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Как да пакетирате и изпращате батерии безопасно
Въпреки че се използват много често в портативната електроника, инструменти и други приложения,
батериите могат да бъдат източник на опасна топлина, искри или пожар, ако са неправилно пакетирани за
изпращане. По тази причина клиентите на UPS® трябва да спазват приложимите нормативни разпоредби
за безопасност и подходящите предпазни мерки при подготовка на батериите за транспортиране.
Пратките с батерии може да са предмет както на американските, така и на международните нормативни
разпоредби за безопасност, и поради потенциалните опасности, свързани с нарушаването на тези
нормативни разпоредби, хората, които не са ги спазили, когато са опаковали пратките си, може да бъдат
обект на глоби или други санкции.
UPS състави това илюстративно ръководство, за да Ви помогне да опаковате и изпращате безопасно много
видове батерии. В някои случаи, например при алкалните и при някои оловно-киселинни батерии без
изтичане на електролит, Вашите отговорности може да са ограничени до лесни стъпки, като: избор на
здрава външна опаковка; внимателно предпазване на клемите на батериите, за да се предотврати появата
на искри или късо съединение; и внимателно подготвяне на компонентите на вътрешната опаковка, за да
се държат инструментите или другите метални предмети далеч от батериите.
Другите типове батерии, включително литиево-йонните и литиево-металните, може да се регулират
изцяло като опасни материали (известни и като опасни стоки) според нормативните разпоредби за
транспортиране, така че в допълнение към тези основни предпазни мерки за безопасност при тях е
необходимо да се използва специализирана опаковка, специални етикети за опасност и специфични
документи, които удостоверяват спазването на приложимите нормативни документи.
Всички изпращачи трябва да познават и да спазват приложимите разпоредби и тарифите на
UPS. Настоящото ръководство предоставя обща информация относно пратките, регулирани
от разпоредбите, публикувани от Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA),
http://www.iata.org и от Администрацията за безопасност на тръбопроводи и опасни материали
(PHMSA) към американското Министерство на транспорта, http://phmsa.dot.gov/hazmat. Освен това са
приложими други международни регулаторни изисквания, например Международния кодекс за превоз
на опасни товари с морски транспорт (IMDG) , регулациите на ADR за превоз на опасни товари в Европа с
железопътен транспорт, или регулациите на Transport Canada за превоз на опасни товари (TDGR).

Защита на батериите и клемите им
При изпращането на почти всяка батерия трябва да защитите
всички клеми от къси съединения, които може да доведат
до пожари. Защитете клемите, като ги покриете изцяло
с изолационен непроводящ материал (например чрез
електроизолационна лента или чрез поставяне на всяка батерия
в отделен найлонов плик) или като опаковате всяка батерия в
напълно затворена вътрешна опаковка, за да гарантирате, че
оголените клеми са защитени.
• Опаковайте батериите, за да предотвратите смачкването или
повреждането им, и за да ги предпазите от изместване по
време на боравене с тях.
• Винаги дръжте металните предмети или други материали,
които могат да свържат накъсо клемите на батериите, далеч от
батериите (например, като използвате отделна вътрешна кутия
за батериите).
Забележка: За да се предотврати пожар, устройствата с поставени
батерии не трябва да се включват по време на транспортирането. Защитете
превключвателите, които могат да бъдат задействани случайно. Дори съвсем
простите устройства, като фенерчета или акумулаторни бормашини, могат да
генерират опасно количество топлина, ако бъдат задействани случайно.

Връщани на производителя или
рециклирани батерии
Никога не използвайте въздушни услуги за връщане на батерии
на производителя по причини, свързани с безопасността,
тъй като такива пратки са забранени от нормативните
разпоредби (т.е. от Разпоредби на IATA за превоз на опасни стоки,
специална разпоредба A154). Също така батериите, събрани
за рециклиране, не могат да бъдат изпращани чрез въздушни
услуги: https://www.ups.com/content/us/en/shipping/time/
service/index.html. Наземната услуга на UPS® между Аляска, Хаваи
или Пуерто Рико и континенталната част на САЩ не може да
се използва за връщани на производителя или рециклирани
батерии, тъй като пратките от и до тези точки трябва да се
транспортират със самолет през поне един сегмент от пътя.
Клиенти, които искат да транспортират повредени, дефектни
или изтеглени от продажба батерии (DDR), трябва да получат
предварително одобрение от UPS. UPS приема DDR пратки
само чрез наземен транспорт в континенталната част на САЩ
Услугата се извършва в специална опаковка с разрешително,
предназначена да ограничи температурно събитие. Свържете се
с Вашия екип по продажби за повече информация.
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Електронни артикули за ремонт
При изпращане на оборудване за ремонт, като компютри и мобилни
телефони или други устройства с батерии, ако има риск от прегряване на
устройството, то трябва да бъде изпратено без батерии.

Регулаторни ведомства
Какво означават съкращенията „IATA“ и „PHMSA“?
IATA е съкращение на Международна асоциация за въздушен
транспорт. Това е организация за глобална търговия, която разработва
търговски стандарти и публикува Разпоредбите за превоз на опасни
стоки, съдържащи стандарти за превоз на опасни стоки по въздух.
Разпоредбите за превоз на опасни стоки на IATA се основават на
Техническите инструкции за безопасен превоз на опасни стоки по
въздух на Международната организация за гражданска авиация (ICAO)
ICAO е орган на Обединените нации с компетентност по международни
авиационни въпроси.
PHMSA е съкращение на Администрацията за безопасност на
тръбопроводи и опасни материали към американското Министерство
на транспорта, която разработва правила за всички видове транспорт на
опасни стоки на територията на САЩ.

Типове батерии
Понастоящем има голямо разнообразие от батерии и по време на
транспортиране много от тях попадат в категорията на опасните
материали (известни и като опасни стоки), които могат да бъдат
изпращани с UPS само от изпращачи с договори за обслужване за опасни
материали/опасни стоки.

