
Kā droši 
iepakot un 
pārvadāt 
akumulatorus
Spēkā stāšanās datums:  
2019. gada maijs



Kā droši iepakot un pārvadāt akumulatorus
Stājās spēkā 2019. gada maijā

1© 2012-2019 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS zīmols un brūnā krāsa ir United Parcel Service of America, Inc. piederošas preču zīmes. Visas tiesības paturētas. 5/19

Lai gan mūsdienās akumulatori ir ļoti bieži sastopami portatīvajā elektronikā, instrumentos un citur, 
tie var būt bīstams karstuma, dzirksteļu vai uguns avots, ja tie ir nepareizi iepakoti pārvadāšanai. Šī 
iemesla dēļ UPS® klientiem jāievēro atbilstoši drošības noteikumi un attiecīgi piesardzības pasākumi, 
sagatavojot akumulatorus transportēšanai. Akumulatoru pārvadājumiem var piemērot gan ASV, gan 
starptautiskos drošības noteikumus, un, ņemot vērā iespējamos draudus, kas saistīti ar attiecīgo 
noteikumu pārkāpumiem, cilvēkiem, kas neievēro šos noteikumus, iepakojot pārvadājamos 
izstrādājumus, var tikt piemērots naudas sods vai cits sods.

UPS ir apkopojis šo rokasgrāmatu ar piemēriem, lai palīdzētu jums droši iepakot un pārvadāt dažāda 
veida akumulatorus. Dažos gadījumos, piemēram, attiecībā uz sārma vai dažādiem neuzpildāmiem 
svina-skābes akumulatoriem, jūsu pienākumi var ietvert tikai tādas vienkāršas darbības kā: stingra ārējā 
iepakojuma izvēli; akumulatoru termināļu apkārtnes rūpīgu aizsargāšanu, lai nepieļautu dzirksteļošanu 
vai īssavienojumu; rūpīgu pakas iekšpuses komponentu sagatavošanu, lai akumulatorus pasargātu no 
rīku un citu metāla priekšmetu ietekmes.

Cita veida akumulatori, tostarp litija jonu un litija metāla akumulatori, var pilnībā tikt noteikti kā 
transportēšanai bīstami materiāli (kas pazīstami arī kā bīstamā krava), lai papildus pamata drošības 
pasākumiem tiem būtu specializēts iepakojums, īpašs bīstamības marķējums un dokumenti, kas 
apliecina atbilstību piemērojamajiem noteikumiem.

Visiem pārvadātājiem ir jāsaprot un jāievēro piemērojamie noteikumi un UPS tarifi. Šajā rokasgrāmatā 
ir sniegta vispārīga informācija par pārvadājumiem, kurus regulē Starptautiskās Gaisa transporta 
asociācijas (IATA) (http://www.iata.org) un ASV Transporta ministrijas Apgādes sistēmu un bīstamo 
materiālu drošības pārvaldes (PHMSA) (http://phmsa.dot.gov/hazmat) publicētie noteikumi. Papildus 
tiek piemērotas citu starptautisku noteikumu prasības, piemēram, Starptautiskais jūras bīstamo kravu 
kodekss (IMDG kodekss), Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem 
ar autotransportu (ADR) vai Kanādas bīstamu preču transportēšanas noteikumi (TDGR).

Kā droši iepakot un pārvadāt akumulatorus

Aizsargājiet akumulatorus un termināļus
Pārvadājot gandrīz jebkuru akumulatoru, visi termināļi 
jānodrošina pret īssavienojumiem, kas var izraisīt ugunsgrēku. 
Pasargājiet termināļus, tos pilnībā apsedzot ar izolējošu, strāvu 
nevadošu materiālu (piemēram, izmantojot izolācijas lenti, vai 
atsevišķi katru akumulatoru ievietojot plastmasas maisiņā) 
vai katru akumulatoru iepakojot pilnīgi noslēgtā iekšējā 
iepakojumā, lai nodrošinātu, ka atklātie termināļi ir aizsargāti.
•  Iepakojiet akumulatorus tā, lai tie netiktu saspiesti vai bojāti 

un lai pasargātu tos no pārvietošanās pārkraušanas laikā.
•  Sargiet akumulatorus no metāla priekšmetiem vai citiem 

materiāliem, kas var izraisīt akumulatoru termināļu 
īssavienojumu (piemēram, izmantojot atsevišķu iekšēju 
kārbu akumulatoriem).

Piezīme: Lai nepieļautu ugunsgrēku, jebkuru ierīci ar ierīkotu 
akumulatoru nedrīkst ieslēgt, atrodoties transportā. Aizsargājiet 
slēdžus, kuri var nejauši tikt iedarbināti. Pat ļoti vienkāršas ierīces, 
piemēram, lukturi vai uzlādējami urbji, var radīt bīstamu siltumenerģijas 
apjomu, ja tie tiek nejauši aktivizēti.

Atsaukti vai otrreizēji pārstrādāti 
akumulatori
Nekad neizmantojiet aviotransporta pakalpojumus, lai 
pārvadātu akumulatorus, ko ražotājs atsaucis drošības nolūku 
dēļ, jo šādus pārvadājumus aizliedz noteikumi (t. i., IATA 
Bīstamo preču pārvadāšanas noteikumu īpašais nosacījums 
A154). Arī akumulatorus, kas uzglabāti pārstrādei, nedrīkst 
pārvadāt, izmantojot aviotransporta pakalpojumus:  
https://www.ups.com/content/us/en/shipping/time/service/
index.html. UPS® sauszemes pakalpojumi starp Aļasku, Havaju 
salām vai Puertoriko un kontinentālo ASV nav pieejami ne 
atsauktu, ne otrreizēji pārstrādātu akumulatoru pārvadāšanai, 
jo pārvadājumiem uz vai no šīm vietām jānotiek ar lidmašīnu 
vismaz vienā lidojuma segmentā.

Klientiem, kas vēlas transportēt bojātus, defektīvus vai 
atsauktus (DDR) akumulatorus, vispirms jāsaņem UPS atļauja. 
UPS atļauj DDR pārvadājumus tikai pa sauszemi kontinentālajā 
ASV daļā īpaši atļautā iepakojumā, kas izstrādāts, lai kontrolētu 
termisku incidentu. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties 
ar savu pārdošanas grupu.

http://www.iata.org
http://phmsa.dot.gov/hazmat
https://www.ups.com/content/us/en/shipping/time/service/index.html
https://www.ups.com/content/us/en/shipping/time/service/index.html
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Elektronikas preces remontam
Nosūtot remontam iekārtas, piemēram, datorus un mobilos 
telefonus vai citas ar akumulatoru darbināmas ierīces, tās jānosūta 
bez akumulatoriem, ja pastāv risks, ka ierīce varētu pārkarst.

