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1.

Úvod

Publikaci „Znaãení transportních nádob na plyny nálepkami a bezpeãnostními znaãkami“ vydává âeská asociace technick˘ch plynÛ (âATP,
www.catp.cz, catp@catp.cz), která sdruÏuje v˘znamné v˘robce a distributory technick˘ch plynÛ a pﬁíslu‰enství pro pouÏití technick˘ch plynÛ. Cílem
publikace je seznámit veﬁejnost se znaãením transportních nádob na plyny nálepkami a bezpeãnostními znaãkami.

2.

Znaãení transportních nádob na plyny v‰eobecnû

Znaãení nebezpeãn˘ch vûcí podávan˘ch k pﬁepravû v kusech, a tudíÏ
i transportních nádob na plyny, nápisy a bezpeãnostními znaãkami se ﬁídí
ustanoveními kapitoly 5.2 dohody ADR. Z ustanovení této kapitoly vypl˘vá,
Ïe kaÏdá opakovanû plnitelná nádoba pro vûci tﬁídy 2 musí b˘t zﬁetelnû
a trvanlivû oznaãena UN ãíslem odpovídajícím obsaÏen˘m nebezpeãn˘m
vûcem, kterému jsou pﬁedﬁazena písmena „UN“, oficiálním pojmenováním
pro pﬁepravu plynu nebo smûsi plynÛ, jak jsou uvedeny v oddílu 3.1.2
dohody ADR. U plynÛ pﬁiﬁazen˘ch pod j.n. poloÏku musí b˘t dodateãnû
k UN ãíslu uveden pouze technick˘ název. U smûsí plynÛ není tﬁeba udávat
více neÏ dva komponenty, které pﬁedstavují nejvût‰í nebezpeãí. U stlaãen˘ch plynÛ plnûn˘ch hmotnostnû a u zkapalnûn˘ch plynÛ musí b˘t uvedena
buì nejvy‰‰í dovolená hmotnost plnûní a vlastní hmotnost nádoby, vãetnû
v˘bavy a pﬁíslu‰enství upevnûn˘ch na nádobû v dobû plnûní, nebo celková
(brutto) hmotnost. RovnûÏ musí b˘t uvedeno datum (rok) pﬁí‰tí periodické
inspekce.
Toto oznaãení mÛÏe b˘t:
– vyraÏeno na nádobû
– uvedeno na trvalém ‰títku nebo bezpeãnostní znaãce upevnûné
na nádobû
– uvedeno nalepen˘m a zﬁetelnû ãiteln˘m nápisem, napﬁ. vyti‰tûn˘m nebo proveden˘m jin˘m rovnocenn˘m zpÛsobem.
V‰echna tato oznaãení musí b˘t zﬁetelnû viditelná a ãitelná a odolná vÛãi
vlivu povûtrnosti bez podstatného zhor‰ení jejich ãitelnosti.
Kapitola 5.2 dohody ADR dále ukládá oznaãit kaÏd˘ kus, a tudíÏ i transportní nádobu na plyn, bezpeãnostními znaãkami uveden˘mi ve sloupci
(5) tabulky A kapitoly 3.2 dohody ADR. Místo bezpeãnostních znaãek mohou b˘t pouÏita nesmazatelná oznaãení nebezpeãí odpovídající pﬁesnû
pﬁedepsan˘m vzorÛm bezpeãnostních znaãek. Tyto bezpeãnostní znaãky
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musí b˘t umístûny v blízkosti oficiálního pojmenování pro pﬁepravu, nesmí
je zakr˘vat nebo zastiÀovat jiná ãást nebo pﬁíslu‰enství nádoby nebo jiná
bezpeãnostní znaãka nebo nápis. Pokud se vyÏaduje více neÏ jedna bezpeãnostní znaãka, musí b˘t bezpeãnostní znaãky umístûny pﬁímo jedna
vedle druhé. Kryogenní nádoby urãené k pﬁepravû hluboce zchlazen˘ch
zkapalnûn˘ch plynÛ musí b˘t navíc na dvou protilehl˘ch svisl˘ch stranách
kusu zﬁetelnû oznaãeny orientaãními ‰ipkami smûﬁujícími smûrem nahoru,
dvû ãerné nebo ãervené ‰ipky na bílém nebo vhodném kontrastním podkladû (viz 5.2.1.9 ADR).
Bezpeãnostní znaãky musí odpovídat barvami, symboly a tvarem vzorÛm
uveden˘m v bodû 5.2.2.2.2 dohody ADR. Bezpeãnostní znaãky musí mít
tvar ãtverce postaveného na vrchol pod úhlem 45° s nejmen‰ími rozmûry
100 mm x 100 mm. Bezpeãnostní znaãky jsou opatﬁeny uvnitﬁ po celé délce svého obvodu ãarou stejné barvy jako symbol ve vzdálenosti 5 mm od
jejich okraje. Bezpeãnostní znaãky musí b˘t umístûny na podkladu v kontrastní barvû, nebo musí b˘t orámovány buì vyteãkovanou, nebo plnou ãarou. V urãit˘ch pﬁípadech jsou znaãky v odstavci 5.2.2.2.2 ADR znázornûny s vyteãkovan˘m vnûj‰ím orámováním. Toto se nevyÏaduje, je-li bezpeãnostní znaãka umístûna na podkladu v kontrastní barvû.Orientaãní
‰ipky musí b˘t pravoúhlé a velikosti, která je zﬁetelnû viditelná s ohledem
na velikost kusu. Vzor je vyobrazen v odstavci 5.2.1.9.1 ADR nebo je dán
specifikací v normû ISO 780. Vyznaãení pravoúhlého orámování kolem ‰ipek je nepovinné. JestliÏe to velikost kusu vyÏaduje, smí mít bezpeãnostní znaãky men‰í rozmûry, pokud zÛstanou zﬁetelnû viditelné. Láhve pro tﬁídu 2 mohou b˘t vzhledem ke svému tvaru, pozici a fixaãním systémÛm pro
pﬁepravu opatﬁeny bezpeãnostními znaãkami pﬁedstavujícími smysl bezpeãnostních znaãek uveden˘ch v tomto oddílu, jejichÏ rozmûry byly zmen‰eny podle rozmûrÛ uveden˘ch v mezinárodní normû ISO 7225, aby mohly b˘t umístûny na necylindrickou ãást takov˘ch lahví (hrdla). V tomto pﬁípadû se bezpeãnostní znaãky mohou pﬁekr˘vat v rozsahu stanoveném
normou ISO 7225. Av‰ak ve v‰ech pﬁípadech bezpeãnostní znaãka hlavního nebezpeãí a ãíslice uvedené na jakékoli bezpeãnostní znaãce musí
zÛstat plnû viditelné a symboly rozeznatelné. Prázdné nevyãi‰tûné tlakové nádoby mohou b˘t pﬁepravovány se zastaral˘mi nebo po‰kozen˘mi
bezpeãnostními znaãkami za úãelem nového naplnûní, popﬁípadû prohlídky a umístûní nové bezpeãnostní znaãky v souladu s platn˘mi pﬁedpisy,
nebo likvidace tlakové nádoby.
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3.

