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Ramy prawne bezpieczeñstwa
w transporcie towarów niebezpiecznych (2)
– klasyfikacja

W artykule omówiono najwa¿niejsze aspekty bezpieczeñstwa w trans-
porcie materia³ów niebezpiecznych, wynikaj¹ce z przepisów umowy ADR.  
Sklasyfikowanie towaru jako niebezpiecznego dokonywane jest poprzez 
porównanie jego w³asno�ci fizykochemicznych oraz biologicznych z kryteriami 
klasyfikacyjnymi okre�lonymi w umowie ADR. Materia³y niebezpieczne podzie-
lono na 13 klas, jednak du¿a ich ró¿norodno�æ wymog³a dodatkowo podzia³ na 
podklasy i grupy, które opisano za pomoc¹ kodu literowo-cyfrowego. Znaj¹c 
kod oraz grupê pakowania mo¿na okre�liæ niebezpieczeñstwo oraz to, jakie 
�rodki oraz sposoby zabezpieczenia bêd¹ konieczne podczas awarii, i aby 
uchroniæ siê przed ni¹.  

Legal framework for transportation of dangerous materials (2)
– classification
This article presents the most important aspects of transportation of dangerous 
materials that are an outcome of an ADR agreement. In order to mark materials 
as dangerous their physicochemical and biological parameters are compared 
with the classification criteria described in the ADR agreement. Dangerous 
materials are divided into 13 classes and yet, their vast diversity requires an 
additional division into subclasses and groups marked with an alphanumeric 
code. To know the code and the group means to be able to describe danger as 
well as countermeasures needed to secure goods, also during a malfunction.

Wstêp
W czê�ci 1 artyku³u [1] omówiono najwa¿-

niejsze aspekty bezpieczeñstwa w transporcie 
materia³ów niebezpiecznych, wynikaj¹ce 
z przepisów umowy ADR. Istotnym elemen-
tem bezpiecznego postêpowania z towarami 
niebezpiecznymi w transporcie drogowym – 
i nie tylko – jest tak¿e ich klasyfikacja, zgodna 
z przepisami tej umowy. Zostanie ona w tym 
artykule omówiona. Towary niebezpieczne 
ró¿ni¹ siê w³a�ciwo�ciami chemicznymi, fi-
zycznymi i biologicznymi, które w przypadku 
uwolnienia z opakowania mog¹ stworzyæ 
zagro¿enie dla cz³owieka oraz �rodowiska 
naturalnego, ska¿aj¹c je i wyniszczaj¹c na d³ugi 
okres.

Klasy, kody klasyfikacyjne i grupy 
pakowania towarów niebezpiecznych

Sklasyfikowanie towaru jako niebezpiecznego 
dokonywane jest poprzez porównanie jego 
w³asno�ci fizykochemicznych oraz biologicznych 
z kryteriami klasyfikacyjnymi okre�lonymi w umo-

wie ADR. Nowe towary s¹ badane w uprawnio-
nych jednostkach naukowo-badawczych, po-
zosta³e obejmuje klasyfikacja opisana w punkcie 
2.1.3. omawianej umowy. W przypadku, gdy 
towar mo¿e stwarzaæ wiêcej ni¿ jedno zagro-
¿enie, przydzia³ do danej klasy jest dokonywany 
na podstawie kryterium „zagro¿enia dominuj¹-
cego”. Ze wzglêdu na stopieñ zagro¿enia domi-
nuj¹cego, towary niebezpieczne przydzielono 
do okre�lonych trzech grup pakowania [2-6]: 
o du¿ym (litera X w kodzie pakowania), �rednim 
(Y) i ma³ym (Z) zagro¿eniu.

Grupy pakowania nie s¹ wymagane pod-
czas przewozu ADR towarów klas: 1, 2, 5.2, 7 
oraz czê�ci materia³ów klas 4.1 i 6.2. Opakowa-
nia ró¿nego typu mog¹ byæ wykorzystywane 
tylko wtedy, gdy zosta³y dopuszczone do u¿yt-
kowania ich prototypy.

Z uwagi na rodzaj dominuj¹cego zagro¿enia 
dla otoczenia, towary (materia³y) niebezpiecz-
ne – wed³ug ADR – dziel¹ siê na 9 klas, których 
podklasy, kody klasyfikacyjne oraz grupy pako-
wania (je¿eli dotyczy) zosta³y przedstawione 
w tabeli 1. Numery podklas (je¿eli wystêpuj¹) 

s¹ sk³adow¹ kodu klasyfikacyjnego, którego 
drug¹ czê�æ stanowi du¿a litera oznaczaj¹ca 
grupê zgodno�ci.

Oznaczenie cyfrowe klasy materia³u 
niebezpiecznego identyfikuje g³ówn¹ (domi-
nuj¹c¹) w³a�ciwo�æ niebezpieczn¹ transpor-
towanego materia³u, natomiast za pomoc¹ 
kolejnych cyfr zamieszczane s¹ dodatkowe 
informacje o w³asno�ciach niebezpiecznych 
lub stopniu nasilenia zagro¿enia g³ównego. 
Towary niebezpieczne posiadaj¹ ponadto 
indywidualne b¹d� grupowe numery rozpo-
znawcze UN, przy pomocy których s¹ one 
skatalogowane, co pozwala tak¿e na szybk¹ 
ich identyfikacjê i odszukanie na ich temat 
niezbêdnych informacji.