Reglamentējošas iestādes
Ko nozīmē saīsinājumi “IATA” un “PHMSA”? 
IATA ir Starptautiskā Aviotransporta asociācija. Tā ir starptautiska 
tirdzniecības organizācija, kas izstrādā komercdarbības standartus 
un publicē Bīstamo preču pārvadāšanas noteikumus, kuros ir ietverti 
standarti bīstamo preču transportēšanai ar aviotransportu. IATA 
Bīstamo preču pārvadāšanas noteikumu pamatā ir Starptautiskās 
civilās aviācijas organizācijas (ICAO) tehniskās instrukcijas par 
bīstamo preču drošu pārvadāšanu ar aviotransportu. ICAO ir 
ANO institūcija, kuras pārziņā ir starptautiska mēroga problēmu 
risināšana aviācijas nozarē.

PHMSA ir ASV Transporta ministrijas Apgādes sistēmu un bīstamo 
materiālu drošības pārvalde, kas izstrādā noteikumus bīstamo preču 
pārvadāšanai ASV teritorijā ar visu veidu transportlīdzekļiem.

Akumulatoru veidi
Mūsdienās pieejami dažādi akumulatoru veidi, un, tos 
transportējot, daudzi tiek atzīti par bīstamiem materiāliem 
(pazīstami arī kā bīstamās preces), ko drīkst pārvadāt tikai UPS 
pārvadātāji, kas noslēguši līgumu par bīstamo materiālu/bīstamo 
preču pakalpojumiem.

ID numurs
Pareizs pārvadāšanas 

nosaukums un apraksts
Bīstamības 

klase

UN2794 Akumulatori, ar šķidrumu, pildīti ar 
skābi 8

UN2795 Akumulatori, ar šķidrumu, pildīti ar 
sārmiem 8

UN2800 Akumulatori, ar šķidrumu, neuzpildāmi 8

UN3028 Akumulatori, sausi, satur kālija 
hidroksīdu cietā formā 8

UN3090 Litija metāla akumulatori 9

UN3091
Litija metāla akumulatori, kas ietverti 
ierīcē, vai litija metāla akumulatori, kas 
iepakoti kopā ar ierīci

9

UN3292 Akumulatori, kas satur nātriju 4.3

UN3480 Litija jonu akumulatori 9

UN3481
Litija jonu akumulatori, kas ietverti 
ierīcē, vai litija jonu akumulatori, kas 
iepakoti kopā ar ierīci

9

Dažus no iepriekš norādītajiem akumulatoru veidiem var 
pārvadāt saskaņā ar noteikumos norādītajiem izņēmumiem, kas 
nosaka atkāpšanos no pilnīgas atbilstības bīstamo materiālu/
bīstamo preču noteikumiem. Turklāt pastāv daži akumulatoru 
veidi (piemēram, parastie sauso elementu vai sārmu akumulatori 
patēriņam paredzētā izmērā), uz kuriem neattiecas nekādi noteikumi, 
ja tie ir atbilstoši aizsargāti pret īssavienojumu.

Kaut arī šis dokuments ir paredzēts drošības prakses izcelšanai UPS klientiem, kas 
iepako un nosūta akumulatorus, tas neaizstāj piemērojamos noteikumus. Lai iegūtu 
papildinformāciju, apskatiet ASV Transporta ministrijas (DOT) noteikumus par bīstamajiem 
materiāliem (Hazardous Materials Regulations) (Federālo noteikumu kodeksa (CFR) 49. 
sadaļa). Jūs varat iegūt arī papildinformāciju ASV Transporta ministrijas tīmekļa vietnē 
http://phmsa.dot.gov/hazmat vai zvanot ASV Transporta ministrijas Bīstamo materiālu 
informācijas centram pa tālruni: 1-800-467-4922.  
Turklāt uz starptautiskiem aviopārvadājumiem var papildus attiecināt Starptautiskās Gaisa 
transporta asociācijas (IATA) bīstamo preču pārvadāšanas noteikumus. Lai uzzinātu vairāk, 
skatiet vietni http://www.iata.org vai vietējos noteikumus.

http://www.iata.org
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Akumulatoru veidi (turp.)
Šķidrie akumulatori (UN2794 un UN2795)  
Šos akumulatorus parasti izmanto automašīnās, elektriskajos 
ratiņkrēslos, iekrāvējos, dažos pastāvīgos datoru barošanas 
avotos un citiem mērķiem. Tie satur ļoti kodīgu skābi vai sārmu un 
var izraisīt ugunsgrēkus no īssavienojuma. Visiem termināļiem 
jābūt aizsargātiem pret īssavienojumu, un akumulatori jāiesaiņo 
un jāpārbauda saskaņā ar ASV Federālo noteikumu kodeksa 
(CFR) 49. sadaļas 173.159 daļu pārvadājumiem ASV vai IATA 
5. sadaļas 870. iepakojuma instrukciju. Ievērojiet, ka, neskatoties 
uz pakalpojumu līmeni, mazu paku sūtījumiem jāizmanto 
gaisa pārvadāšanai noteiktais iepakojums — piemēram, gaisa 
pārvadājumiem jāsatur skābju vai sārmu izturīgs apvalks vai jāietver 
pietiekami izturīgs papildu iepakojums ar atbilstošām plombām, 
lai novērstu elektrolītu šķidrumu izplūšanu noplūdes gadījumā 
(skatiet 1. un 2. attēlu). Attiecībā uz 2. attēlu pakas jāiesaiņo, 
izmantojot necaurlaidīgas čaulas. Raupjš plastmasas maisiņš, kas ir 
izturīgs pret kodīgiem elektrolītiem, ir viens no veidiem, kā izveidot 
necaurlaidīgu čaulu. Jāņem vērā piemērojamās pārvadājumu 
dokumentu/bīstamu preču deklarēšanas prasības.

Slēgta 
necaurlaidīga 
čaula

2. attēls 
Paraugs vairāku šķidro 
akumulatoru iepakošanai

Termināļa aizsardzība

Stingrs ārējais 
iepakojums

Strāvu nevadošs atdalītājs

Izolācijas vāciņš

Iekšējais konteiners

Neuzpildāmi akumulatori (UN2800) 
Šie akumulatori var nebūt regulēti bīstamu materiālu noteikumos, 
ja tie ir atzīti par atbilstošiem pēc spiedienu starpības un vibrācijas 
pārbaudēm saskaņā ar Federālo noteikumu kodeksa 49. sadaļas 
173.159 daļu, kā arī ja uz akumulatora ārējā iepakojuma ir skaidrs 
un pastāvīgs marķējums “NEUZPILDĀMS” vai “NEUZPILDĀMS 
AKUMULATORS” (skatiet 3. attēlu). Atbilstība Federālo noteikumu 
kodeksa 49. nodaļas 173.159a sadaļai ir obligāta, un akumulatori 
ir jāsagatavo tā, lai novērstu pakā esošu ierīču vai iekārtu 
īssavienojumu un nejaušu aktivizēšanu.

Neuzpildāmu skābes vai sārma akumulatoru sūtījumi, kas 
sagatavoti saskaņā ar IATA bīstamo preču pārvadāšanas 
noteikumiem, ir pilnībā jādeklarē un jāsaskaņo ar iepakošanas 
instrukciju Nr. 872 prasībām.