Идентификационен
номер

Правилно име за изпращане и описание

Клас на
опасност

UN2794

Батерии, мокри, пълни с киселина

8

UN2795

Батерии, мокри, пълни с основа

8

UN2800

Батерии, мокри, които не изтичат

8

UN3028

Батерии, сухи, съдържащи твърд
калиев хидроксид

8

UN3090

Литиево-метални батерии

9

UN3091

Литиево-метални батерии,
поставени в оборудване или
литиево-метални батерии,
опаковани заедно с оборудване

9

UN3292

Батерии, съдържащи натрий

UN3480

Литиево-йонни батерии

9

UN3481

Литиево-йонни батерии, поставени
в оборудване, или литиево-йонни
батерии, опаковани заедно с
оборудване

9

4,3

Някои от типовете батерии, показани по-горе, може да бъдат изпращани,
като се използват изключенията в нормативните разпоредби, за
които не се изисква пълно съответствие с нормативните разпоредби
за опасни материали/опасни стоки. В допълнение, има някои типове
батерии (например обикновени със сухи клетки или алкални батерии с
потребителски размери) които изобщо не са предмет на изискванията в
нормативните разпоредби, при условие че са подходящо защитени от
късо съединение.
Въпреки че този документ има за цел да подчертае практиките за безопасност, които
трябва да се спазват от клиентите на UPS при опаковане и изпращане на батерии,
той не заменя приложимите нормативни разпоредби. За повече информация
направете справка в „Нормативни разпоредби за опасни материали“ на американското
Министерство на транспорта (49 CFR). Можете също така да направете справка в
онлайн информацията на американското Министерство на транспорта на адрес
http://phmsa.dot.gov/hazmat или да позвъните на Информационния център за опасни
материали на американското Министерство на транспорта на тел.1-800-467-4922.
Международните пратки по въздух могат освен това да бъдат обект на нормативните
разпоредби за опасни стоки на Международната асоциация за въздушен транспорт
(IATA). За повече информация вижте http://www.iata.org или проверете местните
разпоредби.
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Типове батерии (прод.)
Мокри батерии (UN2794 и UN2795)
Тези батерии често се използват в автомобили, електрически инвалидни
колички, вилкови високоповдигачи, някои постоянни захранващи
източници за компютри и в други приложения. Те съдържат силно
разяждаща киселина или основа и могат да причинят пожар поради
късо съединение. Всички клеми трябва да бъдат защитени от късо
съединение, а батериите трябва да се опаковат и тестват в съответствие
с 49 CFR 173.159 за пратки от САЩ или с раздел 5 на Инструкция 870 на
IATA за опаковане на пакети. Имайте предвид, че независимо от нивото/
вида на услугата, при пратките от малки пакети трябва да се използва
опаковането, предвидено за въздушни пратки – например въздушните
пратки трябва да включват подплата, устойчива на киселини или основи,
или допълнителна опаковка с достатъчна здравина и подходящи
уплътнения, за да се предотврати изтичането на електролитна течност в
случай на разливане (вижте фиг. 1 и 2). При фигура 2 пакетите трябва да
бъдат опаковани с използване на подплата, устойчива на изтичане. Един
от начините за осигуряване на подплата, устойчива на изтичане, е да се
използва здрав найлонов плик, устойчив на разяждащия електролит.
Трябва да бъдат спазени приложимите изисквания в документите за
изпращане/декларациите за опасни стоки.
Фиг. 1
Примерно външно
опаковане на мокри батерии

Фиг. 2
Примерно опаковане на
няколко мокри батерии
Защита на клемите

Затворена
подплата,
устойчива
на изтичане

Непроводящ разделител
Изолираща капачка
Вътрешен контейнер

Здрава външна
опаковка

Батерии без изтичане на електролит (UN2800)
Тези батерии може да не са предмет на нормативните разпоредби за
опасни материали, ако отговарят на изискванията за изпитването на
разлика в налягането и на вибрации в 49 CFR 173.159, както и ако са
правилно и надеждно маркирани като „NONSPILLABLE“ (Без изтичане
на електролит) или „NONSPILLABLE BATTERY“ (Батерия без изтичане на
електролит) върху външната опаковка (вижте фиг. 3). Спазването на
49 CFR 173.159a е задължително и батериите трябва да бъдат подготвени за
транспортиране, така че да се предотврати опасността от късо съединение
и случайно активиране на устройствата или оборудването в пакета.
Пратките с киселинни или алкални батерии без изтичане на електролит,
подготвяни в съответствие с разпоредби на IATA за превоз на опасни
стоки, трябва да бъдат декларирани изцяло и да отговарят на
изискванията на Инструкция за опаковане на пакети 872.
Киселинните или алкални батерии без изтичане на електролит, които
отговарят на изискванията за определено допълнително изпитване,
не са обект на нормативни разпоредби, при условие, че клемите им са
защитени от късо съединение. Тези допълнителни изисквания, които са
посочен в 49 CFR 173.159a(d) и в IATA раздел 4.4, Специална разпоредба
A67, изискват батерията да не съдържа свободно движеща се течност
и електролитът да не изтича от спукан корпус при 55°C (131°F). Върху
батерията и пакета трябва да има маркировка „NONSPILLABLE“ (Без
изтичане на електролит) или „NONSPILLABLE BATTERY“ (Батерия без
изтичане на електролит).
Фиг. 3
Примерно
опаковане на
батерии без
изтичане на
електролит
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Типове батерии (прод.)

Литиеви батерии

Сухи батерии, съдържащи твърд калиев хидроксид (UN3028)
В САЩ тези батерии трябва да бъдат подготвени в съответствие със
Специална разпоредба 237 в 49 CFR 172.102, според която материалите
по UN3028 „трябва да бъдат подготвени и опаковани в съответствие
с изискванията на 173.159(a), (b) и (c)“. При транспорт със самолет са
приложими разпоредбите на 173.159(b)(2).” Международните пратки
по въздух с тези типове батерии трябва да отговарят на Инструкция за
опаковане на пакети 871 на IATA.