W opisie towarów niebezpiecznych stosuje 
siê kody klasyfikacyjne (z wyj¹tkiem klasy 7. – 
towary promieniotwórcze), przy czym w klasie 
1. kod sk³ada siê z numeru podklasy oraz du¿ej 
litery symbolizuj¹cej grupê zgodno�ci. Wobec 
pozosta³ych towarów litery oznaczaj¹ grupy 
zagro¿eñ, natomiast cyfry – rodzaj materia³u 
albo inne w³asno�ci towaru, dotycz¹ce okre-
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Tabela 1. Podzia³ poszczególnych klas towarów niebezpiecznych – wg [2-7]
Table 1. Division of particular classes of hazardous materials – according to [2-7]

Klasa Podklasy Grupa zgodno�ci Grupa pakowania

1. Materia³y i przedmio-
ty wybuchowe

1.1 materia³y i przedmioty stwarzaj¹-
ce zagro¿enie wybuchem maso-
wym

1.2 materia³y i przedmioty stwarzaj¹-
ce zagro¿enie rozrzutem

1.3 materia³y i przedmioty stwarza-
j¹ce zagro¿enie po¿arem i ma³e 
zagro¿enie wybuchem lub roz-
rzutem albo te¿ jednocze�nie oby-
dwa te zagro¿enia

1.4 materia³y i przedmioty stwarza-
j¹ce ma³e zagro¿enie wybuchem 
i po¿arem w przypadku ich zapa-
lenia lub zainicjowania podczas 
transportu

1.5 materia³y bardzo ma³o wra¿liwe, 
stwarzaj¹ce zagro¿enie wybu-
chem masowym

1.6 przedmioty o skrajnie niskiej wra¿-
liwo�ci, nie posiadaj¹ce sk³onno�ci 
do wybuchu masowego

A – materia³ wybuchowy inicjuj¹cy
B – przedmiot zawieraj¹cy materia³ wybuchowy inicjuj¹cy bez 
dwóch lub wiêcej urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych
C – materia³ wybuchowy miotaj¹cy albo inny – de� agruj¹cy lub 
zawieraj¹cy go przedmiot
D – wtórnie detonuj¹cy materia³ wybuchowy, proch czarny lub 
przedmiot z takim materia³em bez �rodków inicjuj¹cych i bez 
³adunku miotaj¹cego albo przedmiot zawieraj¹cy materia³ wybu-
chowy inicjuj¹cy z przynajmniej dwoma urz¹dzeniami zabezpie-
czaj¹cymi
E – wtórnie detonuj¹cy materia³ wybuchowy bez �rodków inicjuj¹-
cych, z ³adunkiem miotaj¹cym niezawieraj¹cym materia³ów ³atwo 
zapalnych w postaci cieczy (równie¿ samozapalnej) lub ¿elu
F – wtórnie detonuj¹cy materia³ wybuchowy z w³asnym �rodkiem 
inicjuj¹cym z ³adunkiem miotaj¹cym lub bez niego
G – materia³ pirotechniczny lub zawieraj¹cy materia³ wybuchowy, 
o�wietlaj¹cy, zapalaj¹cy, ³zawi¹cy lub dymotwórczy (z wyj¹tkiem 
przedmiotów aktywowanych wod¹ lub zawieraj¹cych bia³y fosfor, 
fosforki, materia³ piroforyczny, materia³ ciek³y zapalny, samoza-
palny b¹d� ¿el)
H – przedmiot z materia³em wybuchowym i z bia³ym fosforem
J – przedmiot z materia³em wybuchowym i z ciecz¹ ³atwo zapaln¹ 
lub ¿elem
K – przedmiot z materia³em wybuchowym i truj¹cym �rodkiem 
chemicznym
L – materia³ wybuchowy stwarzaj¹cy szczególne zagro¿enie 
(np. z uwagi na podatno�æ na aktywacjê wod¹)
N – przedmioty zawieraj¹ce tylko materia³y wybuchowe skrajnie 
niewra¿liwe
S – materia³ tak zapakowany/wykonany, aby skutki przypadko-
wego zadzia³ania ograniczyæ do przestrzeni wewnêtrznej przesy³-
ki, a je¿eli zostanie zniszczona przez ogieñ, nastêpstwa ewentual-
nego wybuchu/rozrzutu nie bêd¹ utrudnia³y gaszenia po¿aru lub 
innych dzia³añ. Przyk³ady kodów: 1.1 L, 1.4 K itp. 

nie dotyczy

2. Gazy 1. gazy sprê¿one: o temp. krytycznej 
poni¿ej -50 oC

2. gazy skroplone: o temp. kry-
tycznej powy¿ej -50 oC i poni¿ej 
+65 oC

3. gazy skroplone sch³odzone
4. gazy rozpuszczone
5. pojemniki aerozolowe i naczynia, 

ma³e, zawieraj¹ce gaz (naboje ga-
zowe)

6. inne przedmioty zawieraj¹ce gaz 
pod ci�nieniem

7. gazy niesprê¿one podlegaj¹ce 
przepisom szczególnym (próbki 
gazu)

A – dusz¹ce, O – utleniaj¹ce, F – palne, T – truj¹ce, TF – truj¹ce 
i palne, TC – truj¹ce i ¿r¹ce, TO – truj¹ce i utleniaj¹ce, TFC – truj¹ce, 
palne i ¿r¹ce, TOC – truj¹ce, utleniaj¹ce i ¿r¹ce. Wobec mieszanin 
charakteryzuj¹cych siê w³asno�ciami niebezpiecznymi wiêcej ni¿ 
jednej grupy, za dominuj¹c¹ uznaje siê grupê oznaczan¹ liter¹ T. 
Grupy oznaczone za� liter¹ F dominuj¹ (s¹ wa¿niejsze) od grup 
z symbolik¹ A lub O. Przyk³ady: 2 TC, 3 TFC, 4 TO, itp.

nie dotyczy

3. Materia³y ciek³e za-
palne

nie dotyczy F – materia³y zapalne ciek³e, niestwarzaj¹ce dodatkowego zagro-
¿enia (F1 – ciek³e zapalne, o temperaturze zap³onu nie wy¿szej ni¿ 
60 oC, F2 – ciek³e zapalne, o temperaturze zap³onu powy¿ej 60 oC, 
które do przewozu s¹ nadawane w temperaturze równej lub wy¿-
szej od ich temperatury zap³onu), FT – materia³y ciek³e zapalne, 
truj¹ce (FT1– ciek³e zapalne, truj¹ce oraz FT2 – pestycydy), FC – 
ciek³e zapalne, ¿r¹ce, FTC – ciek³e zapalne, truj¹ce, ¿r¹ce, D – ciek³e 
wybuchowe, odczulone