Neuzpildāmas skābes vai sārma akumulatori, kam veiktas 
konkrētas papildu pārbaudes, nav pakļauti nekādiem 
noteikumiem ar nosacījumu, ka visi termināļi ir aizsargāti pret 
īssavienojumu. Šīs papildu prasības, kas norādītas Federālo 
noteikumu kodeksa 49. nodaļas (CFR) 173.159a(d) sadaļā un 
IATA 4.4. sadaļas īpašajā nosacījumā A67, nosaka, ka akumulatori 
nedrīkst saturēt brīvi plūstošus šķidrumus un elektrolīti 55°C 
(131°F) grādu temperatūrā nedrīkst izplūst no ieplaisājuša 
apvalka. Akumulators un paka ir jāmarķē kā “NEUZPILDĀMS” 
vai “NEUZPILDĀMS AKUMULATORS”.

1. attēls 
Paraugs šķidro 

akumulatoru ārējam 
iepakojumam

3. attēls 
Paraugs 
neuzpildāmu 
akumulatoru 
iepakojumam
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Akumulatoru veidi (turp.)
Sausie akumulatori, kas satur kālija hidroksīdu cietā formā 
(UN3028)  
ASV šie akumulatori ir jāsagatavo saskaņā ar Federālo noteikumu 
kodeksa 49. sadaļas 172.102 daļas 237. īpašo nosacījumu, kas 
nosaka, ka UN3028 materiāli jāsagatavo un jāiepako saskaņā ar 
prasībām 173.159(a) un (c) daļā. Pārvadājumiem ar gaisa kuģiem 
piemērojami noteikumi 173.159(b)(2) daļā. Šāda veida akumulatoru 
starptautiskiem gaisa pārvadājumiem jāatbilst IATA 871. iepakošanas 
instrukcijai.

Akumulatori, kas satur nātriju (UN3292) 
Šie akumulatori UPS paku vidē netiek pieņemti.

Sausi akumulatori, hermētiski noslēgti, N.O.S. (citur nenorādīti — 
Not Otherwise Specified) 
Šo akumulatoru parasti izmanto kā pārnēsājamu enerģijas avotu, tas 
ir hermētiski noslēgts, un tajā kā elektrodus parasti izmanto metālus 
(izņemot svinu) un/vai oglekli. Tiem jāatbilst visām prasībām, kas 
izklāstītas Federālo noteikumu kodeksa (CFR) 49. sadaļas 172.102 
daļas 130. īpašajā nosacījumā, kas ietver bīstama karstuma 
izplatīšanās novēršanu, kas radies īssavienojuma vai bojājumu 
rezultātā. Saskaņā ar IATA jāievēro Īpašais nosacījums A123, kas ietver 
atklātu termināļu aizsardzību pret īssavienojumiem un aizsardzību 
pret nejaušu akumulatora aktivizēšanu.

Citi akumulatori 
Lai gan parastie sauso elementu akumulatori (piemēram, AA, C 
un D akumulatori) var nebūt reglamentēti kā bīstamie materiāli, 
visi akumulatori var izraisīt ugunsgrēkus no īssavienojuma, ja 
akumulatori un termināļi nav aizsargāti. Katram akumulatora 
pārvadājumam jāatbilst visām prasībām, kas izklāstītas Federālo 
noteikumu kodeksa (CFR) 49. sadaļas 172.102 daļas 130. īpašajā 
nosacījumā, kas ietver bīstama karstuma izplatīšanās novēršanu, 
kas radies īssavienojuma vai bojājumu rezultātā. Gaisa pārvadājumu 
pakai, kas satur augstsprieguma (augsta elektriskā potenciāla) sauso 
elementu akumulatorus, kas pārsniedz deviņus voltus, uz pakas jābūt 
marķējumam “Nav ierobežots”, lai norādītu atbilstību noteikumiem. 
Līdzīga prasība attiecībā uz IATA pārvadājumiem sastopama IATA 
Bīstamo preču noteikumu 4.4. sadaļā kā Īpašais nosacījums A123 
(skatiet 4. attēlu).

4. attēls 
Paraugs sauso elementu akumulatoru 
iepakojumam

Starpliku 
ievietošana

Burbuļplēves 
iepakojums

Dalītājs

Litija akumulatori 
(UN3090, UN3091, UN3480, UN3481)

Regulatīvās izmaiņas  
Lūdzu, ņemiet vērā, ka litija akumulatoriem piemērojamie noteikumi ir mainīgi. UPS 
atjauninās šīs vadlīnijas, cik drīz vien iespējams. Litija akumulatoru nosūtītājiem ir 
jāseko līdzi šīm izmaiņām.

ANO 38.3. testa kopsavilkuma dokumenti ir jāsagatavo pēc 
pieprasījuma  
“Pēc 2003. gada 30. jūnija ražotu elementu vai akumulatoru 
izgatavotājiem un turpmākajiem izplatītājiem jāpadara pieejams testa 
kopsavilkums, kā norādīts ANO Testēšanas un kritēriju rokasgrāmatas 
III daļas 38.3. apakšiedaļas 38.3.5. punktā.” IATA 3.9.2.6.1(g)

Katrs litija akumulatoru nosūtītājs, izmantojot aviotransportu, 
no 2020. gada 1. janvāra ir atbildīgs par IATA 3.9.2.6.1(g). punkta 
prasību ievērošanu. ADR noteikumos ir iekļauta šī prasība attiecībā 
uz sauszemes transportu (2019. gada 1. jūlijs), un paredzams, ka arī 
citos noteikumos tuvākajā nākotnē būs tāda pati prasība.

Tas attiecas uz visiem litija jonu un metāla akumulatoru 
pārvadājumiem neatkarīgi no tā, vai tie tiek pārvadāti atsevišķi, 
ievietoti aprīkojumā, iepakoti kopā ar aprīkojumu vai tiek 
izmantoti transportlīdzekļa darbināšanai. 

Nosūtītājam/izplatītājam nav jānodrošina dokumentācijas papīra 
eksemplārs katram sūtījumam, kas satur litija akumulatorus. 
Reglamentējošo norādījumu dokumentos aicināts izmantot 
tehnoloģijas, lai atvieglotu dokumentu pieejamību pēc 
pieprasījuma (piemēram, norādot saites uz tīmekļa vietnēm). 

PIEZĪME: UPS nepieprasīs testa kopsavilkumu katram sūtījumam, taču nosūtītāja 
pienākums ir sagatavot šo informāciju, lai tā būtu pieejama pēc pieprasījuma. 
Pakalpojums var tikt pārtraukts, ja nosūtītājs pēc pieprasījuma nespēj nodrošināt 
atbilstību.

