
 

 

 

 

Μελέτη Περίπτωσης 1 

Οργανώστε τη μεταφορά 50kg «ΑΖΙΔΙΟ ΤΟΥ ΒΑΡΙΟΥ» ξηρό ή νωπό με λιγότερο από 50% νερό από τη 

Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. 

1. Υποδείξτε τον τρόπο μεταφοράς (οδική ή σιδηροδρομική) 

2. Ταξινομήστε το επικίνδυνο εμπόρευμα με βάση τον τρόπο μεταφοράς που επιλέξατε 

3. Περιγράψτε τον τύπο της συσκευασίας που θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή 

4. Ποιες οι επιγραφές στη συσκευασία και ποιες οι ετικέτες ; 

5. Υπάρχουν περιορισμοί στη συγκεκριμένη μεταφορά ; Αν ναι, ποιοι ; 

6. Τι θα αναγράφεται στο έγγραφο μεταφοράς και στις γραπτές οδηγίες ; 

7. Ποια τα ελάχιστα χαρακτηριστικά του οχήματος μεταφοράς ; 

8. Τι θα αναγράφεται στο έγγραφο μεταφοράς για τη μεταφορά κενών συσκευασιών; 

9. Ποια η σήμανση του οχήματος ; 
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Μελέτη Περίπτωσης 1 

Επίλυση 

2. Ταξινομήστε το επικίνδυνο εμπόρευμα με βάση τον τρόπο μεταφοράς που επιλέξατε 

Ταξινόμηση κατά RID 

Αναζητούμε την ονομασία στον αλφαβητικό Πίνακα Β του Κεφαλαίου 3, όπου μας δίνεται και ο 

αριθμός UN. Με βάση τον αριθμό UN ανατρέχουμε στον Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2, στην 

καταχώρηση :  

UN Αριθμ. Όνομα και περιγραφή Κλάση και Κωδικός 
Ταξινόμησης 

0224 
ΑΖΙΔΙΟ ΤΟΥ ΒΑΡΙΟΥ, ξηρό ή νωπό με λιγότερο από 

50% νερό 
1 – 1.1Α 

 

Δίπλα στις παραπάνω πληροφορίες του πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 αναγράφεται «Απαγορεύεται η 

μεταφορά». Συνεπώς η μεταφορά δεν μπορεί να γίνει σιδηροδρομικά. 

 

Ταξινόμηση κατά ADR 

UN Αριθμ. Όνομα και περιγραφή Κλάση και Κωδικός 
Ταξινόμησης 

0224 
ΑΖΙΔΙΟ ΤΟΥ ΒΑΡΙΟΥ, ξηρό ή νωπό με λιγότερο από 

50% νερό 
1 – 1.1Α 

 

Σημείωση : Καλό είναι να σημείωσετε όλες τις πληροφορίες της γραμμής του Πίνακα που αφορούν 

στην καταχώρηση του UN 0224. 

Οι στήλες 4 έως 20 περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες : 

Ομάδα 
Συσκευασίας 

Ετικέτα Ειδικές 
διατάξεις 

Περιορισμένες 
ποσότητες 

Συσκευασία 

Οδηγίες 
συσκευασίας 

Ειδικές διατάξεις 
συσκευασίας 

Μικτές διατάξεις 
συσκευασίας 

2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 

(4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) 

 1 +6.1  LQ0 P110(b) PP42 MP20 

 

Φορητές δεξαμενές 
και 

εμπορευματοκιβώτια 
χύδην 

ADR δεξαμενή Όχημα 
για 

μεταφορά 
δεξαμενή

ς 

Κατηγορία 
μεταφοράς 

(Κωδικός 
περιορισμο

ύ για 
σήραγγες) 

Ειδικές διατάξεις για μεταφορά Αριθμ. 
Αναγνώρισης 

κινδύνου 

Οδηγίες 
Ειδικές 

διατάξεις 

Κώδικας 
δεξαμενή

ς 

Ειδικές 
διατάξεις 

Κόλα Χύμα 
Φόρτωση, 

εκφώρτηση 
και χειρισμός 

Διαδικασία 

4.2.5.2 
7.3.2 

4.2.5.3 4.3 
4.3.5, 
6.8.4 

9.1.1.2 
1.1.3.6 

8.6 
7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 
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0  

(B) 
V2  
V3 

 
CV1, CV2  

CV3, CV28 
S1 0 

1. Υποδείξτε τον τρόπο μεταφοράς (οδική ή σιδηροδρομική) 

Η μεταφορά θα πρέπει να γίνει οδικώς διότι η μεταφορά της ουσίας απαγορεύεται να γίνει 

σιδηροδρομικά. Η ένδειξη στον Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 του RID είναι «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ».  

 

 

3. Περιγράψτε τον τύπο της συσκευασίας που θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή 

Οι οδηγίες συσκευασίες δίνονται στις στήλες (8), (9α) και (9β). Σύμφωνα με αυτές οι οδηγίες είναι 

Ρ110b, ΡΡ42 και ΜΡ20. 

Συνεπώς η κατάλληλη συσκευασίας θα πρέπει να αποτελείται από : 

 Η εσωτερική συσκευασία δεν θα πρέπει να περιέχει περισσότερο 50 g εκρηκτικής ουσίας 

(ποσότητα που αντιστοιχεί σε ξηρή ουσία), 

 Τμήματα  ανάμεσα σε διαχωριστικά χωρίσματα θα πρέπει να περιέχουν μία εσωτερική 

συσκευασία, σταθερά προσαρμοσμένη και 

 Η εξωτερική συσκευασία μπορεί να περιέχει μέχρι και σε 25 εσωτερικές συσκευασίες. 