I – towary ciek³e zapalne o temperaturze pocz¹tkowej wrzenia 
nieprzekraczaj¹cej 35 oC
II – towary ciek³e zapalne o temperaturze zap³onu ni¿szej ni¿ 23 oC 
o temperaturze pocz¹tkowej wrzenia przekraczaj¹cej 35 oC
III – towary ciek³e zapalne o temperaturze zap³onu w zakresie 23 
÷ 60 oC (w³¹cznie) i temperaturze pocz¹tkowej wrzenia wiêkszej 
od 35 oC

4.1 Materia³y sta³e za-
palne, materia³y samo-
reaktywne i materia³y 
wybuchowe sta³e od-
czulone

nie dotyczy F – sta³e zapalne, niestwarzaj¹ce dodatkowe zagro¿enia (F1 – orga-
niczne, F2 – organiczne, stopione i F3 – nieorganiczne), FO – sta³e 
zapalne, utleniaj¹ce, FT – sta³e zapalne, truj¹ce (FT1 – organiczne 
i FT2 nieorganiczne), FC – sta³e zapalne, ¿r¹ce (FC1 – organiczne, 
FC2 – nieorganiczne), D – wybuchowe sta³e odczulone, niestwarza-
j¹ce zagro¿enia dodatkowego, DT – wybuchowe sta³e odczulone, 
truj¹ce, SR – samoreaktywne, (SR1 – niewymagaj¹ce temperatury 
kontrolnej i SR2 – wymagaj¹cej temperatury kontrolnej)

I – towary wybuchowe w stanie niewybuchowym,
II – towary wybuchowe w stanie niewybuchowym, sta³e zapal-
ne, których uformowane w �cie¿kê pal¹ siê pomimo zwil¿enia 
ich koñcowego odcinka wod¹,
III – towary sta³e zapalne, których strefa zwil¿ona zatrzymuje czo-
³o spalaj¹cego siê materia³u przez co najmniej 4 minuty

4.2 Materia³y samoza-
palne

nie dotyczy S – podatne na samozapalenie, niestwarzaj¹ce zagro¿enia do-
datkowego (S1 – organiczne ciek³e, S2 – organiczne sta³e, S3 
– nieorganiczne ciek³e, S4 – nieorganiczne sta³e, S5 – metaloor-
ganiczne); SW – podatne na samozapalenie, w kontakcie z wod¹ 
wydzielaj¹ce gazy palne; SO – podatne na samozapalenie, utlenia-
j¹ce; ST – podatne na samozapalenie, truj¹ce (ST1 – organiczne, 
truj¹ce, ciek³e, ST2 – organiczne, truj¹ce, sta³e, ST3 – nieorganiczne, 
truj¹ce, ciek³e, ST4 – nieorganiczne, truj¹ce, sta³e); SC – podatne 
na samozapalenie ¿r¹ce (SC1 – organiczne, ¿r¹ce, ciek³e, SC2 – or-
ganiczne, ¿r¹ce, sta³e, SC3 – nieorganiczne, ¿r¹ce, ciek³e, SC4 – nie-
organiczne, ¿r¹ce, sta³e)

I – towary samozapalne (piroforyczne), które po zrzucie z wyso-
ko�ci 1 m zapalaj¹ siê samorzutnie w ci¹gu 5 minut
II – towary samonagrzewaj¹ce siê, które podczas 24-godzinnego 
badania (sze�cian o boku 2,5 cm) w temperaturze 140 oC ulegn¹ 
samozapaleniu lub ich temperatura wzro�nie powy¿ej 200 oC
III – towary s³abo nagrzewaj¹ce siê, które podczas 24-godzinnego 
badania (sze�cian o boku 10 cm) w temperaturze 140 oC samoza-
pal¹ siê lub ich temperatura wzro�nie ponad 200 oC 

4.3 Towary wytwarzaj¹-
ce w zetkniêciu z wod¹ 
gazy palne

nie dotyczy W – towary wytwarzaj¹ce, po zetkniêciu siê z wod¹: gazy pal-
ne bez dodatkowego zagro¿enia (W1 – ciek³e, W2 – sta³e, W3 
– przedmioty); WF1 – towary wytwarzaj¹ce, po zetkniêciu siê 
z wod¹: gazy palne (m. w. w z. z w. g. p.), ciek³e, zapalne; WF2 
– m. w. w z. z w. g. p., sta³e, zapalne; WS – m. w. w z. z w. g. p., 
samonagrzewaj¹ce siê; WO – m. w. w z. z w. g. p., utleniaj¹ce, sta-
³e; WT – m. w. w z. z w. g. p., truj¹ce (WT1 – ciek³e, WT2 – sta³e); 
WC – m. w. w z. z w. g. p., ¿r¹ce (WC1 – ciek³e, WC2 – sta³e); WFC 
– m. w. w z. z w. g. p., zapalne, ¿r¹ce