Par litija akumulatoriem 
Ņemot vērā, ka litija akumulatori ir paredzēti tam, lai ierīces tiktu 
nodrošinātas ar lielu jaudu, šajos akumulatoros ir liels elektriskās 
enerģijas apjoms, un tāpēc tie dažreiz var radīt ļoti lielu karstumu, ja 
notiek īssavienojums. Turklāt, ja šie akumulatori ir bojāti, nepareizi 
konstruēti vai salikti, to sastāvā esošās ķīmiskās vielas var aizdegties. 
Tāpēc ir izstrādāti drošības noteikumi, lai uzraudzītu šāda veida 
akumulatoru pārvadāšanu. Pārvadātājiem ir jāievēro piemērojamie 
noteikumi, kurus ir publicējusi PHMSA un/vai IATA.

Lai gan visi litija akumulatori tiek klasificēti kā bīstami materiāli (tiek 
dēvēti arī par bīstamām precēm), izņēmums ir parastas neliela izmēra 
baterijas, kas vienkāršo šo elementu pārvadāšanas noteikumus. 
Saskaņā ar vienkāršotajiem noteikumiem UPS pieņem šādus parastus 
litija akumulatorus tikai tad, ja akumulatori ir iepakoti vai ievietoti 
ierīcē (UN3091, UN3481). 

UPS gadījumā uz visiem litija jonu vai metāla akumulatoru gaisa 
sūtījumiem, kas tiek nosūtīti bez ierīces (UN3090, UN3480), pilnībā 
jāattiecina noteikumi par bīstamām precēm, kurām nepieciešams 
UPS bīstamo preču līgums. 

Šajā dokumentā aprakstīti noteikumi par tādu mazu litija bateriju 
pārvadāšanu, kas iepakotas vai ievietotas ierīcēs, kurām UPS 
nepieprasa UPS bīstamo preču līgumu.
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Litija akumulatoru pārvadāšana, izmantojot aviotransporta 
pakalpojumus 
Tiek piemēroti atšķirīgi noteikumi atkarībā no tā, kāda veida litija 
akumulators tiek pārvadāts (litija jonu vai litija metāla) un vai 
akumulatori tiek pārvadāti iepakojumā ar ierīci, vai arī akumulatori 
ievietoti ierīcēs. 

Atgādinājums: UPS gaisa pārvadājumu pakalpojumus neveic II 
sadaļas UN3090 vai UN3480 sūtījumiem. Uz šiem sūtījumiem 
pilnībā jāattiecina noteikumi par bīstamu preču sūtījumiem, kuriem 
nepieciešams UPS bīstamo preču līgums.

UPS ir papildu marķēšanas prasības UN3481 un UN3091 gaisa 
pārvadājumiem, kas sagatavoti un marķēti/apzīmēti saskaņā ar 
attiecīgās iepakošanas instrukcijas II sadaļu. Lūdzu, skatiet IATA 
variāciju 5X-07. Ņemiet vērā, ka tā nav obligāta prasība attiecībā uz 
pārvadājumiem, kuru izcelsmes un galamērķa vieta atrodas kādā no 
48 ASV štatiem, izņemot Aļasku un Havajas. http://www.iata.org/

UPS prasības paredz, ka visi litija metāla akumulatoru gaisa 
sūtījumi ir jāapstiprina pirms nosūtīšanas. Tas ir jādara papildus 
bīstamo preču līguma slēgšanai, ja nepieciešams. Lūdzu, 
pārskatiet litija metāla akumulatoru apstiprinājuma prasības: 
https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/hazardous/
responsible/lithium-battery-preapproval.html

Litija akumulatoru pārvadāšana, izmantojot sauszemes transporta 
pakalpojumus 
Tikai ASV: papildu svara un marķēšanas prasības attiecas uz litija 
akumulatoru sauszemes sūtījumiem ASV. Tiek piemēroti atšķirīgi 
noteikumi atkarībā no tā, kāda veida akumulatori tiek pārvadāti (litija 
jonu vai litija metāla), un vai tiek pārvadāti akumulatori iepakojumā 
bez ierīces, akumulatori iepakojumā kopā ar ierīci vai arī ierīcēs 
ievietoti akumulatori. (Lai iegūtu papildu norādījumus, skatiet 7., 
9. un 11. lpp.)

Valstis, kas nav ASV: lielākā daļa sauszemes noteikumu, piemēram, 
ADR un TDGR, pieļauj izņēmumus mazu litija bateriju transportēšanai. 
Pārbaudiet vietējos noteikumus, lai nodrošinātu atbilstību vietējām 
vai valsts variācijām. 

UPS® sauszemes pakalpojumi uz vai no Aļaskas, Havaju salām vai Puertoriko un 
vairākām mazām salām jāveic ar lidmašīnu vismaz vienā lidojuma segmentā. 
Šādus pakalpojumus nedrīkst izmantot litija akumulatoru pārvadāšanai.

Kā es varu sūtījumā novērst litija akumulatoru īssavienojumus 
vai aktivizēšanos transportēšanas laikā? 
Viens no lielākajiem apdraudējumiem, pārvadājot litija akumulatorus, 
ir īssavienojums vai netīša aktivizēšanās transportēšanas laikā. Lai 
samazinātu īssavienojuma vai aktivizēšanās iespējamību, visiem 
akumulatoriem jābūt iesaiņotiem (kā piemēru skatiet 5. attēlu). 
Raugieties, lai transportēšanas laikā akumulatori nesaskartos cits 
ar citu, kā arī ar vadītspējīgām virsmām vai metāla priekšmetiem. 
IATA noteikumos ir pieprasīts akumulatoru elementus un 
akumulatorus iesaiņot pilnībā aptverošā iesaiņojumā, kas izgatavots 
no vadītnespējīga materiāla (piemēram, plastmasas maisiņa) un 
nodrošināt, lai atklāti termināļi vai konektori būtu aizsargāti ar 
vadītnespējīgiem vāciņiem vai lentēm, vai līdzīgiem materiāliem. 
Noteikumos ir arī ieteikts akumulatoriem izmantot drošas starplikas, 
un ir prasīts tos iepakot tā, lai transportēšanas laikā neļautu tiem 
pārvietoties vai izvadu vāciņiem nokrist. Neizmantojiet aploksnes vai 
citus mīksta materiāla iepakojumus. Citus padomus un ieteikumus 
skatiet IATA tīmekļa vietnē: http://www.iata.org/lithiumbatteries.

Litija akumulatoru veidi
Ir divas lielas litija akumulatoru grupas, un abu grupu 
akumulatoros ir ļoti augsts enerģijas līmenis.

Litija jonu (Li-ion) akumulatori ir atkārtoti uzlādējami.

•  Dažkārt tos dēvē par “sekundārajiem litija akumulatoriem”

•  Šajā kategorijā ir litija polimēra (Li-Po) akumulatori

•  Šā veida akumulatori bieži vien ir sastopami plaša patēriņa 
elektroniskās ierīcēs, piemēram, mobilajos telefonos un 
portatīvajos datoros

Litija metāla akumulatorus parasti nav iespējams uzlādēt 
atkārtoti.