(UN3090, UN3091, UN3480, UN3481)

Батерии, съдържащи натрий (UN3292)
Тези батерии не се приемат в UPS Пакет.
Сухи батерии, херметизирани, N.O.S. (без други спецификации)
Тези батерии обикновено се използват за приложения с портативно
захранване, те са херметизирани и по принцип за електродите им се
използват метали (различни от олово) и/или въглерод. Те трябва да
отговарят на всички изисквания, посочени в Специална разпоредба
130 в 49 CFR 172.102, която включва предотвратяване на опасното
увеличаване на топлината поради късо съединение или повреда.
Трябва да бъде спазвана и Специална разпоредба A123 на IATA, която
включва защита от късо съединение на оголените клеми и защита от
случайно активиране на батерията.
Други батерии
Въпреки че широко използваните сухи клетки (например батерии
AA, C, D) може да не попадат в категорията на опасните материали
според нормативните разпоредби, всички батерии могат да причинят
пожар поради късо съединение, ако те и клемите им не са защитени.
Всяка пратка с батерии трябва да отговаря на всички изисквания,
посочени в Специална разпоредба 130 в 49 CFR 172.102, която включва
предотвратяване на опасното увеличаване на топлината поради късо
съединение или повреда. За пакети за превоз по въздух, съдържащи
батерии със сухи клетки с напрежение (електрически потенциал)
над девет волта, върху опаковката трябва да има маркировка „Not
restricted“ (Не е предмет на ограничение), за да се укаже съответствието
с нормативните разпоредби. Еквивалентните изисквания на IATA за
пратките можете да намерите в раздел 4.4 на Разпоредби на IATA за
превоз на опасни стоки, като Специална разпоредба A123 (вижте фиг. 4).
Фиг. 4
Примерно опаковане на
батерии със сухи клетки
Омекотяваща
подложка
Блистерна
опаковка

Разделител

Промени в нормативните разпоредби
Обърнете внимание, че нормативните разпоредби, приложими за литиевите батерии,
са динамични. UPS ще актуализира този документ с насоки възможно най-бързо.
Изпращачите на литиеви батерии могат да очакват промени.

Документите за резюме на тестването UN38.3 трябва да бъдат
предоставени при поискване
„Производителите и последващите дистрибутори на клетки или батерии,
произведени след 30 юни 2003 г., трябва да предоставят резюме на
тестването, както е посочено в Ръководството за тестове и критерии на
ООН, част III, подраздел 38.3 , параграф 38.3.5 “. IATA 3.9.2.6.1(g).
Всеки изпращач на литиеви батерии по въздушен транспорт е
отговорен за спазването на изискванията на IATA 3.9.2.6.1(g), считано
от 01 януари 2020 г. Разпоредбите на ADR включиха това изискване
за наземния транспорт (01 юли 2019 г.) и се очаква, че други групи от
наредби ще имат същото изискване в близко бъдеще.
Това се отнася за всички пратки с литиево-йонни и метални батерии,
независимо дали са самостоятелни, съдържащи се в оборудване, в
комплект с оборудване, или захранващи превозно средство.
Не се очаква изпращачът/дистрибуторът да предоставя хартиени копия
с всяка пратка, съдържаща литиеви батерии. Документите с нормативни
разпоредби насърчават използването на технологии за улесняване на
достъпността при поискване (като връзки към уебсайтове).
ЗАБЕЛЕЖКА: UPS няма да изисква резюме на тестването с всяка пратка, но
отговорност на изпращача е да може да предостави тази информация лесно при
поискване. Услугата може да бъде преустановена, ако изпращачът не може да спази
това изискване при поискване.

Относно литиевите батерии
Тъй като литиевите батерии са предназначени да осигуряват високи
нива на мощност, електрическата енергия в тях е значителна, което
означава, че те могат понякога да генерират голямо количество топлина
при късо съединение. Освен това химичното съдържание в тези батерии
може да се възпламени, ако се повредят или ако не са конструирани или
монтирани правилно. По тези причини има разпоредби за безопасност,
които контролират превоза на този тип батерии. Превозвачите трябва да
спазват приложимите разпоредби, публикувани от PHMSA и/или IATA.
Макар че всички литиеви батерии се класифицират като опасни
материали (наричани още опасни стоки), има изключения за
широкоразпространените малки размери на тези батерии, което
опростява правилата за изпращане на тези изделия по въздух. UPS
приема такива често използвани литиеви батерии съгласно тези
намалени нормативни изисквания само ако батериите са опаковани
заедно с оборудване или са поставени в него (UN3091, UN3481).
За UPS всички въздушни пратки с литиево-йонни или метални батерии,
изпратени без оборудването (UN3090, UN3480), са напълно регулирани,
поради което е необходим договор за опасни стоки UPS Dangerous Goods.
В този документ са описани правилата за изпращане на малки литиеви
батерии, опаковани заедно с оборудване или поставени в него, за които
UPS не изисква договор за опасни стоки UPS Dangerous Goods.
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Изпращане на литиеви батерии с въздушни услуги
Разпоредбите се различават в зависимост от типа на литиевата батерия,
която изпращате (литиево-йонна или литиево-метална), и дали
изпращате батерии, опаковани заедно с оборудване, или батерии,
поставени в оборудване.
Не забравяйте: UPS не приема пратки съгласно раздел II на UN3090 или
UN3480 за въздушни услуги. Тези пратки трябва да се регулират изцяло
като опасни стоки, които изискват договор за опасни стоки с UPS.
UPS има допълнителни изисквания за маркировката при въздушни
пратки с UN3481 и UN3091, подготвени и маркирани/етикетирани
съгласно раздел II от съответната инструкция за опаковане. Вижте
вариант 5X-07 на IATA. Имайте предвид, че това не е задължително за
пратки с произход или дестинация в 48-те континентални американски
щата, с изключение на Аляска и Хаваи. http://www.iata.org/
UPS изисква всички изпращачи по въздух на литиево-метални батерии
да бъдат одобрени преди изпращането. Това е в допълнение на договора
за опасни стоки, ако се изисква такъв. Моля, прегледайте изискванията
за одобряване на литиево-метални батерии: https://www.ups.com/
content/us/en/resources/ship/hazardous/responsible/lithium-batterypreapproval.html

Типове литиеви батерии
Има два основни типа литиеви батерии, като и двата съдържат много
високо ниво на енергия:
Литиево-йонните (Li-ion) батерии са презареждащи се
(акумулаторни).

Наземната услуга на UPS® към и от Аляска, Хаваи, Пуерто Рико и множество малки
острови също трябва да осъществи поне един сегмент от пътя със самолет. Такива
услуги не може да се използват за литиеви батерии.