I – gdy w temperaturze pokojowej reaguj¹ z wod¹, wydzielaj¹c 
gazy samorzutnie zapalaj¹ce siê lub gazy palne z szybko�ci¹ 10 l 
na kg badanego materia³u w czasie 1 minuty
II – gdy w temperaturze pokojowej reaguj¹ z wod¹, wydzielaj¹c 
gazy palne z szybko�ci¹ co najmniej 20 l na kg materia³u w ci¹gu 
godziny i nie spe³niaj¹ warunków dla pierwszej grupy
III – gdy w temperaturze pokojowej reaguj¹ z wod¹, wydzielaj¹c 
gazy palne z szybko�ci¹ co najmniej 1 l na kg w ci¹gu 1 godziny 
oraz nie spe³niaj¹ warunków dla grup I i II 
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5.1 Towary utleniaj¹ce nie dotyczy O – utleniaj¹ce niestwarzaj¹ce dodatkowego zagro¿enia lub 
przedmioty zawieraj¹ce takie towary (O1 – ciek³e, O2 – sta³e, O3 
– przedmioty); OF – utleniaj¹ce sta³e, zapalne; OS – utleniaj¹ce, 
sta³e, podatne na samozapalenie; OW – utleniaj¹ce, sta³e, które 
w zetkniêciu z wod¹ wytwarzaj¹ gazy palne; OT – utleniaj¹ce, 
truj¹ce (OT1 – ciek³e, OT2 – Sta³e); OC – utleniaj¹ce, ¿r¹ce (OC1 – 
ciek³e; OC2 – sta³e); OTC – utleniaj¹ce, truj¹ce, ¿r¹ce

Sta³e utleniaj¹ce
I – gdy badana próbka o stosunku masowym do celulozy 4:1 lub 
1:1 charakteryzuje siê �rednim czasem palenia krótszym ni¿ �redni 
czas palenia mieszaniny bromianu potasowego i celulozy o sto-
sunku masowym 3:2
II – gdy badana próbka o stosunku masowym do celulozy 4:1 lub 
1:1 charakteryzuje siê �rednim czasem palenia równym lub krót-
szym ni¿ �redni czas palenia mieszaniny bromianu potasowego 
i celulozy w stosunku 2:3 i nie spe³nia warunków I grupy
III – gdy badana próbka o stosunku masowym do celulozy 4:1 lub 
1:1 charakteryzuje siê �rednim czasem palenia równym lub krót-
szym ni¿ �redni czas palenia mieszaniny bromianu potasowego 
i celulozy w stosunku masowym 3:7 i nie spe³nia warunków I i II 
grupy
Ciek³e utleniaj¹ce
I – je¿eli badana próbka zmieszana z celuloz¹ w stosunku maso-
wym 1:1 zapala siê samorzutnie lub �redni czas przyrostu ci�nienia 
tej mieszaniny jest krótszy ni¿ przyrost ci�nienia mieszaniny 50% 
kwasu nadchloranowego i celulozy tak¿e w stosunku 1:1
II – je¿eli badana próbka zmieszana z celuloz¹ w stosunku maso-
wym 1:1 charakteryzuje siê �rednim przyrostem ci�nienia równym 
lub krótszym ni¿ przyrost ci�nienia mieszaniny 40% chloranu so-
dowego w roztworze wodnym i celulozy w stosunku masowym 
1:1 i nie spe³nia kryteriów I grupy pakowania
III – je¿eli badana próbka w mieszaninie 1:1 z celuloz¹ (masowo) 
wywo³uje �redni przyrost ci�nienia równy lub krótszy ni¿ �redni 
czas przyrostu ci�nienia mieszaniny 65% roztworu kwasu azoto-
wego i celulozy w stosunku masowym 1:1 i nie spe³nia kryteriów 
grup I i II

5.2 Nadtlenki orga-
niczne

Pod wzglêdem stwarzanego zagro¿enia dzieli siê je na 7 typów: A, 
B, C, D, E, F i G. Najniebezpieczniejszy z nich jest typ A, nie dopusz-
czany do przewozu, a typ G, nie stwarza zagro¿enia i nie podlega 
przepisom ADR. Z uwagi na konieczno�æ transportu niektórych 
materia³ów tej klasy w warunkach kontrolowanej temperatury, 
stosuje siê równie¿ ich podzia³ na: nadtlenki organiczne P1 – bez 
temperatury kontrolowanej oraz P2 – z temperatur¹ kontrolowa-
n¹ 

6.1 Towary truj¹ce T – truj¹ce niestwarzaj¹ce zagro¿enia dodatkowego, TF – truj¹ce, 
zapalne, TS – truj¹ce, podatne na samonagrzewanie, sta³e, TW – 
truj¹ce, wytwarzaj¹ce w zetkniêciu z wod¹ gazy palne, TO – tru-
j¹ce, utleniaj¹ce, TC – truj¹ce, ¿r¹ce, TFC – truj¹ce, zapalne, ¿r¹ce 

Tabela 2.

6.2 Towary zaka�ne I.1 – towary zaka�ne dzia³aj¹ce na ludzi
I.2 – towary zaka�ne dzia³aj¹ce tylko 
na zwierzêta
I.3 – odpady medyczne
I.4 – próbki diagnostyczne

A – towary zaka�ne, kontakt z którymi mo¿e doprowadziæ do ka-
lectwa, zagro¿enia ¿ycia lub choroby �miertelnej u ludzi lub zwie-
rz¹t; towary o kodach 180103 i 180202 s¹ uznawane za odpad UN 
2814, natomiast towary niebezpieczne tylko dla zwierz¹t to odpad 
UN 2990
B – towary zaka�ne niespe³niaj¹ce kryteriów dla kategorii A, któ-
rym nadaje siê numer UN 3373 

Dla wiêkszo�ci materia³ów tej klasy nie ma wymogu stosowania 
odpowiednich grup pakowania, za wyj¹tkiem towarów o nume-
rze UN 3291 i opisywanych nazwami: odpad kliniczny, nieokre-
�lony, I.N.O, odpad (bio) medyczny, I.N.O, albo odpad medyczny, 
okre�lony I.N.O, którym przypisuje siê II grupê pakowania