•  Dažkārt tos dēvē par “primārajiem litija akumulatoriem”

5. attēls 
Litija akumulatoru 
parauga iepakojums

 Burbuļplēves 
iepakojums

 Starpliku ievietošana
 Dalītājs

Blister Pack

Cushioning

Divider

http://www.iata.org/
https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/hazardous/responsible/lithium-battery-preapproval.html?srch_pos=1&srch_phr=lithium+metal
https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/hazardous/responsible/lithium-battery-preapproval.html?srch_pos=1&srch_phr=lithium+metal
http://www.iata.org/lithiumbatteries
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Vispārīgie noteikumi un bieži uzdotie 
jautājumi 
Vai akumulatoru elementu un akumulatoru skaita ierobežojumi 
attiecas arī uz papildu iepakojuma taru? Kas šo noteikumu izpratnē 
ir “paka”? 
Var izmantot papildu iepakojuma taru, lai apkopotu vairākus 
iepakojumus, kuri ir pareizi sagatavoti pārvadāšanai; tomēr ir ārkārtīgi 
svarīgi saprast, ka ne visus litija akumulatoru sūtījumus drīkst 
apvienot vienā iepakojuma tarā. Attiecībā uz litija jonu vai metāla 
akumulatoriem, kas ir iepakoti kopā ar ierīci vai ievietoti ierīcē un 
sagatavoti atbilstoši IATA iepakošanas norādījumiem 966, 967, 969 vai 
970 II sadaļā, kopējā tarā drīkst apvienot atsevišķas pakas, kas atbilst 
noteikumu prasībām. Tomēr atsevišķiem iepakojumiem ir jāatbilst 
attiecīgo noteikumu prasībām (piemēram, ierobežojumiem attiecībā 
uz akumulatoru kopējo svaru vai spēju izturēt nomešanas pārbaudi 
no 1,2 m augstuma — atkarībā no tā, kura prasība ir piemērojama). 
Uz taras ir jābūt uzrakstam “overpack” (tara), un tai ir jābūt marķētai 
ar atbilstošu etiķeti, kurā ir norādīti litija akumulatoru marķējums. 
Skatiet 6. attēlu tālāk.

Ko nozīmē saīsinājums “Wh”? 
“Wh” ir vatstunda. Tas ir mērījums, ko izmanto, lai norādītu litija 
jonu elementa vai akumulatora enerģijas ietilpību (amp stundas x 
spriegums = vatu stundas).

Kas ir “state of charge” (uzlādes līmenis) vai SOC? 
Šis termins norāda atkārtoti uzlādējamā elementā vai akumulatorā 
(piem., litija jonu elementos vai akumulatoros) uzglabātās elektriskās 
kapacitātes daudzumu procentos, kas ir pieejams izmantošanai. 
Pilnībā uzlādēta litija jonu akumulatora uzlādes līmenis (SOC) ir 
100 %. Pētījumos ir pierādīts, ka litija jonu akumulatoriem samazināts 
uzlādes līmenis var nozīmēt papildu drošības līmeni transportēšanas 
laikā, un tas samazina termisku negadījumu iespējamību. Saskaņā 
ar IATA noteikumiem visiem litija jonu akumulatoriem (bez ierīcēm), 
kurus nosūta pa gaisu, uzlādes līmenis nedrīkst pārsniegt 30%.

Kas ir “podziņelements”? 
Podziņelements ir maza, apaļa baterija, kuras augstums ir mazāks 
par diametru1, un ikdienā to mēdz dēvēt arī par “pogveida bateriju”. 
Šādas baterijas izmanto rokaspulksteņos, kalkulatoros, elektroniskos 
pulksteņos, rotaļlietās utt.

Kāda ir atšķirība starp “elementu” un “akumulatoru” šo noteikumu 
izpratnē? 
•  Akumulatoru veido divi vai vairāki elementi, kas elektriski 

neizjaucami ir savienoti kopā, kā arī korpuss, izvadi un marķējumi.

Piezīme: “Akumulatoru blokus”, “moduļus” vai “akumulatoru kārbas” šo 
noteikumu izpratnē uzskata par akumulatoru.

•  Elements ir atsevišķa, korpusā ievietota elektroķīmiska vienība. 
Tam ir viens pozitīvs un viens negatīvs elektrods, kas diferencēti 
sadala spriegumu pa abiem izvadiem.1

Piezīme: Daudzus no elementiem sarunvalodā varētu nodēvēt par “bateriju” vai 
“viena elementa bateriju”, taču šo noteikumu izpratnē attiecībā uz elementiem 
ir jāpiemēro prasības, kas attiecas tikai uz “elementiem”. “Akumulatora 
elementa” piemērs ir CR123 primārais litija akumulatora elements, ko izmanto 
videokamerām un zibspuldzēm.

Vadlīnijas par ārējo litija akumulatoru pārvadājumiem 
Atbilstoši IATA 2017. gada Bīstamo preču pārvadāšanas noteikumiem, 
kā arī IATA litija akumulatoru vadlīnijām akumulatoru bloki, moduļi vai 
akumulatoru komplekti, kurus dēvē par ārējiem akumulatoriem vai 
pārnēsājamajiem lādētājiem, ir pielīdzināmi litija jonu akumulatoriem 
(UN3480). Uz šādiem sūtījumiem attiecas UPS prasība, ka, veicot 
sūtīšanu pa gaisu, visi litija jonu un metāla akumulatori jānosūta 
kā bīstamās preces, uz kurām pilnībā attiecināmi noteikumi par 
bīstamām precēm un kurām nepieciešams UPS bīstamo preču līgums. 

Klasificēšanas jautājumi, kas saistīti ar konkrētu produktu, jānosūta 
attiecīgās valsts iestādei valstī, no kuras vai uz kuru kravas nosūtītājs 
vēlas nosūtīt litija akumulatorus.

Nepieciešamās etiķetes un marķējumi
Prasības attiecībā uz nākamajā lappusē aprakstīto etiķešu un 
marķējumu lietošanu atšķiras atkarībā no tā, kāda veida akumulatori 
tiek pārvadāti (litija jonu vai litija metāla) un vai akumulatori ir 
iepakoti ar ierīci vai ievietoti ierīcēs.

Skatiet 8. un 10. lpp., lai uzzinātu, kā un kad šīs etiķetes un marķējumi 
jāizmanto tādu litija akumulatoru gaisa transportēšanai, kas ir 
iepakoti kopā ar ierīci vai ievietoti ierīcē, atkarībā no tā, kā pieprasīts 
noteikumos. Sauszemes pārvadājumu etiķēšanas un marķēšanas 
prasības skatiet 9. un 11. lpp. Izmantojot UPS pakalpojumus, 
atcerieties, ka, litija jonu (UN3480) un litija metāla (UN3090) 
akumulatorus pārvadājot bez ierīces, tie jānosūta kā bīstamās preces, 
uz kurām pilnībā attiecināmi noteikumi par bīstamajām precēm un 
kurām nepieciešams UPS bīstamo preču līgums.

Ko nozīmē “ierīce” saistībā ar litija akumulatoru pārvadājumiem? 
Saskaņā ar noteikumiem litija jonu vai metāla akumulatorus 
var klasificēt kā “iepakotus ar ierīci” vai “iekļautus ierīcēs”, ja 
akumulatori ir kopā ar vai ir uzstādīti aparatūrā, kura darbojas ar litija 
akumulatoriem.