Има ли начини да предотвратя късо съединение или активиране на
литиевите батерии в пратката ми по време на превоз?
Основният риск при изпращане на литиеви батерии е от късо
съединение или неволно активиране на батерията по време на
превоз. Всички батерии трябва да се опаковат, за да се предотврати
вероятността от късо съединение или активиране (вижте примера
на фиг. 5). Уверете се, че при превоз батериите не могат да влязат в
контакт с други батерии, електропроводими повърхности или метални
предмети. Разпоредбите изискват опаковане на клетките и батериите в
изцяло затворена вътрешна опаковка от електронепроводим материал
(напр. найлонови пликове) и осигуряване на защита на откритите
клеми или конектори чрез електронепроводими капачки, лепенки или
други подобни средства. Също така се препоръчва добро уплътняване
с омекотяваща подложка и опаковане на батериите, така че да се
предотврати изместването им по време на превоз или разхлабването на
капачките на клемите. Не използвайте хартиени пликове или други меки
опаковки. Вижте уебсайта на IATA за допълнителни съвети и указания:
http://www.iata.org/lithiumbatteries.

Фиг. 5
Примерна опаковка на
литиеви батерии
Blister Pack
Блистерна опаковка
Cushioning
Омекотяваща подложка
Divider
Разделител

• Понякога се наричат „вторични литиеви батерии“
• Включва литиево-полимерни (Li-Po) батерии
• Тези батерии често се срещат в широкоразпространени електронни
устройства, като например мобилни телефони и лаптопи
Литиево-металните батерии обикновено не са презареждащи се.
• Понякога се наричат „първични литиеви батерии“

Изпращане на литиеви батерии с наземна услуга
Само за САЩ: При наземни пратки с литиеви батерии в САЩ се прилагат
допълнителни изисквания за тегло и етикетиране. Изискванията се
различават в зависимост от типа на литиевата батерия, която изпращате
(литиево-йонна или литиево-метална), и в зависимост от това дали
изпращате батерии, опаковани без оборудване, батерии, опаковани
заедно с оборудване, или батерии, поставени в оборудване. (Вижте
страници 7, 9 и 11 за повече указания.)
Извън САЩ: В повечето нормативи за наземен транспорт, като ADR
и TDGR, има изключения за изпращането на малки литиеви батерии.
Прегледайте местните разпоредби, за да си гарантирате съответствие
с всички местни или държавни изменения.
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Общи разпоредби и често задавани въпроси
Важат ли ограниченията за количество на клетките и батериите за
външните опаковки? За целите на разпоредбата какво се има предвид
под „пакет“?
Може да се използва външна опаковка за консолидиране на няколко
пакета, които са били правилно подготвени за експедиране, но е важно
да се разбере, че не всички пратки с литиеви батерии могат да бъдат
консолидирани във външна опаковка. За литиево-йонни или литиевометални батерии, които са опаковани със или са поставени в оборудване,
подготвени съгласно Раздел II от инструкциите за опаковане 966, 967, 969
или 970 на IATA, в отделни опаковки, които отговарят на разпоредбите,
могат да се консолидират във външна опаковка. Задължително е
обаче отделните опаковки да отговарят на необходимите изисквания
(напр. ограничения на нетното тегло на батерията или способността да
издържат на тест за падане от 1,2 метра височина, както е приложимо).
Външната опаковка трябва да бъде маркирана с думата „overpack“
(външна опаковка) и обозначена със съответната маркировка за литиеви
батерии. Вижте фиг. 6 по-долу.
Фиг. 6
Външна
опаковка

Индивидуални пакети
(с обозначение) във
външна опаковка

Етикет за литиеви
батерии и надпис
„OVERPACK“ (ВЪНШНА
ОПАКОВКА)

Какво означава съкращението „Wh“?
„Wh“ е съкращение на „ватчас“. Това е мерна единица, използвана за
указване на енергийния капацитет на литиево-йонна клетка или батерия
(амперчасове x напрежение = ватчасове).
Какво означава „състояние на заряд“ или SoC (state of charge,
състояние на заряд)?
Този термин се отнася до процента на електрически съхранения
капацитет в акумулаторна клетка или батерия (напр. литиево-йонни
клетки или батерии), който е на разположение за употреба. Напълно
заредена литиево-йонна батерия има състояние на заряд (SoC) 100%.
Изследване показва, че за литиево-йонни батерии състоянието на
намален заряд може да осигури допълнително ниво на безопасност по
време на транспортиране и намалява вероятността от термично събитие.
Съгласно IATA състоянието на заряд на всички литиево-йонни батерии
(без оборудването), изпращани по въздух, не трябва да надхвърля 30%.
Какво означава батерия тип „копче“?
Батерията тип „копче“ е малка кръгла батерия, чиято височина е
по-малка от диаметъра1, и също често се нарича батерия тип „монета“.
Такива батерии се поставят например в ръчни часовници, калкулатори,
електронни часовници, играчки и други устройства.

Каква е разликата между „клетка“ и „батерия“ съгласно тази
разпоредба?
• Батерията представлява две или повече клетки, електрически свързани
помежду си с перманентни средства, включително корпус, клеми и
маркировки.
Забележка: Съгласно тази разпоредба като батерии се класифицират „батерийни
блокове“, „модули“ или „акумулатори“.

• К летката е единичен, затворен в корпус, електрохимичен елемент. Тя
има един положителен и един отрицателен електрод, които показват
разлика в напрежението между двете клеми.1
Забележка: Много клетки могат да се наричат „батерия“ или „едноклетъчна батерия“
на популярен език, но съгласно тази разпоредба за единичната клетка трябва да
се прилагат изискванията, които се отнасят само за „клетки“. Пример за „клетка“ е
първичната литиева клетка CR123, която се използва за фотоапарати и светкавици.

Ръководство за изпращане на литиеви допълнителни външни батерии
(Power Banks)
Разпоредбите на IATA за превоз на опасни стоки от 2017 г. и
допълнителното Ръководство на IATA за литиеви батерии изясняват, че
батерийните пакети, модули или блокове, често наричани допълнителни
външни батерии или портативни зареждащи устройства, са обект на
нормативните изисквания за литиево-йонните батерии (UN3480). Такива
пратки трябва да отговарят на изискването на UPS, според което при
изпращане по въздух всички литиево-йонни и литиево-метални батерии
трябва да се регулират изцяло като опасни стоки според нормативните
разпоредби, което изисква договор за опасни стоки с UPS.
Въпросите за класификацията, свързани с конкретен продукт, трябва да
бъдат отправяни към съответния национален орган в държавата от или в
която изпращачът иска да изпрати литиевите батерии.