7. Towary promienio-
twórcze

2.1 – wy³¹czona przesy³ka, zawieraj¹ca 
materia³ radioaktywny o bardzo ma³ej 
aktywno�ci; jako opakowanie stosuje 
siê np. skrzynie drewniane
2.2 – przemys³owa przesy³ka typu IP-
1, IP-2 lub IP-3, zawieraj¹ca towary 
o niskiej aktywno�ci w³a�ciwej (LSA) 
lub ska¿one powierzchniowo; mog¹ 
byæ przewo¿one w cysternie, konte-
nerze-cysternie lub du¿ym pojemniku 
do materia³ów lu�nych
2.3 – przesy³ka typu A z materia³ami 
o wiêkszej aktywno�ci ni¿ w grupach 
2.1 i 2.2
2.4 – przesy³ka typu B (U) i (M), za-
bezpieczana najmocniejszymi opa-
kowaniami do przewozu; ich wzory 
zatwierdza Pañstwowa Agencja Ato-
mistyki
2.5 – przesy³ka typu C – stosuje siê 
wzmocnione opakowanie, które prze-
znaczone jest do transportu lotniczego 
materia³u wysoce aktywnego 

8. Towary ¿r¹ce C1 ÷ C10 – towary ¿r¹ce, niestwarzaj¹ce zagro¿enia dodatkowego:
C1÷ C4 – kwa�ne, C5 ÷ C8 – zasadowe, C9 ÷ C10 – inne ¿r¹ce
C11 – przedmioty
CF – ¿r¹ce zapalne (CF1 – ciek³e, CF2 – sta³e)
CS – ¿r¹ce, samonagrzewaj¹ce siê (CS1 – ciek³e, CS2 – sta³e)
CW – ¿r¹ce, zmieszane z wod¹ wytwarzaj¹ gazy palne (CW: 1 – 
ciek³e, 2 – sta³e)
CO – ¿r¹ce, utleniaj¹ce (CO1 – ciek³e, CO2 – sta³e)
CT – ¿r¹ce, truj¹ce (CT1 – ciek³e, CT2 – sta³e)
CFT – ¿r¹ce, zapalne, ciek³e, truj¹ce
COT – ¿r¹ce, utleniaj¹ce, truj¹ce 

Towary tej klasy s¹ zaliczane do trzech grup pakowania na pod-
stawie stopnia stwarzanego zagro¿enia, zwi¹zanego z mo¿liwo-
�ci¹ wywo³ania martwicy skóry lub korozji powierzchni stalowych 
oraz aluminiowych
I – silnie ¿r¹ce; wyst¹pienie martwicy tkanki (skóry) po czasie na-
ra¿enia do 3 minut
II – ¿r¹ce; wyst¹pienie martwicy tkanki (skóry) po czasie nara¿enia 
od 3 do 60 minut
III – s³abo ¿r¹ce; wyst¹pienie martwicy tkanki (skóry) po czasie 
nara¿enia od 60 minut do 40 godzin lub korozji w temperaturze 
55o C z szybko�ci¹ wiêksz¹ ni¿ 6,25 mm/rok

9. Ró¿ne towary i przed-
mioty niebezpieczne

M1 – towary, które wdychane w postaci drobnego py³u, mo¿e sta-
nowiæ zagro¿enie dla zdrowia
M2 – towary i przyrz¹dy, które w razie po¿aru mog¹ tworzyæ 
dioksyny
M3 – towary wydzielaj¹ce pary palne
M4 – akumulatory litowe
M5 – przedmioty ratownicze
M6 ÷ M8 – towary zagra¿aj¹ce �rodowisku
M9 ÷ M10 – towary o podwy¿szonej temperaturze
M11 – inne towary stwarzaj¹ce zagro¿enie podczas przewozu

II – stwarzaj¹ce �rednie zagro¿enie
III – stwarzaj¹ce ma³e zagro¿enie
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�lonego zagro¿enia w danej klasie [2-7]. Grupy 
zagro¿eñ to: A – dusz¹ce, O – utleniaj¹ce, F – 
palne, T – truj¹ce, C – ¿r¹ce, D – odczuwalne 
(towary wybuchowe), SR – samoreaktywne, 
S – samozapalne, W – reaguj¹ce z wod¹, P – 
nadtlenki organiczne, I – zaka�ne, M – ró¿ne. 
Poni¿ej przedstawiamy skrócon¹ charaktery-
stykê poszczególnych klas.

Charakterystyka klas

Klasa 1. Towary i przedmioty wybuchowe
Do klasy tej zalicza siê towary i przedmioty 

(tak¿e pirotechniczne), które wskutek uderze-
nia, tarcia lub wysokiej temperatury s¹ zdolne 
do szybkiej reakcji chemicznej powoduj¹cej 
wytworzenie znacznej ilo�ci ciep³a i gazów 
mog¹cych wywo³aæ zagro¿enia dla otoczenia, 
np. w postaci po¿aru, uszkodzenia i zniszczenia 
konstrukcji oraz dla zdrowia i ¿ycia ludzi.

Klasa 2. Gazy
Obejmuje ona czyste gazy i ich mieszaniny 

oraz mieszaniny jednego lub kilku gazów z in-
nymi materia³ami oraz przedmiotami. Gazy 
to towary, które w temperaturze 50 oC maj¹ 
prê¿no�æ par wiêksz¹ ni¿ 300 kPa (3 bary) albo 
w temperaturze 20 oC s¹ w stanie gazowym 
pod ci�nieniem 101,3 kPa.