Kādi bīstamības marķējumi ir nepieciešami? 
Sūtījumiem, uz kuriem pilnībā attiecināmi šie noteikumi, 
nepieciešama litija akumulatoru 9. klases etiķete. Ņemiet vērā, 
ka jaunais marķējums ir obligāts no 2019. gada 1. janvāra.

6. attēls

Litija akumulatora 
marķējums un 
paziņojums uz TARAS

Atsevišķas pakas (ar 
marķējumu) tarā

Tara

1 Avots: “IATA litija akumulatoru norādījumu dokuments. Litija metāla un litija jonu akumulatoru transportēšana.” IATA, 2016. Tīmekļa vietne: http://www.iata.org/lithiumbatteries 

IEPRIEKŠĒJAIS JAUNAIS

http://www.iata.org/Pages/default.aspx
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Gaisa pārvadājumi

Litija jonu akumulatori, 
kas iepakoti ar ierīci: 

Šāds papildu marķējums:
-  litija jonu akumulatori, kas iepakoti 

ar ierīci: “P.I. 966-II”*

Litija jonu akumulatori, kas 
ievietoti ierīcē
Ja (a) pakā ir ne vairāk kā 4 elementi vai  
2 akumulatori, (b) sūtījums satur ne vairāk 
kā divas pakas, kur litija jonu akumulatori 
ir ievietoti ierīcē, tad marķējums uz pakas, 
kurā atrodas ierīcē ievietotais litija jonu 
akumulators, nav jāizliek. 

Šāds papildu marķējums:
–  litija jonu akumulatori, kas ievietoti ierīcē: 

“P.I. 967-II”*

Litija metāla akumulatori, 
kas iepakoti ar ierīci 

Šāds papildu marķējums:
-  litija metāla akumulatori, kas 

iepakoti ar ierīci: “P.I. 969-II”*

Litija metāla akumulatori, kas 
ievietoti ierīcē
Ja (a) pakā ir ne vairāk kā 4 elementi 
vai 2 akumulatori, (b) sūtījums satur ne 
vairāk kā divas pakas, kur litija metāla 
akumulatori ir ievietoti ierīcē, tad 
marķējums uz pakas, kurā atrodas ierīcē 
ievietoti litija metāla akumulatori, nav 
jāizliek.

Šāds papildu marķējums:
-  litija metāla akumulatori, kas ievietoti ierīcē: 

“P.I. 970-II”*

Sauszemes pārvadājumi

Attiecībā uz sauszemes pārvadājumiem iepriekš norādītie marķējumi ir izplatīti lielā daļā pasaules valstu (skatīt ADR īpašos noteikumus Nr. 188, TDGR īpašos 
noteikumus Nr. 34 vai vietējos noteikumus). 
ASV papildus pieprasa, ka mazu litija akumulatoru sauszemes pārvadājumi jāidentificē kā aizliegti pasažieru lidmašīnā. Var izmantot pavadzīmi tikai kravas gaisa 
kuģiem vai vienu no tālāk piedāvātajiem paziņojumiem ar vismaz 6 mm augstiem burtiem:

 

ASV uz sauszemes pieļauj arī atsevišķus izņēmumus vidēja lieluma litija akumulatoriem, kas nav atzīti starptautiskajos noteikumos. Litija jonu vidēja lieluma elementiem ir 
vismaz 20 Wh, bet ne vairāk kā 60 Wh, bet vidēja lieluma akumulatoriem ir vismaz 100 Wh, bet ne vairāk kā 300 Wh. Litija metāla akumulatoru vidēja izmēra elementos litija 
saturs ir vairāk nekā 1 grams, bet ne vairāk kā 5 grami; litija metāla akumulatoros litija saturs ir vairāk nekā 2 grami, bet ne vairāk kā 25 grami. Vidēja lieluma litija elementus/
akumulatorus var nosūtīt pa sauszemi kā nelielā mērā reglamentētus, ja tām ir atbilstoša litija jonu vai litija metāla marķējums (attēlā iepriekš) un satur šādu marķējumu:

“LITIJA AKUMULATORI — AIZLIEGTS PĀRVADĀT LIDMAŠĪNĀS UN GAISA KUĢOS.”

Piezīme: Sauszemes pakalpojumus nevar izmantot litija akumulatoru sūtījumiem uz Aļasku, Havaju salām, Puertoriko vai Avalonu Kalifornijā (ASV).

Nepieciešamās etiķetes un marķējumi (turp.)

*Iespējams izvēlēties, ja nosūtītājs un saņēmējs ir kādā no 48 ASV štatiem.

Litija jonu

vai

vai

**Tālruņa numurs, uz kuru zvanot, 
iespējams saņemt papildinformāciju.

**Place for telephone number for additional information

UN3481
**

Litija metāla

**Tālruņa numurs, uz kuru zvanot, 
iespējams saņemt papildinformāciju.

**Place for telephone number for additional information

UN3091
**

Nedrīkst izmantot pēc 
2018. gada 31. decembra

NEIEKRAUJIET UN 
NETRANSPORTĒJIET BOJĀTU PAKU
Lai saņemtu plašāku informāciju, 

zvaniet ....................

JA BOJĀTS

UZMANĪBU!

Litija metāla akumulators

Nedrīkst izmantot pēc 
2018. gada 31. decembra

NEIEKRAUJIET UN 
NETRANSPORTĒJIET BOJĀTU PAKU
Lai saņemtu plašāku informāciju, 

zvaniet ......................

JA BOJĀTS

UZMANĪBU!

Litija jonu akumulators

 

“VIENREIZĒJAI LIETOŠANAI PAREDZĒTI 
LITIJA AKUMULATORI – AIZLIEGTS 

TRANSPORTĒT PASAŽIERU LIDMAŠĪNĀS”

“LITIJA METĀLA AKUMULATORI — 
AIZLIEGTS TRANSPORTĒT PASAŽIERU 

LIDMAŠĪNĀS”.

“LITIJA JONU AKUMULATORI — AIZLIEGTS 
TRANSPORTĒT PASAŽIERU LIDMAŠĪNĀS”.– vai – – vai –
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7. attēls 
Litija jonu akumulatoru pārvadāšana ar aviotransportu

Vai uz manu litija jonu akumulatora sūtījumu ar aviotransportu pilnībā attiecas noteikumi, kas paredz ievērot UPS® bīstamo preču 
pārvadāšanas pakalpojuma nosacījumus? (Detalizētu informāciju par nepieciešamo dokumentāciju un tālāk minēto marķēšanu skatiet 
7. lappusē).

NĒ

NĒ

NĒ

JĀ

JĀ

JĀ

Vai jūsu sūtījumā ir litija jonu akumulatori, kuru jauda pārsniedz 
100 Wh, vai litija jonu elementi, kuru jauda pārsniedz 20 Wh?