Изисквани етикети и маркировки
Изискванията за използване на етикети и маркировки, описани на
следващата страница, се различават в зависимост от типа на изпращаната
батерия (литиево-йонна или литиево-метална) и в зависимост от това дали
батериите са опаковани заедно с оборудване или поставени в оборудване.
Прегледайте страници 8 и 10 относно това как и кога трябва да се
използват тези етикети и маркировки за въздушни пратки с литиеви
батерии, опаковани заедно с оборудване или поставени в него, както
се изисква от нормативните разпоредби. Прегледайте страници 9 и
11 относно изискванията за етикетиране и маркиране при наземни
пратки. Не забравяйте, че въздушните пратки с литиево-йонни (UN3480)
и литиево-метални (UN3090) батерии без оборудване трябва да се
изпращат като напълно регулирани опасни стоки според нормативните
разпоредби, при изпращане с UPS, което изисква договор за опасни
стоки UPS Dangerous Goods.
Какво означава „оборудване“, когато става дума за пратки с литиеви
батерии?
Съгласно тези нормативни разпоредби литиево-йонните или литиевометалните батерии могат да бъдат класифицирани като „опаковани
заедно с оборудване“ или „поставени в оборудване“, когато батериите
придружават или са поставени в апаратурата, за работата на която
трябва да предоставят електрозахранване.
Какви етикети за опасност се изискват?
За напълно регулирани пратки се изисква етикет за литиеви батерии
клас 9. Обърнете внимание, че този нов етикет е задължителен от
01 януари 2019 г.

СТАР

1

НОВ

Източник: „Документ с указания на IATA относно литиевите батерии: Превоз на литиево-метални и литиево-йонни батерии.“ IATA. 2016. Интернет http://www.iata.org/lithiumbatteries
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Изисквани етикети и маркировки (прод.)
Въздушни пратки
Литиево-йонни батерии,
опаковани заедно с
оборудване:
Допълнителните маркировки са
както следва:
– Литиево-йонни батерии,
опаковани заедно с оборудване:
„P.I. 966-II“*

За литиево-йонни батерии, поставени в
оборудване, не е необходимо маркировката
да се използва, при условие че (a) пакетът не
съдържа повече от 4 клетки или 2 батерии
и (б) пратката не съдържа повече от два
пакета с литиево-йонни батерии, поставени
в оборудване.

ВНИМАНИЕ!

АКО Е
ПОВРЕДЕН

Литиево-йонна батерия
Е ТОВАРЕТЕ И НЕ ТРАНСПОРТИРАЙТЕ
ПАКЕТА, АКО Е ПОВРЕДЕН
За повече информация
се обадете на ......................

или

Литиево-метални батерии,
опаковани заедно с
оборудване:

UN3481
**
**Place for telephone number for additional information

Не трябва да се използва
след 31 декември 2018 г.

Допълнителните маркировки са
както следва:
– Литиево-метални батерии,
опаковани заедно с оборудване:
„P.I. 969-II“*

Литиево-йонни батерии, поставени в
оборудване:

Литиево-йонни

**Място за телефонен номер за
допълнителна информация.

Литиево-метални батерии, поставени
в оборудване:

Литиево-метални

За литиево-метални батерии, поставени в
оборудване, не е необходимо маркировката
да се използва, при условие че (a) пакетът не
съдържа повече от 4 клетки или 2 батерии и
(б) пратката не съдържа повече от два пакета
с литиево-метални батерии, поставени в
оборудване.

ВНИМАНИЕ!

АКО Е
ПОВРЕДЕН

Литиево-метална батерия
НЕ ТОВАРЕТЕ И НЕ ТРАНСПОРТИРАЙТЕ
ПАКЕТА, АКО Е ПОВРЕДЕН
За повече информация
се обадете на ......................

Не трябва да се използва
след 31 декември 2018 г.

Допълнителните маркировки са както следва:
– Литиево-йонни батерии, поставени в
оборудване: „P.I. 967-II“*

или
UN3091
**
**Place for telephone number for additional information
**Място
за телефонен номер за
допълнителна информация.

Допълнителните маркировки са както
следва:
– Литиево-метални батерии, поставени в
оборудване: „P.I. 970-II“*

*Не е задължително за пратки с произход или дестинация в 48-те континентални американски щата.

Наземни пратки
Маркировките, посочени по-горе, се използват често за наземни пратки в много държави по света (вижте ADR SP 188, TDGR SP 34 или проверете местните нормативни
разпоредби).
В САЩ има допълнително изискване наземните пратки с малки литиеви батерии да бъдат посочени като забранени за превоз с пътнически самолети. Може да се използва етикет
Cargo Aircraft Only (Само в карго самолети) или някой от следните текстове, с височина на буквите най-малко 6 mm:

„PRIMARY LITHIUM BATTERIES—FORBIDDEN FOR
TRANSPORT ABOARD PASSENGER AIRCRAFT“
(ПЪРВИЧНИ ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ – ЗАБРАНЕНО ЗА
ПРЕВОЗ НА БОРДА НА ПЪТНИЧЕСКИ САМОЛЕТ)

– или –

„LITHIUM METAL BATTERIES—FORBIDDEN FOR
TRANSPORT ABOARD PASSENGER AIRCRAFT.“
(ЛИТИЕВО-МЕТАЛНИ БАТЕРИИ – ЗАБРАНЕНО ЗА
ПРЕВОЗ НА БОРДА НА ПЪТНИЧЕСКИ САМОЛЕТ)

– или –

„LITHIUM ION BATTERIES — FORBIDDEN FOR
TRANSPORT ABOARD PASSENGER AIRCRAFT.“
(ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ – ЗАБРАНЕНО ЗА
ПРЕВОЗ НА БОРДА НА ПЪТНИЧЕСКИ САМОЛЕТ.)