Klasa 3. Towary ciek³e palne
Za towary tej klasy uznawane s¹ ciecze 

palne o temperaturze zap³onu nie wy¿szej ni¿ 
60 oC, których prê¿no�æ par w temperaturze 
50 oC nie przekracza 300 kPa (ok. 3 bar) i które 
nie wystêpuj¹ ca³kowicie w stanie gazowym 
w temperaturze 20 oC i pod ci�nieniem 101,3 kPa 

(ok. 1 bara). W zakres tej klasy w³¹czone 
s¹ równie¿ ciecze lub towary sta³e – stopione 
o temperaturze zap³onu przekraczaj¹cej 60 oC, 
które s¹ dostarczane do przewozu lub prze-
wo¿one w stanie podgrzanym do temperatury 
równej lub wy¿szej od ich temperatury zap³onu. 
Ponadto zalicza siê tu: paliwa do silników Die-
sla, olej gazowy i olej opa³owy (lekki), których 
temperatura zap³onu zawiera siê w przedziale 
60 ÷ 100 oC, a tak¿e towary ciek³e wybuchowe 
odczulone, czyli rozpuszczone albo zawieszone 
w wodzie b¹d� innych cieczach, tworz¹cych jed-
norodne mieszaniny p³ynne o zredukowanych 
w³a�ciwo�ciach wybuchowych [2-6].

Klasa 4.1. Towary sta³e – zapalne, samoreaktywne 
oraz wybuchowe sta³e – odczulone

Do klasy 4.1 zalicza siê towary i przedmioty, 
które w temperaturze wy¿szej od 20 oC i przy 
ci�nieniu atmosferycznym powy¿ej 101.3 kPa cha-
rakteryzuj¹ siê ³atw¹ zapalno�ci¹ (zap³on mo¿e 
nast¹piæ te¿ w wyniku tarcia), sk³onno�ci¹ do sa-
morzutnego rozk³adu przy nadmiernym wzro�cie 
temperatury lub wskutek zanieczyszczenia, 
a tak¿e wybuchowo�ci¹. Zalicza siê tu równie¿ 
towary samoreaktywne, termicznie niestabilne 
i podatne na rozk³ad silnie egzotermiczny nawet 
bez dostêpu tlenu. Mog¹ wystêpowaæ w postaci 
sproszkowanej (np. metale), granulatu oraz pasty. 
Podczas po¿aru zagro¿enie mog¹ te¿ stwarzaæ 
powstaj¹ce lotne produkty spalania. S¹ one 
przydzielane (poza czê�ci¹ materia³ów samore-
aktywnych) do odpowiedniej grupy pakowania 
na podstawie badañ szybko�ci spalania.

Klasa 4.2. Towary samozapalne
Klasa 4.2 obejmuje towary: samozapalne 

(piroforyczne) w postaci ciek³ej i sta³ej, wraz 
z mieszaninami i roztworami, zapalaj¹cymi siê 
w zetkniêciu nawet z niewielk¹ ilo�ci¹ powietrza 
w czasie krótszym ni¿ 5 minut oraz towary 
i przedmioty, tak¿e zawieraj¹ce mieszaniny i roz-
twory, które w kontakcie z powietrzem samona-
grzewaj¹ siê – mog¹ one jednak samozapaliæ siê 
tylko w du¿ych ilo�ciach (kilogramy) i to po up³y-
wie d³u¿szego czasu (kilku godzin lub dni).

Klasa 4.3. Towary wytwarzaj¹ce 
w zetkniêciu z wod¹ gazy palne

Towary, które w kontakcie z wod¹ wy-
dzielaj¹ gazy palne, ³atwo ulegaj¹ zap³onowi 

od �róde³ zewnêtrznych (iskra, otwarty ogieñ, 
promieniowanie cieplne, elektryczne urz¹dze-
nia grzewcze itp.). Zapalenie siê mieszaniny 
palnej mo¿e wywo³aæ gro�n¹ deflagracjê lub 
detonacjê z siln¹ fal¹ ci�nieniow¹ (uderzenio-
w¹) zagra¿aj¹c¹ ludziom i �rodowisku.

Klasa 5.1. Towary utleniaj¹ce
Towary utleniaj¹ce w wielu przypadkach 

nie s¹ palne, jednak w wyniku wydzielania 
znacznych ilo�ci tlenu mog¹ spowodowaæ 
zapalenie materia³ów lub podtrzymywaæ spa-
lanie innego materia³u. Proces utleniania mo¿e 
zostaæ przy�pieszony wskutek wstrz¹sów, 
uderzenia lub przy zetkniêciu z ³atwo palnymi 
materia³ami. Podczas po¿aru i utleniania mog¹ 
powstawaæ szkodliwe, w tym truj¹ce i wybu-
chowe gazy.

Klasa 5.2. Nadtlenki organiczne
Nadtlenki organiczne jako substancje 

niestabilne chemicznie s¹ zdolne do rozk³adu 
zarówno w normalnej, jak i podwy¿szonej tem-
peraturze, przy czym wydziela siê ciep³o, które 
powoduje samoprzyspieszenie tego procesu. 
Mo¿e go zapocz¹tkowaæ dostarczone ciep³o, 
kontakt z zanieczyszczeniami (kwasy, zwi¹zki 
metali ciê¿kich, aminy), bodziec mechaniczny 
(tarcie, uderzenie). Ze wzrostem temperatury 
wzrasta szybko�æ rozk³adu i jest ona zale¿na 
od sk³adu preparatu. Mog¹ siê wówczas 
wydzielaæ szkodliwe lub palne gazy. Nadtlenki 
organiczne mog¹ rozk³adaæ siê – zw³aszcza 
w zamkniêtych naczyniach – w sposób wy-
buchowy.

W temperaturze kontrolnej1 nadtlenek 
jest przewo¿ony bezpiecznie, czyli zachowuje 
stabilno�æ. W przypadku awarii mo¿e ona zo-
staæ przekroczona. Mówi siê wówczas o tem-
peraturze awaryjnej2, przy której wymagane 
jest postêpowanie awaryjne, np. intensywne 
ch³odzenie wod¹ zbiornika. Stosuje siê tu jesz-
cze (instrukcje bezpieczeñstwa, karty charak-
terystyki, dokumenty przewozowe) okre�lenie 
temperatura samoprzyspieszaj¹cego siê roz-
k³adu (TSR), która jest najni¿sz¹ temperatur¹ 
pocz¹tkuj¹c¹ samoprzyspieszaj¹cy siê rozk³ad 
przewo¿onego nadtlenku w opakowaniu. Bar-
dzo du¿e znaczenie ma zatem przestrzeganie 
podczas za³adunku, przewozu i roz³adunku 
temperatury kontrolnej.