Συνεπώς για τη συσκευασία για τη μεταφορά των 50 kg Αζιδίου του Βαρίου: 

Κάθε εξωτερική συσκευασία θα περιέχει 25 εσωτερικές συσκευασίες, 50g η καθεμία, συνεπώς κάθε 

εξωτερική συσκευασία θα μεταφέρει : 1,25 kg της ουσίας. Άρα απαιτούνται 40 κιβώτια.  

Τα υλικά κατασκευής της εσωτερικής συσκευασίας, της εξωτερικής συσκευασίας και της ενδιάμεσης 

συσκευασίας αναφέρονται στην Ρ110b. 

Επίσης ισχύει ΜΡ20 (Στήλη 9(β)) : συσκευάζονται μόνο με το ίδιο UN. 

 

4. Ποιες οι επιγραφές στη συσκευασία και ποιες οι ετικέτες ; 

Τα κόλα θα πρέπει να φέρουν με ανεξίτηλο τρόπο την ένδειξη : «UN 0224 AZIΔΙΟ ΤΟΥ ΒΑΡΙΟΥ». 

Επίσης θα φέρουν τις ετικέτες με αριθμό 1 και 6.1, (σύμφωνα με τη στήλη (5) του Πίνακα Α). 
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Στη θέση των αστερίσκων θα αναγράφεται : 1.1Α  

 

 

 

5. Υπάρχουν περιορισμοί στη συγκεκριμένη μεταφορά ; Αν ναι, ποιοι ; 

Εκτός από τους περιορισμούς που αναφέρθηκαν παραπάνω για τα κόλα, υπάρχουν περιορισμοί στη 

μεταφορά των κόλων :  

 Θα ισχύουν τα V2, V3 της παραγράφου 7.2.4. Μεταξύ άλλων εκεί αναφέρεται ότι τα κόλα 

αυτά μεταφέρονται μόνο με οχήματα τύπου ΕΧ/ΙΙ, ΕΧ/ΙΙΙ (παρ.7.5.5.2). Για τα οχήματα αυτά 

υπάρχουν περιορισμοί στη μεταφερόμενη ποσότητα : 6,25kg για ΕΧ/ΙΙ και 18,75kg για ΕΧ/ΙΙΙ. 

Ένας πιθανός τρόπος μεταφοράς θα μπορούσε να ήταν : 2 οχήματα τύπου ΕΧ/ΙΙ (18,75kg x 2 = 

37,5kg) και δύο οχήματα τύπου ΕΧ/ΙΙΙ (6,25kg x 2 = 12,5kg). 

 Θα ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις  CV1, CV2, CV3, CV28 της παραγράφου 7.5.11. 

 Θα πρέπει ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις  S1 της παραγράφου 8.5. 

 

6. Τι θα αναγράφεται στο έγγραφο μεταφοράς και στις γραπτές οδηγίες ; 

Έγγραφο μεταφοράς 

Σύμφωνα με την παράγραφο 5.4.1.1. : 

 UN 0224 ΑΖΙΔΙΟ ΤΟΥ ΒΑΡΙΟΥ, 1, 1.1Α, (6.1), ν (4G),  xxx kg 

Όπου ν ο αριθμός και 4G το είδος της συσκευασίας ( δεν είναι απαραίτητα η 

συγκεκριμένη) 

Xxx kg, ο αριθμός της μεταφερόμενης ποσότητας ανά μεταφορική μονάδα 

 

 Όνομα και διεύθυνση του αποστολέα 

 Όνομα και διεύθυνση του παραλήπτη 

 

Γραπτές οδηγίες 

Ό,τι απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 5.4.3.1 

 

 

7. Ποια τα ελάχιστα χαρακτηριστικά του οχήματος μεταφοράς ; 
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Το όχημα μεταφοράς θα πρέπει, όπως έχει ήδη αναφερθεί να είναι τύπου ΕΧ/ΙΙ ή τύπου ΕΧ/ΙΙΙ. Τα 

τεχνικά χαρκτηριστικά των οχημάτων αυτών περιγράφονται στο Κεφάλαιο 9.2. 

 

8. Τι θα αναγράφεται στο έγγραφο μεταφοράς για τη μεταφορά κενών συσκευασιών; 

Σύμφωνα με την παράγραφο 5.4 και ειδικότερα 5.4.1.1.6 μπορεί να αναγράφεται : «ΚΕΝΗ ΑΚΑΘΑΡΤΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, 1, 1.1Α». 

 

9. Ποια η σήμανση του οχήματος ; 

Με την υπόθεση ότι πρόκειται για συσκευασίες σε κόλα το όχημα θα πρέπει να φέρει : 

 Ετικέτες με αριθμό 1 και 6.1, όπως παραπάνω, στις δύο πλευρές και στο πίσω μέρος του 

οχήματος (παρ.5.3.1.5.). 

 Πορτοκαλί πινακίδες, κενές, στο εμπρόσθιο και στο πίσω μέρος του οχήματος (παρ.5.3.2.). 

 

Με την υπόθεση ότι πρόκειται για συσκευασίες σε εμπορευματοκιβώτια το όχημα θα πρέπει να 

φέρει : 

 Ετικέτες με αριθμό 1 και 6.1, όπως παραπάνω, στις τέσσερις πλευρές του 

εμπορευματοκιβωτίου (παρ.5.3.1.5.). 

 Πορτοκαλί πινακίδες, κενές, στο εμπρόσθιο και στο πίσω μέρος του οχήματος (παρ.5.3.2.). 

 

 

 