В САЩ са разрешени също така единични изключения за наземен транспорт на средни литиеви батерии, които не са посочени в други международни нормативни разпоредби. За средни
литиево-йонни клетки, които са > 20 Wh, но ≤ 60 Wh; и за средни батерии, които са > 100 Wh, но ≤ 300 Wh. За средни литиево-метални клетки със съдържание на литий > 1 грам, но ≤ 5 грама;
и за литиево-метални батерии със съдържание на литий > 2 грама, но ≤ 25 грама. Средните литиеви клетки/батерии могат да бъдат изпращани наземно съгласно по-леки нормативни
изисквания, при условие че са снабдени с подходящ етикет за литиево-йонни или литиево-метални батерии (както е показано по-горе) и със следната маркировка:

„LITHIUM BATTERIES—FORBIDDEN FOR TRANSPORT ABOARD AIRCRAFT AND VESSEL.“ (ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ – ЗАБРАНЕНО ЗА ТРАНСПОРТ НА БОРДА НА САМОЛЕТ И ПЛАВАТЕЛЕН СЪД)
Забележка: За пратки с литиево-йонни батерии до Аляска, Хаваи, Пуерто Рико или Авалон, (Калифорния) (САЩ) не може да се използват наземни услуги.

© 2012-2019 United Parcel Service of America, Inc. UPS, логото на UPS и кафявият цвят са търговски марки на United Parcel Service of America, Inc. Всички права запазени. 5/19

7

Как да пакетирате и изпращате батерии безопасно
В сила от май 2019 г.

Фиг. 7
Въздушни пратки, съдържащи литиево-йонни батерии
Дали въздушната ми пратка с литиево-йонна батерия е напълно регулирана като опасни стоки според нормативните разпоредби, за да изисква услугата
UPS Dangerous Goods (Опасни стоки)?
(За подробна информация относно изискваната документация и обозначение, посочени по-долу, вижте стр. 7)
Има ли в пратката Ви литиево-йонни батерии > 100 Wh
или литиево-йонни клетки > 20 Wh?

ДА

НЕ
Изпращате ли литиеви батерии,
поставени в оборудване или опаковани
заедно с оборудване?

Необходим е договор за
опасни стоки UPS Dangerous
Goods.**Изискват се специална
опаковка съгласно изискванията
на ООН, етикет за литиеви
батерии,клас 9, документи или
декларация за превоз на опасни
материали и маркировки на пакета.
Вижте разпоредбите на IATA за
допълнителни подробности:
http://www.iata.org/

ДА
Общото нетно тегло на всички
литиеви батерии в пакета Ви
> 5 kg ли е?

Необходим е договор за опасни
стоки UPS Dangerous Goods.** Вижте
изискванията на IATA за UN3480 Раздел IB
(≤10 kg батерии) или Раздел IA (> 10 kg).

http://www.iata.org/

ДА
Необходим е договор за опасни
стоки UPS Dangerous Goods.**
Вижте разпоредбите на IATA за
допълнителни подробности
относно изискванията за
изпращане на UN3481 Раздел I.

http://www.iata.org/

НЕ

НЕ
Не е нужно пакетът Ви да се изпраща като напълно
регулирани опасни стоки. Вижте разпоредбите на
IATA за изискванията за UN3481 Раздел II.
http://www.iata.org/
За всички пакети с „литиево-йонни батерии,
опаковани заедно с оборудване“* се изисква
маркировка за литиеви батерии UN3481.
Поставете на пакета и маркировка „P.I. 966-II.“†
За „литиево-йонни батерии, поставени в
оборудване“ трябва да поставите маркировка
за литиеви батерии UN3481 на всеки отделен
пакет, който съдържа > 4 клетки или > 2 батерии.
Поставете на тези пакети и маркировка „P.I. 967-II.“ †
Забележка: Ако в пратката няма повече от 4
клетки или 2 батерии и не повече от 2 пакета, не
са необходими маркировки или етикети.

*Опаковката за пратки, съдържащи литиеви батерии, „опаковани заедно с оборудване“, трябва да може да издържи на тест за падане от 1,2 метра височина и
всички батерии трябва да са опаковани, за да се предотврати вероятността от късо съединение или активиране. Не използвайте хартиени пликове или други меки
опаковки.
**За услугите UPS Small Package и UPS Air Cargo се изискват договори, докато за пратките с опасни материали UPS Air Freight – не. За подробности се свържете с
представителя на отдела за обслужване на клиентите.
†Не е задължително за пратки с произход или дестинация в 48-те континентални американски щата.
© 2012-2019 United Parcel Service of America, Inc. UPS, логото на UPS и кафявият цвят са търговски марки на United Parcel Service of America, Inc.
©
2012-2019
Parcel
Service of America, Inc. UPS, логото на UPS и кафявият цвят са търговски марки на United Parcel Service of America, Inc. Всички права запазени. 5/19
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Фиг. 8
Наземни пратки, съдържащи литиево-йонни батерии*
Дали наземната ми пратка с литиево-йонни батерии е напълно регулирана, така че да изисква услугата на UPS Dangerous Goods (Опасни стоки)?
(За подробна информация относно изискваната маркировка и обозначение, посочени по-долу, вижте стр. 7).
Забележка: Не трябва да бъдат изпращани наземни пратки с литиеви батерии до адреси в Аляска, Хаваи, Пуерто Рико или дестинации на острови, като Авалон, Калифорния.

В пратката има ли литиево-йонни батерии > 100 Wh
или литиево-йонни клетки > 20 Wh?

ДА

НЕ

Има ли батерии, които са > 100 Wh, но ≤300 Wh,
или клетки, които са > 20 Wh, но ≤ 60 Wh?

Има ли в пакета литиево-йонни батерии,
опаковани заедно с оборудване?

НЕ

НЕ

ДА
Има ли в пакета литиево-йонни батерии,
опаковани заедно с оборудване?

ДА

Има ли в пакета литиево-йонни батерии,
поставени в оборудване?

НЕ
Има ли в пакета литиевойонни батерии, поставени в
оборудване?

ДА

НЕ

НЕ

Дали брутното тегло на
пакета е > 30 kg?

ДА
U.S. Only: Не е нужно пакетът Ви да се изпраща
като напълно регулирани опасни стоки. Моля,
прегледайте Нормативни разпоредби за опасни
материали на американското Министерство на
транспорта за допълнителни подробности относно
изискванията при изпращане.
Задължително: Предупредителни маркировка с текст
„Lithium Batteries – Forbidden for Transport Aboard
Aircraft and Vessel“ (Литиеви батерии – забранено за
транспорт на борда на самолет и плавателен съд).
За пакети, които съдържат > 4 клетки или > 2 батерии,
е необходим етикет за литиево-йонни батерии.