Klasa 6.1. Towary truj¹ce
Klasa ta obejmuje towary truj¹ce i silnie tru-

j¹ce, o których wiadomo na podstawie stwier-
dzonych praktycznych przypadków zatruæ 
ludzi oraz przeprowadzonych do�wiadczeñ 

1 Temperatura kontrolna to najwy¿sza temperatura, 
w której mog¹ byæ bezpiecznie przewo¿one nadtlenki 
organiczne oraz materia³y samoreaktywne. 
2 Temperatura awaryjna to temperatura, po osi¹gniêciu 
której, w przypadku utraty mo¿liwo�ci regulacji tempera-
tury, nale¿y rozpocz¹æ wykonywanie procedur awaryjnych.

Tabela 2. Kryteria dla grup pakowania klasy 6.1 – wg [4-5]
Table 2. Criteria for packaging groups of the 6.1 class – according to [4-5]

Grupa pakowania/
stopieñ zagro¿enia

Toksyczno�æ
doustna LD50

(mg/kg)

Toksyczno�æ
termalna LD50

(mg/kg)

Toksyczno�æ inhalacyjna
py³y i mg³y LC50

(mg/l) pary

I Silnie truj¹ce �5 �50 �0,2 V�10 LC50
i LC50�1000 ml/m3

II Truj¹ce >5 i �50 >50 i �200 >0,2 i �2 V�LC50
i LC50�3000 ml/m3

III S³abo truj¹ce >50 i �300 >200 i �1000 >2 i �4 V�1/5 LC50
i LC50�5000 ml/m3
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ze zwierzêtami, ¿e w wyniku jednorazowego 
lub krótkotrwa³ego dzia³ania (nawet w nie-
wielkiej ilo�ci) mog¹ one szkodziæ zdrowiu 
lub spowodowaæ �mieræ cz³owieka wskutek 
wdychania, przenikania przez skórê albo po-
³kniêcia. Kryterium branym pod uwagê przy 
ich klasyfikacji jest stopieñ toksyczno�æ doust-
nej, dermalnej (przez skórê) i/lub inhalacyjnej, 
ustalany w oparciu o badania naukowe oraz 
w³a�ciwo�ci fizykochemiczne tych substancji 
(wysoka lotno�æ, podatno�æ na przenikanie 
przez skórê, dzia³anie biologiczne).

W zale¿no�ci od kryterium toksyczno�ci 
s¹ one zaliczane do jednej z trzech grup pa-
kowania (tab. 2.).

Klasa 6.2. Towary zaka�ne
Klasa ta obejmuje towary zaka�ne za-

wieraj¹ce znane lub w uzasadniony sposób 
podejrzane o wywo³ywanie chorób u ludzi 
i zwierz¹t patogeny (bakterie, wirusy, riketsje, 
paso¿yty i grzyby, hybrydy lub mutanty). 
Mog¹ one skaziæ tak¿e sprzêt ³adunkowy 
lub odzie¿ ochronn¹. Osoby maj¹ce z nimi 
kontakt s¹ nara¿ane na zaka¿enie chorobami 
odzwierzêcymi.

Klasa 7. Towary promieniotwórcze
Do tej klasy zalicza siê towary zawieraj¹ce 

izotopy promieniotwórcze, których stê¿enie 
promieniotwórcze oraz ca³kowita aktywno�æ 
przekraczaj¹ okre�lone warto�ci podane dla 
poszczególnych izotopów w przepisach ADR.

W Polsce obrót materia³ami promie-
niotwórczymi jest nadzorowany przez 
Pañstwow¹ Agencjê Atomistyki. Regulacje 
zwi¹zane z transportem i podzia³em tego 
rodzaju materia³ów wynikaj¹ z przepisów 
Miêdzynarodowej Agencji Energii Atomowej 
(IAEA – International Atomic Energy Agency) 
– „Przepisy bezpiecznego transportu materia-
³ów niebezpiecznych”.

Klasa 8. Towary ¿r¹ce
Klas¹ t¹ objête s¹ towary i przedmioty 

je zawieraj¹ce, które podczas kontaktu z nimi 
tkanki �luzowej lub nab³onka skóry, wskutek 
reakcji chemicznej, powoduj¹ ich uszkodzenie, 
oraz takie, które przy wycieku mog¹ uszkodziæ 
albo zniszczyæ �rodek transportu oraz inne to-
wary. Zaliczane s¹ tu tak¿e towary wytwarza-
j¹ce ciecz ¿r¹c¹ tylko w obecno�ci wody albo 
wydzielaj¹ pary lub mg³y ¿r¹ce w warunkach 
naturalnej wilgotno�ci.

Klasa 9. Ró¿ne towary i przedmioty niebezpieczne
Klasa ta obejmuje towary i przedmioty, któ-

re stwarzaj¹ ró¿norodne zagro¿enia w trans-
porcie, nie daj¹ce siê jednak zakwalifikowaæ 
do pozosta³ych klas.

Z uwagi na zagro¿enie dla �rodowiska wod-
nego w ADR 2009-2011 zosta³y wprowadzone 

nowe zasady klasyfikowania materia³ów, stwa-
rzaj¹cych niebezpieczeñstwo dla tego �rodowi-
ska. Zalicza siê do nich towary ciek³e i sta³e oraz 
ich roztwory i mieszaniny (takie jak preparaty 
i odpady). Jednym z wymogów jest tu obowi¹-
zek umieszczania na opakowaniach symbolu 
informuj¹cego o zagro¿eniu stwarzanym przez 
towar dla �rodowiska wodnego.