Nepieciešams līgums 
par UPS bīstamo preču 
pārvadājumiem.** Nepieciešams 
ANO īpašais iepakojums, litija 
akumulatoru 9. klases etiķete, 
bīstamo materiālu pārvadāšanas 
dokumenti vai deklarācija un 
pakas marķējumi. Lai saņemtu 
papildinformāciju, skatiet IATA 
noteikumus vietnē: 
http://www.iata.org/

Vai visu pakā ievietoto litija 
akumulatoru kopējais svars 
pārsniedz 5 kg?

Vai jūsu sūtītie litija akumulatori ir 
ievietoti ierīcēs vai arī iepakoti kopā 
ar ierīci?

Nepieciešams līgums 
par UPS bīstamo preču 
pārvadājumiem.** Lai 
iegūtu papildinformāciju 
par prasībām attiecībā uz 
pārvadājumiem, skatiet IATA 
likumu UN3481 I sadaļu vietnē:
http://www.iata.org/

Jūsu paka nav jāsūta kā UPS bīstamās preces. 
Skatiet IATA noteikumus attiecībā uz UN3481 II 
sadaļas prasībām vietnē:
http://www.iata.org/

Visām pakām, kuras klasificētas kā “Litija 
jonu akumulatori, kas iepakoti kopā ar ierīci”, 
nepieciešams UN3481 litija akumulatoru 
marķējums.* Paka jāmarķē arī ar “P.I. 966-II.”†

Attiecībā uz pakām, kuras klasificētas kā “Litija 
jonu akumulatori, kas ievietoti ierīcē”, jāuzrāda 
UN3481 litija akumulatoru marķējums par 
katru atsevišķu paku, kas satur vairāk nekā 
4 elementus vai vairāk nekā 2 akumulatorus. 
Visas šīs pakas jāmarķē arī ar “P.I. 967-II.”†

Piezīme: Ja sūtījumā ir ne vairāk kā 4 elementi 
vai 2 akumulatori, un ne vairāk kā 2 pakas, nav 
nepieciešams nekāds marķējums vai etiķetes.

Nepieciešams līgums par UPS 
bīstamo preču pārvadājumiem.** 
IATA prasības attiecībā uz UN3480 IB 
sadaļu (akumulatoriem, kuru svars 
ir 10 kg vai mazāks), vai IA sadaļu 
(akumulatoriem, kuru svars ir lielāks 
par 10 kg) skatiet vietnē:
http://www.iata.org/

 * Visām litija akumulatoru sūtījumu pakām ir jāiztur nomešanas pārbaude no 1,2 metru augstuma, un visiem akumulatoriem jābūt iepakotiem tā, lai novērstu īssavienojuma 
un aktivizēšanās iespēju. Neizmantojiet aploksnes vai citus mīksta materiāla iepakojumus.

** Līgumi ir jānoslēdz saistībā ar UPS mazo paku un UPS Air Cargo pakalpojumiem, bet ne UPS aviotransporta kravu pārvadājumu bīstamo materiālu sūtījumiem. Lai saņemtu 
papildinformāciju, sazinieties ar savu klientu pārstāvi.

† Iespējams izvēlēties, ja nosūtītājs un saņēmējs ir kādā no 48 ASV štatiem.

© 2012-2019 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS zīmols un brūnā krāsa ir United Parcel Service of America, Inc. piederošas preču zīmes.  
Visas tiesības rezervētas. 5/19 8
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8. attēls  
Litija jonu akumulatoru sauszemes pārvadāšana*

Vai uz manu litija jonu akumulatora sūtījumu ar sauszemes transportu pilnībā attiecas noteikumi, kas paredz ievērot UPS® bīstamo preču 
pārvadāšanas pakalpojuma nosacījumus?
(Detalizētu informāciju par nepieciešamo dokumentāciju un tālāk minēto marķēšanu skatiet 7. lappusē).
Piezīme: Litija akumulatoru sauszemes pārvadājumus nedrīkst veikt uz jebkuru adresi Aļaskā, Havaju salās vai uz vietām salās, piemēram, Avalonā, Kalifornijā.

Vai litija jonu akumulatoru jauda pārsniedz 100 Wh un / 
vai litija jonu elementu jauda pārsniedz 20 Wh?

Nepieciešams līgums par UPS 
bīstamo preču pārvadājumiem.** 
Nepieciešams ANO īpašais 
iepakojums, litija akumulatoru 
9. klases etiķete, bīstamo materiālu 
pārvadāšanas dokumenti un pakas 
marķējumi. Lūdzu, skatiet ASV 
DOT noteikumus par bīstamiem 
materiāliem (Hazardous Materials 
Regulations), lai iegūtu plašāku 
informāciju par pārvadāšanas 
prasībām.

Vai akumulatoru jauda ir vismaz 100 WH, bet 
ne lielāka par 300 Wh, un vai elementu jauda ir 
vismaz 20 Wh, bet ne lielāka par 60 Wh?

Vai paka satur litija jonu akumulatorus, 
kas iesaiņoti kopā ar ierīci?

Vai paka satur litija jonu akumulatorus, 
kas iesaiņoti kopā ar ierīci?

Vai paka satur litija jonu akumulatorus, 
kas ievietoti ierīcē?

Vai pakas bruto svars ir 
lielāks par 30 kg?

Vai pakas bruto svars ir 
lielāks par 30 kg?

Vai paka satur litija jonu 
akumulatorus, kas ievietoti 
ierīcē?

Tikai ASV: Jūsu paka nav jāsūta kā preces, uz kurām 
pilnībā attiecināmi noteikumi par bīstamām 
precēm. Lūdzu, skatiet ASV DOT noteikumus par 
bīstamiem materiāliem (Hazardous Materials 
Regulations), lai iegūtu plašāku informāciju par 
pārvadāšanas prasībām.

Nepieciešams: Brīdinājuma marķējumi, kas norāda 
“Litija akumulatori — aizliegts pārvadāt lidmašīnās 
un gaisa kuģos.”.

Litija jonu akumulatoru marķējums ir nepieciešams 
pakām, kas satur vairāk kā 4 elementus vai vairāk 
kā 2 akumulatorus.

Nav atļautas gaisa pārvadājumu pakalpojumiem.

Jūsu paka nav jāsūta kā preces, uz kurām pilnībā attiecināmi 
noteikumi par bīstamām precēm. Lūdzu, skatiet ASV DOT 
noteikumus par bīstamiem materiāliem (Hazardous 
Materials Regulations), lai iegūtu plašāku informāciju par 
pārvadāšanas prasībām.

Nepieciešams: litija jonu akumulatora zīme un brīdinājuma 
marķējums ar tekstu “Litija jonu akumulatori — aizliegts 
transportēt pasažieru lidmašīnās”.

Var nebūt atļautas gaisa pārvadājumu pakalpojumiem.  
Skatiet 7. attēlu 8. lappusē.

Tikai ASV: Jūsu paka nav jāsūta kā UPS bīstamās preces. Lūdzu, skatiet 
ASV DOT noteikumus par bīstamiem materiāliem (Hazardous Materials 
Regulations), lai iegūtu plašāku informāciju par pārvadāšanas prasībām.