Znaãení tlakov˘ch lahví

V praxi nejbûÏnûj‰ím zpÛsobem je znaãení tlakov˘ch lahví nálepkami, na
kter˘ch je uvedeno UN ãíslo odpovídající obsaÏen˘m nebezpeãn˘m vûcem, kterému jsou pﬁedﬁazena písmena „UN“, oficiální pojmenování pro
pﬁepravu plynu nebo smûsi plynÛ a pﬁíslu‰né zmen‰ené bezpeãnostní
znaãky. Na tûchto nálepkách mohou b˘t uvedené dal‰í údaje, jako napﬁ. R
a S vûty, údaje o v˘robci apod. Dal‰í údaje poÏadované dohodou ADR,
u stlaãen˘ch plynÛ plnûn˘ch hmotnostnû a u zkapalnûn˘ch plynÛ buì nejvy‰‰í dovolená hmotnost plnûní a vlastní hmotnost nádoby, vãetnû v˘bavy
a pﬁíslu‰enství upevnûn˘ch v dobû plnûní, nebo celková (brutto) hmotnost
a datum (rok) pﬁí‰tí periodické inspekce jsou pak provedeny raÏbou na láhvi (viz pﬁíloha 1, 2)

4.

Znaãení svazkÛ tlakov˘ch lahví

Pro oznaãení svazku tlakov˘ch lahví je moÏné pouÏít stejnou nálepku, jako
pro znaãení jednotliv˘ch tlakov˘ch lahví. Svazek je v‰ak nutno oznaãit je‰tû pﬁíslu‰n˘mi bezpeãnostními znaãkami s nejmen‰ími rozmûry 100 mm x
100 mm. Toto oznaãení staãí umístit na jednu stranu svazku, vzhledem
k bezpeãnosti je v‰ak vhodnûj‰í oznaãit svazek etiketou a bezpeãnostními
znaãkami na stranách, kde je umístûn pﬁipojovací ventil. Dal‰í pﬁedepsané
údaje, jako napﬁíklad hmotnost a datum pﬁí‰tí periodické inspekce, jsou
pak uvedeny na pevném ‰títku (viz pﬁíloha 3).