ДА

ДА

НЕ

Дали брутното тегло на
пакета е > 30 kg?

НЕ

Необходим е договор за опасни стоки UPS
Dangerous Goods.**Изискват се специална
опаковка съгласно изискванията на
ООН, етикет за литиеви батерии,клас 9,
документи за превоз на опасни
материали и маркировки на пакета. Моля,
прегледайте Нормативни разпоредби
за опасни материали на американското
Министерство на транспорта за
допълнителни подробности относно
изискванията при изпращане.

Не отговаря на условията за въздушни услуги.

U.S. Only: Не е нужно пакетът Ви да се изпраща като напълно регулирани опасни
стоки. Моля, прегледайте Нормативни разпоредби за опасни материали на
американското Министерство на транспорта за допълнителни подробности
относно изискванията при изпращане.
Задължително: Предупредителни маркировка с текст „Lithium Batteries –
Forbidden for Transport Aboard Aircraft and Vessel“ (Литиеви батерии – забранено
за транспорт на борда на самолет и плавателен съд), маркировка за литиевойонни батерии.

ДА

Не е нужно пакетът Ви да се изпраща
като напълно регулирани опасни
стоки. Моля, прегледайте местните
нормативни разпоредби за наземен
транспорт относно допълнителни
подробности за изискванията при
изпращане.
За пакети, които съдържат > 4 клетки
или > 2 батерии, се изисква маркировка
за литиево-йонни батерии и
предупредителна маркировка с текст
„Lithium ion batteries – forbidden aboard
passenger aircraft“ (Литиево-йонни
батерии – забранено за превоз на борда
на пътнически самолети).
Може да не отговаря на условията
за въздушни услуги. Вижте фиг. 7 на
стр. 8.

Не е нужно пакетът Ви да се изпраща като напълно
регулирани опасни стоки. Моля, прегледайте
Нормативни разпоредби за опасни материали на
американското Министерство на транспорта за
допълнителни подробности относно изискванията
при изпращане.
Задължително: Маркировка за литиево-йонни
батерии и предупредителна маркировка с текст
„Lithium ion batteries – forbidden aboard passenger
aircraft“ (Литиево-йонни батерии – забранено за
превоз на борда на пътнически самолети).

Не отговаря на условията за въздушни услуги.
Напълно регулирани за наземен транспорт според нормативните разпоредби
Може да не отговаря на условията за въздушни
извън САЩ.
услуги.
© 2012-2017 United Parcel Service of America, Inc. UPS, логото на UPS и кафявият цвят са търговски марки на United Parcel Service of America, Inc.
Вижте фиг. 7 на стр. 8.
Всички права запазени. 1/17
*Опаковката за пратки, съдържащи литиеви батерии, изпращани самостоятелно или опаковани с оборудване, трябва да може да издържи на тест за падане от
1,2 метра височина и всички батерии трябва да са опаковани, за да се предотврати вероятността от късо съединение или активиране. Не използвайте хартиени
пликове или други меки опаковки. Вижте страница 5 за повече информация.
**За услугите UPS Small Package и UPS Air Cargo® се изискват договори, докато за пратките с опасни материали UPS Air Freight – не. За подробности се свържете с
представителя на отдела за обслужване на клиентите.
© 2012-2019 United Parcel Service of America, Inc. UPS, логото на UPS и кафявият цвят са търговски марки на United Parcel Service of America, Inc.
©
2012-2019
Parcel
Service of America, Inc. UPS, логото на UPS и кафявият цвят са търговски марки на United Parcel Service of America, Inc. Всички права запазени. 5/19
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Фиг. 9
Въздушни пратки, съдържащи литиево-метални батерии
Дали въздушната ми пратка с литиево-метални батерии е напълно регулирана като опасни стоки според нормативните разпоредби, за да изисква
услугата UPS Dangerous Goods (Опасни стоки)?
(За подробна информация относно изискваната документация и обозначение, посочени по-долу, вижте стр. 7)
Забележка: За изпращане на литиево-метални батерии, опаковани без оборудване, чрез услугите по въздух на UPS се изисква предварително одобрение. Посетете ups.com за
допълнителна информация.
Има ли в пратката Ви литиево-йонни батерии,
които съдържат > 2 g литиев метал, или клетки,
съдържащи > 1 g литиев метал?

НЕ

ДА
Необходим е договор за
опасни стоки UPS Dangerous
Goods.**Изискват се специална
опаковка съгласно изискванията
на ООН, етикет за литиеви
батерии,клас 9, документи или
декларация за превоз на опасни
материали и маркировки на пакета.
Вижте разпоредбите на IATA за
допълнителни подробности:
http://www.iata.org/

Изпращате ли литиеви батерии,
поставени в оборудване или опаковани
заедно с оборудване?

ДА
Общото нетно тегло на всички литиеви
батерии в пакета Ви > 5 kg ли е?

НЕ
Необходим е договор за опасни
стоки UPS Dangerous Goods.**
Вижте изискванията на IATA за
UN3090 Раздел IB (≤2,5 kg батерии)
или Раздел IA (> 2,5 kg).

http://www.iata.org/

ДА
Необходим е договор за опасни
стоки UPS Dangerous Goods.**
Вижте разпоредбите на IATA за
допълнителни подробности
относно изискванията за
UN3091 раздел I.

http://www.iata.org/

НЕ
Не е нужно пакетът Ви да се изпраща като
напълно регулирани опасни стоки. Вижте
разпоредбите на IATA за изискванията за UN3091
Раздел II.
http://www.iata.org/
За всички пакети с „литиево-метални батерии,
опаковани заедно с оборудване“*, се изисква
маркировка за литиеви батерии UN3091.
Поставете на пакета и маркировка „P.I. 969-II.“†
За „Литиево-метални батерии, поставени в
оборудване“ трябва да поставите маркировка
за литиеви батерии UN3091 на всеки отделен
пакет, който съдържа > 4 клетки или > 2 батерии.
Поставете на пакета и маркировка „P.I. 970-II.“ †
Забележка: Ако в пратката няма повече от 4
клетки или 2 батерии и неповече от 2 пакета,
не са необходими маркировки или етикети.

