 

niestabilnych…
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….….….….….….….….….….….

MP7 

MP17
PP31P00103+6.1IFT13DWUSIARCZEK WĘGLA1131

(9b)(9a)(8)(7)(6)(5)(4)(3b)(3a)(2)(1)

4.1.104.1.44.1.43.4.63.35.2.22.1.1.32.22.23.1.2

Pakowa

nie 

razem

Przepisy 

szczególne
Instrukcja 

pakowania

Opakowanie

Il
o

śc
i 

o
g

ra
n

ic
zo

n
e

P
rz

ep
is

y
 

sz
cz
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ó
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k
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la
sy

fi
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a
cy

jn
y

K
la

sa

Nazwa i opis
Nr 

UN

….….….….….….….….….….….

MP19PP25 l3IIIF131170 144
ETANOL W ROZTWORZE 

(ALKOHOL ETYLOWY W 

ROZTWORZE)

P001 

IBC03 

LPO1 

R001

MP… KODU YOKTUR 

GENEL HÜKÜMLER 

UYGULANIR

MP 19 İç ambalaj başına 5 litreyi aşmayan miktarlarda, 

6.1.4.21'e uyan bir kombine ambalaj içinde birlikte 

ambalajlanabilir: 

- Bunlar için karışık ambalaj kullanımına da izin 

verildiğinde, diğer sınıflandırma kodlarına ait aynı 

sınıf maddeler ile veya başka sınıflara ait maddeler 

ile veya 

- Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri 

kaydıyla, ADR zorunluluklarına tabi olmayan 

maddeler ile. 

KARIŞIK PAKETLEME
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Karışık paketleme – ambalajların işaretlenmesi

Maddeler Ambalajlama talimatı

P001’e göre pambalajlanır

Sınırlı miktarda paketlenen

maddeler için Bölüm 3.4 

uygulanır

Ya 

da

UN 1263

UN 1133LQ

4G/Y25/S/03/PL/CR23u
n

UN 1263

UN 1133 UN 1263 – MP 19- 5L

UN 1133 – MP 19- 5L

UN 1263 – 5L

UN 1133 – 5L
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ALIŞTIRMALAR

A. Aşağıdaki maddeleri karışık olarak ahşap kutulara

paketlemek için gereken koşulları belirtiniz

1. UN 2209, 8 AG III,

2. UN 2215, 8, AG III.                                     

Ambalajların işaretlenmesi

4C1/Z…………..
u
n

UN 2209

UN 2215

A MP19 – iç ambalaj için

5’e kadar

MP10 – iç ambalaj için 5 

kg.’a kadar

P01 - 4C1

P02 - 4C1

100 kg

4.1.10.2
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UN 1181

UN 1194

4G/X…………..
u
n

UN 1181 - MP15 – iç ambalaj için

3l’ye kadar

UN 1194 - MP7 i MP17 – iç

ambalaj için 0.5 l ve her bir parça

için 1 l’ye kadar

UN 1194 2 ambalaj ve UN 1181 3 

ambalaj

B

B. Aşağıdaki maddeleri karışık olarak mukavva kutulara

paketlemek için gereken koşulları belirtiniz

1. UN 1194,3 (6.1), AG I – miktar 10l

2. UN 1181, 6,1 (3),AG II – miktar 90l.

Bir ambalajda 10 litreye kadar madde bulunur

Ambalajın işaretlenmesi

UN 1181 P01 – 4G

UN 1194 P01 – 4G

100 kg

4.1.10.2

ALIŞTIRMALAR
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ADR

İlginiz için teşekkürler
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