5.

Znaãení kryogenních nádob

Kryogenní nádoby (minitanky, POS) musí b˘t oznaãeny UN ãíslem odpovídajícím obsaÏen˘m nebezpeãn˘m vûcem, kterému jsou pﬁedﬁazena písmena „UN“ a oficiálním pojmenováním pro pﬁepravu plynu nebo smûsi plynÛ. Dále musí b˘t oznaãeny pﬁíslu‰n˘mi bezpeãnostními znaãkami s nejmen‰ími rozmûry 100 mm x 100 mm a orientaãními ‰ipkami podle bodu
5.2.1.9 ADR. Orientaãní ‰ipky musí b˘t umístûny na dvou svisl˘ch protilehl˘ch stranách nádoby. Údaj o hmotnosti, datum poslední revize a dal‰í
pﬁedepsané údaje jsou provedeny raÏbou na pevném ‰títku (viz pﬁíloha 4).
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6.

Závûr

Tento materiál byl zpracován v souladu se znûním ustanovení dohody
ADR platné od 1. ledna 2007. Novelizací souãasnû platné verze dohody
ADR mohou nûkteré zde prezentované informace pozb˘t platnosti. Materiál se zab˘vá oznaãováním transportních nádob nálepkami a bezpeãnostními znaãkami a není v nûm blíÏe rozvedeno znaãení, které musí b˘t
trvale provedeno napﬁ. raÏbou nebo vyleptáním a které je blíÏe popsáno
v kapitole 6 dohody ADR.
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7.

Pﬁílohy

Pﬁíloha 1 – Znaãení tlakov˘ch lahví (pﬁíklad kyslík)
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Pﬁíloha 2 – Znaãení tlakov˘ch lahví (pﬁíklad kyslík)
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Pﬁíloha 3 – Znaãení svazku lahví (pﬁíklad vodík)

9

Pﬁíloha 4 – Znaãení kryogenních nádob (pﬁíklad kyslík hluboce zchlazen˘, kapaln˘)
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8.

Související normy a pﬁedpisy

âSN ISO 7225

Lahve na pﬁepravu plynÛ – Bezpeãnostní nálepky
(07 8501)

âSN ISO 780

Obaly – manipulaãní znaãky (77 0051)

Evropská dohoda o mezinárodní silniãní pﬁepravû nebezpeãn˘ch vûcí
(ADR), v platném znûní
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âeská asociace technick˘ch plynÛ

Co je
Firmy, které v âeské republice
vyrábûjí a/nebo plní a distribuují
technické plyny a firmy, které
vyrábûjí zaﬁízení pro jejich v˘robu
a distribuci, zaloÏily âeskou
asociaci technick˘ch plynÛ
(âATP), která má formu zájmového
sdruÏení právnick˘ch osob. âATP
je ãlenem European Industrial
Gases Association (EIGA).

Jaké má

jako zprostﬁedkovatel informací

ãlenské firmy

prodejní partneﬁi

dopravci

uÏivatelé

vûda a v˘zkum

úﬁady

svazy

Pﬁedmûtem ãinnosti Asociace je:
●

podpora bezpeãnosti práce
a ochrany Ïivotního prostﬁedí pﬁi
v˘robû, úpravû, skladování,
pﬁepravû, pouÏívání
a zne‰kodÀování technick˘ch
plynÛ,

●

spolupráce v pracovních
skupinách, které pﬁipravují zákony,
pﬁedpisy, normy a dal‰í smûrnice
ve sféﬁe bezpeãnosti a ochrany
Ïivotního prostﬁedí,

●

poradenství v otázkách
bezpeãnosti práce a ochrany
Ïivotního prostﬁedí.