*Опаковката за пратки, съдържащи литиеви батерии, „опаковани заедно с оборудване“, трябва да може да издържи на тест за падане от 1,2 метра височина и всички
батерии трябва да са опаковани, за да се предотврати вероятността от късо съединение или активиране. Не използвайте хартиени пликове или други меки опаковки.
**За услугите UPS Small Package и UPS Air Cargo се изискват договори, докато за пратките с опасни материали UPS Air Freight – не. За подробности се свържете с
представителя на отдела за обслужване на клиентите.
†Не е задължително за пратки с произход или дестинация в 48-те континентални американски щата.
© 2012-2019 United Parcel Service of America, Inc. UPS, логото на UPS и кафявият цвят са търговски марки на United Parcel Service of America, Inc.
© 2012-2019
Parcel
Service of America, Inc. UPS, логото на UPS и кафявият цвят са търговски марки на United Parcel Service of America, Inc. Всички права запазени. 5/19
Всички
праваUnited
запазени.
5/19

10
10

Как да пакетирате и изпращате батерии безопасно
В сила от май 2019 г.

Фиг. 10
Наземни пратки, съдържащи литиево-метални батерии*
Дали наземната ми пратка с литиево-метални батерии е напълно регулирана, така че да изисква услугата UPS Dangerous Goods (Опасни стоки)?
(За подробна информация относно изискваната маркировка и обозначение, посочени по-долу, вижте стр. 7).
Забележка: Не трябва да бъдат изпращани наземни пратки с литиеви батерии до адреси в Аляска, Хаваи, Пуерто Рико или дестинации на острови, като Авалон, Калифорния.

Има ли литиево-метални батерии, съдържащи > 2 g Li метал,
или литиево-метални клетки, съдържащи > 1 g Li метал?

ДА

НЕ

Има ли батерии, които съдържат > 2 g, но ≤ 25 g
Li метал, или клетки с > 1 g, но с ≤ 5 g Li метал?

Има ли в пакета литиево-метални батерии,
опаковани заедно с оборудване или
поставени в оборудване?

НЕ

ДА
НЕ
Има ли в пакета литиево-метални батерии,
опаковани заедно с оборудване?

ДА
ДА

Дали брутното тегло на
пакета е > 30 kg?

НЕ
Има ли в пакета литиевометални батерии, поставени в
оборудване?

НЕ

Дали брутното тегло на
пакета е > 30 kg?

ДА
U.S. Only: Не е нужно пакетът Ви да се изпраща като
напълно регулирани опасни стоки. Моля, прегледайте
Нормативни разпоредби за опасни материали на
американското Министерство на транспорта за
допълнителни подробности относно изискванията при
изпращане.
Задължително: Предупредителни маркировка с текст
„Lithium Batteries – Forbidden for Transport Aboard Aircraft
and Vessel“ (Литиеви батерии – забранено за транспорт
на борда на самолет и плавателен съд).
За пакети, които съдържат > 4 клетки или > 2 батерии, е
необходим етикет за литиево-метални батерии.
Не отговаря на условията за въздушни услуги.

U.S. Only: Не е нужно пакетът Ви да се изпраща като напълно
регулирани опасни стоки. Моля, прегледайте Нормативни
разпоредби за опасни материали на американското
Министерство на транспорта за допълнителни подробности
относно изискванията при изпращане.
Задължително: Предупредителни маркировка с текст „Lithium
Batteries – Forbidden for Transport Aboard Aircraft and Vessel“
(Литиеви батерии – забранено за транспорт на борда на самолет
и плавателен съд), маркировка за литиево-метални батерии.
Не отговаря на условията за въздушни услуги.
Напълно регулирани за наземен транспорт според
нормативните разпоредби извън САЩ.

НЕ
ДА

НЕ
Необходим е договор за опасни стоки
UPS Dangerous Goods.**Изискват
се специална опаковка съгласно
изискванията на ООН, етикет за литиеви
батерии,клас 9, документи за превоз
на опасни материали и маркировки на
пакета. Моля, прегледайте Нормативни
разпоредби за опасни материали
на американското Министерство
на транспорта за допълнителни
подробности относно изискванията при
изпращане.

Не е нужно пакетът Ви да се изпраща като
напълно регулирани опасни стоки. Моля,
прегледайте Нормативни разпоредби
за опасни материали на американското
Министерство на транспорта за
допълнителни подробности относно
изискванията при изпращане.
Задължително: Маркировка за литиевометални батерии.
Може да не отговаря на условията за
въздушни услуги. Вижте фиг. 9 на стр. 10.

ДА
Съдържа ли пакетът > 5 kg
нетно тегло литиевометални батерии?

ДА

НЕ

Не е нужно пакетът Ви да се изпраща като
напълно регулирани опасни стоки. Моля,
прегледайте местните нормативни разпоредби
за наземен транспорт относно допълнителни
подробности за изискванията при изпращане.
Задължително: Предупредителни маркировка
с текст „Lithium Batteries – Forbidden for
Transport Aboard Passenger Aircraft“ (Литиеви
батерии – забранено за транспорт на борда на
пътнически самолет), маркировка за литиевометални батерии.
Може да не отговаря на условията за
въздушни услуги.
Вижте фиг. 9 на стр. 10.

„опаковани с оборудване“
„поставени в оборудване“
Не е нужно пакетът Ви да се изпраща като напълно
регулирани опасни стоки. Моля, прегледайте местните
нормативни разпоредби за наземен транспорт относно
допълнителни подробности за изискванията при
изпращане.
За пакети, които съдържат > 4 клетки или > 2 батерии, е
необходим етикет за литиево-метални батерии.
Може да не отговаря на условията за въздушни услуги.
Вижте фиг. 9 на стр. 10.

*Опаковката за пратки, съдържащи литиеви батерии, изпращани самостоятелно или опаковани с оборудване, трябва да може да издържи на тест за падане от
1,2 метра височина и всички батерии трябва да са опаковани, за да се предотврати вероятността от късо съединение или активиране. Не използвайте хартиени
пликове или други меки опаковки. Вижте страница 5 за повече информация.
**За услугите UPS Small Package и UPS Air Cargo® се изискват договори, докато за пратките с опасни материали UPS Air Freight – не. За подробности се свържете с
представителя на отдела за обслужване на клиентите.
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