Podsumowanie
Towary niebezpieczne podzielono na 13 

klas, jednak du¿a ich ró¿norodno�æ wymog³a 
dodatkowo podzia³ na podklasy i grupy, które 
opisano za pomoc¹ kodu literowo-cyfrowego. 
Podzia³ ów na pozór wydaje siê byæ skompli-
kowany, jednak¿e charakteryzuje siê logik¹ 
zwi¹zan¹ przede wszystkim z w³asno�ciami 
niebezpiecznymi materia³ów oraz systema-
tyk¹ dotycz¹c¹ ich podzia³u. Do przewozu 
wiêkszo�ci opisanych wy¿ej klas towarów 
stosuje siê jedn¹ z trzech grup pakowania, 
z których pierwsza jest przypisywana do ma-
teria³ów o najwiêkszym zagro¿eniu, a trzecia 
– o najmniejszym. W praktyce oznacza to, 
¿e na podstawie grupy pakowania da siê 
ustaliæ ogólny stopieñ zagro¿enia, a znaj¹c 
równie¿ klasê i kod literowo-cyfrowy mo¿na 
ustaliæ rodzaj zagro¿enia dominuj¹cego dla 
danego materia³u, co ma szczególnie istotne 
znaczenie podczas awarii. Nale¿y przy tym pa-
miêtaæ, ¿e klasa 1 podzielona jest na 6 podklas 
oznakowanych dwucyfrowo, których nume-
racja nie odpowiada poziomowi zagro¿enia. 
Kolejno�æ podklas wg wielko�ci stwarzanego 
zagro¿enia – odpowiednio od najwy¿szego 
do najni¿szego – jest nastêpuj¹ca: 1.1, 1.5, 1.2, 
1.3, 1.6 i 1.4.

Poza podklasami materia³om klasy 1 przypi-
suje siê grupy zgodno�ci oznakowane du¿ymi 
literami, które mówi¹ o rodzaju niebezpie-
czeñstwa. W pozosta³ych klasach kod sk³ada 
siê z liter i cyfr (które oznaczaj¹ zazwyczaj 
postaæ fizyczn¹ materia³u, np. ciek³y, sta³y 
itp.), z t¹ jednak ró¿nic¹, ¿e w przypadku klasy 
2 cyfra jest stawiana na pierwszym miejscu, 
a litera (du¿a) – na drugim. W pozosta³ych 
kod ten jest zapisywany w odwrotnej kolej-
no�ci – na pierwszej pozycji litera, a na drugiej 
cyfra. Znaj¹c zatem kod oraz grupê pakowania 
mo¿na okre�liæ poziom zagro¿enia oraz to, 
jakie �rodki oraz sposoby zabezpieczenia bêd¹ 
konieczne zarówno podczas awarii.

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych 
i ich szczegó³owy podzia³ w obrêbie danej 
klasy maj¹ zasadnicze znaczenie dla przy-
dzielenia danego materia³u do jednej z trzech 
grup pakowania na czas realizacji przewozu. 
Klasyfikacja wp³ywa równie¿ na stosowa-
nie okre�lonych wymogów i przedsiêwziêæ 
dotycz¹cych bezpieczeñstwa, a tak¿e od-
powiedniego oznakowania opakowania 
i �rodka transportuj¹cego. Wobec niektórych 

grup towarów w danej klasie stosuje siê 
szczególne obostrzenia zmniejszaj¹ce ryzyko 
awarii w trakcie przewozu. Skrajnie niebez-
pieczne towary nie s¹ w ogóle dopuszczone 
do przewozu drogowego. W przypadku, gdy 
zagro¿enie stwarzane przez okre�lony towar 
jest niewielkie, wymagane �rodki bezpieczeñ-
stwa sprowadzaj¹ siê zazwyczaj do stosowania 
ogólnych przepisów ADR. Klasyfikacja u³atwia 
te¿ identyfikacjê przewo¿onego materia³u oraz 
zwi¹zanych z nim zagro¿eñ. Aby jednoznacz-
nie ustaliæ rodzaj towaru niebezpiecznego 
konieczne jest podanie jego numeru UN i grupy 
pakowania (je�li jest wymagana). Na podsta-
wie grupy pakowania mo¿na wnioskowaæ, 
jakie jest natê¿enie zagro¿enia dominuj¹cego.

Je¿eli mamy do czynienia z dwoma ma-
teria³ami nale¿¹cymi do ró¿nych klas i grup 
pakowania, wskazanie, który z nich jest bar-
dziej niebezpieczny, mo¿e okazaæ siê trudne. 
Ocena taka jest jednak mo¿liwa w stosunku 
do materia³ów tej samej klasy, którym przypi-
sano inne grupy pakowania. Mo¿na wówczas 
wnioskowaæ, ¿e materia³ posiadaj¹cy wy¿sz¹ 
grupê (ni¿sza cyfra) stanowi wiêksze za-
gro¿enie. Zatem zastosowanie opakowania 
odpowiedniego do stopnia stwarzanego 
zagro¿enia jest jednym z zasadniczych wa-
runków bezpieczeñstwa w transporcie i ma-
gazynowaniu. Dlatego te¿ kierowca, zanim 
rozpocznie przewóz towaru niebezpiecznego 
winien sprawdziæ, czy zosta³ on zapakowa-
ny zgodnie z wymogami i czy opakowanie 
ma w³a�ciw¹ wytrzyma³o�æ oraz nie jest uszko-
dzone. Je¿eli zostan¹ stwierdzone uchybienia, 
kierowca mo¿e odmówiæ przyjêcia przesy³ki. 
Stwierdzenie niedoci¹gniêcia w czasie kontroli 
drogowej skutkuje wysok¹ kar¹ pieniê¿n¹ oraz 
nakazem przepakowania przewo¿onego ³a-
dunku do opakowania spe³niaj¹cego wymogi 
ADR i techniczne, umo¿liwiaj¹ce bezpieczny 
transport.
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