âlenská schÛze

Pﬁedstavenstvo

Tajemník

Pracovní komise
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úkoly?

organizace

âATP zaji‰Èuje plnûní pﬁedmûtu své
ãinnosti formou:
poradenství,
podpory bezpeãnostnû
technického vzdûlávání,
● v˘mûny informací o pﬁíslu‰n˘ch
bezpeãnostních událostech a jejich
rozbor,
● v˘mûny informací o bezpeãnostnû
relevantních v˘sledcích a jejich
rozbor,
● vypracování norem, smûrnic
a doporuãení.
●
●

Jednotlivé úkoly jsou plnûny pracovními
komisemi, které mají na starosti technické,
normalizaãní, bezpeãnostnû technické
a ekologické úkoly, pﬁípadnû úkoly z jin˘ch
pracovních oblastí. Pracovní komise jsou
sestaveny ze zástupcÛ jednotliv˘ch ãlenÛ
âATP. âleny komisí jsou jmenováni zvlá‰tû experti pracující v pﬁíslu‰n˘ch oborech,
popﬁípadû v mezinárodních pracovních
skupinách. Externí znalci mohou b˘t jmenováni jako ãlenové pracovních komisí po
schválení pﬁedstavenstvem âATP. Asociace mÛÏe publikovat v‰echna rozhodnutí
uãinûná pracovními komisemi jako oficiální nebo interní doklady.

Co jsou technické
plyny?

K technick˘m plynÛm patﬁí v první ﬁadû
plyny získávané destilací kapalného
vzduchu – kyslík, dusík, argon – dále plyny získávané chemick˘mi procesy – acetylen, vodík, oxid uhliãit˘. Do oblasti technick˘ch plynÛ se dále zahrnují jejich
smûsi, vzácné a zvlá‰tû ãisté plyny. Samostatnou skupinu tvoﬁí plyny medicinální (napﬁ. kyslík, dusík, oxid uhliãit˘, oxid
dusn˘ a nûkteré smûsi).
Své vyuÏití nacházejí technické plyny ve
v‰ech oblastech hospodáﬁství – od v˘roby kovÛ pﬁes jejich zpracování, chemick˘
prÛmysl, potravináﬁskou techniku aÏ po
stavební prÛmysl –, ale také v oblastech
lékaﬁství, v˘zkumu a v˘voje. Nepostradatelné jsou rovnûÏ pro ochranu Ïivotního prostﬁedí.

Technické plyny ﬁe‰í rozmanité úkoly:
Kyslík urychluje oxidaãní procesy a zvy‰uje tím kapacitu, napﬁ. pﬁi biologickém
ãi‰tûní odpadní vody, ale také ve vysoké
peci a pﬁi ﬁezání kovÛ. SniÏuje souãasnû
mnoÏství emisi oxidu dusíku do ovzdu‰í,
jestliÏe je pouÏíván místo vzduchu v rÛzn˘ch chemick˘ch procesech. Inertní plyny jako dusík nebo argon chrání pﬁed neÏádoucími reakcemi jak pﬁi chemick˘ch
procesech, tak pﬁi balení potravin a pﬁi
sváﬁení v ochranné atmosféﬁe. Chlad
zkapalnûn˘ch plynÛ zpevÀuje základy
staveb, umoÏÀuje mletí termoplastÛ
a supravodivost. Kalibraãní plyny s pﬁesnû definovan˘m podílem jednoho ãi více
plynÛ se pouÏívají pro mûﬁicí techniku jako referenãní materiály, napﬁ. pﬁi mûﬁení
emisí a imisí, v lékaﬁství a pod. Od ruãní
práce pﬁes prÛmyslovou v˘robu aÏ po
vyuÏití v High-Tech oborech jsou technické plyny stále dÛleÏitûj‰ím faktorem ekologického a ekonomického pracovního
procesu.

âlenské firmyMMM
AIR LIQUIDE CZ, s.r.o.
Jinonická 80, 158 00 Praha 5
AIR PRODUCTS spol. s r.o.
Ústecká 30, 405 30 Dûãín
APT s.r.o.
V Potoãkách 1537/8,
143 00 Praha 4
CRYOSERVIS s.r.o.
Vojanova 22, 405 02 Dûãín 8
Dani‰evsk˘ s.r.o.
Hegerova 987, 572 01 Poliãka
GCE s.r.o.
ÎiÏkova 381, 583 14 Chotûboﬁ
Chart Ferox, a.s.
Ústecká 30, 405 30 Dûãín
Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324,
198 00 Praha 9
Lorenc Logistic, s.r.o.
Za Tratí 752, 339 01 Klatovy
Messer Technogas s. r.o.
Zelen˘ pruh 99, 140 50 Praha 4
MZ Liberec, a.s.
U Nisy 362/6, 460 01 Liberec
Riessner – Gase s.r.o.
Komenského 961, 267 51 Zdice
SIAD CZECH spol. s r.o.
435 22 BraÀany u Mostu
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
Ruská 24/83, 706 00 Ostrava
Wimmer Transportdienst, spol. s r.o.
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9

U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9
tel.: 272 100 143
fax: 272 100 158
E-mail: catp@catp.cz
www.catp.cz
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