Nepieciešams: Brīdinājuma marķējumi, kas norāda “Litija akumulatori — 
aizliegts pārvadāt lidmašīnās un gaisa kuģos” attiecībā uz litija jonu 
akumulatoru marķējumu.

Nav atļautas gaisa pārvadājumu pakalpojumiem.  
Pilnībā attiecināms uz sauszemi ārpus ASV.

Jūsu paka nav jāsūta kā UPS 
bīstamās preces. Lūdzu, skatiet 
vietējos noteikumus par 
pārvadāšanas noteikumiem uz 
sauszemes.

Uz iepakojumiem, kas satur 
>4 elementus vai >2 akumulatorus, 
jābūt litija jonu akumulatora zīmei 
un brīdinājuma marķējumam ar 
tekstu “Litija jonu akumulatori — 
aizliegts transportēt pasažieru 
lidmašīnās”.

Var nebūt atļautas gaisa 
pārvadājumu pakalpojumiem. 
Skatiet 7. attēlu 8. lappusē.

* Visām litija akumulatoru sūtījumu pakām ir jāiztur nomešanas pārbaude no 1,2 metru augstuma, un visiem akumulatoriem jābūt iepakotiem, lai novērstu īssavienojuma un 
aktivizēšanās iespēju. Neizmantojiet aploksnes vai citus mīksta materiāla iepakojumus. Plašāku informāciju skatiet 5. lappusē.

** Līgumi ir jānoslēdz saistībā ar UPS mazo paku un UPS Air Cargo® pakalpojumiem, bet ne UPS aviotransporta kravu pārvadājumu bīstamo materiālu sūtījumiem. Lai saņemtu 
papildinformāciju, sazinieties ar savu klientu pārstāvi.

© 2012-2019 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS zīmols un brūnā krāsa ir United Parcel Service of America, Inc. piederošas preču zīmes.  
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9. attēls  
Litija metāla akumulatoru pārvadāšana ar aviotransportu

Vai uz manu litija metāla akumulatora sūtījumu ar aviotransportu pilnībā attiecas noteikumi, kas paredz ievērot UPS® bīstamo preču 
pārvadāšanas pakalpojuma nosacījumus?
(Detalizētu informāciju par nepieciešamo dokumentāciju un tālāk minēto marķēšanu skatiet 7. lappusē).
Piezīme: Lai, izmantojot UPS aviotransporta pakalpojumus, pārvadātu litija metāla akumulatorus, kas iepakoti bez ierīcēm, ir jāsaņem iepriekšēja atļauja. 
Apmeklējiet vietni ups.com, lai saņemtu papildinformāciju.

NĒ

NĒ

NĒ

JĀ

JĀ

JĀ

Vai jūsu sūtījumā esošie akumulatori satur 
vairāk nekā 2 g litija metāla un vai elementi 
satur vairāk nekā 1 g litija metāla?

Nepieciešams līgums 
par UPS bīstamo preču 
pārvadājumiem.** Nepieciešams 
ANO īpašais iepakojums, 
litija akumulatoru 9. klases 
etiķete, bīstamo materiālu 
pārvadāšanas dokumenti vai 
deklarācija un pakas marķējumi. 
Lai saņemtu papildinformāciju, 
skatiet IATA noteikumus vietnē: 
http://www.iata.org/

Vai visu pakā ievietoto litija 
akumulatoru kopējais svars 
pārsniedz 5 kg?

Vai jūsu sūtītie litija akumulatori ir 
ievietoti ierīcēs vai arī iepakoti kopā 
ar ierīci?

Nepieciešams līgums 
par UPS bīstamo preču 
pārvadājumiem. ** Lai 
iegūtu papildinformāciju 
par prasībām attiecībā uz 
pārvadājumiem, skatiet IATA 
noteikumus par UN3091 
I sadaļā.
http://www.iata.org/

Nepieciešams UPS bīstamās kravas 
līgums.**  
Lūdzu, skatiet IATA prasības 
attiecībā uz UN3090 IB sadaļu 
(akumulatoriem, kuru svars ir 
2,5 kg vai mazāks), vai IA sadaļu 
(akumulatoriem, kuru svars ir 
lielāks par 2,5 kg).
http://www.iata.org/

Jūsu paka nav jāsūta kā UPS bīstamās preces. 
Skatiet IATA noteikumus attiecībā uz UN3091 
II sadaļas prasībām vietnē:
http://www.iata.org/

Visām pakām, kuras klasificētas kā “Litija jonu 
akumulatori, kas iepakoti kopā ar ierīci”,* 
nepieciešams UN3091 litija akumulatoru 
marķējums. Paka jāmarķē arī ar “P.I. 969-II.”†

Attiecībā uz pakām, kuras klasificētas kā “Litija 
jonu akumulatori, kas ievietoti ierīcē”, jāuzrāda 
UN3091 litija akumulatoru marķējums par 
katru atsevišķu paku, kas satur vairāk nekā 
4 elementus vai vairāk nekā 2 akumulatorus. 
Paka jāmarķē arī ar “P.I. 970-II.” †

Piezīme: Ja sūtījumā ir ne vairāk kā 4 elementi 
vai 2 akumulatori, un ne vairāk kā 2 pakas, nav 
nepieciešams nekāds marķējums vai etiķetes.

* Visām litija akumulatoru sūtījumu pakām ir jāiztur nomešanas pārbaude no 1,2 metru augstuma, un visiem akumulatoriem jābūt iepakotiem tā, lai novērstu īssavienojuma un 
aktivizēšanās iespēju. Neizmantojiet aploksnes vai citus mīksta materiāla iepakojumus.

** Līgumi ir jānoslēdz saistībā ar UPS mazo paku un UPS Air Cargo pakalpojumiem, bet ne UPS aviotransporta kravu pārvadājumu bīstamo materiālu sūtījumiem. Lai saņemtu 
papildinformāciju, sazinieties ar savu klientu pārstāvi.

† Iespējams izvēlēties, ja nosūtītājs un saņēmējs ir kādā no 48 ASV štatiem.

© 2012-2019 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS zīmols un brūnā krāsa ir United Parcel Service of America, Inc. piederošas preču zīmes.  
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10. attēls  
Litija metāla akumulatoru pārvadāšana ar sauszemes transportu*

Vai uz manu litija metāla akumulatora sūtījumu ar sauszemes transportu pilnībā attiecas noteikumi, kas paredz ievērot UPS® bīstamo preču 
pārvadāšanas pakalpojuma nosacījumus? 
(Detalizētu informāciju par nepieciešamo dokumentāciju un tālāk minēto marķēšanu skatiet 7. lappusē).
Piezīme: Litija akumulatoru sauszemes pārvadājumus nedrīkst veikt uz jebkuru adresi Aļaskā, Havaju salās vai uz vietām salās, piemēram, Avalonā, Kalifornijā.

Vai litija metāla akumulators satur vairāk nekā 2 g Li metāla un vai 
litija metāla elementi satur vairāk nekā 1 g Li metāla?

Nepieciešams līgums par UPS bīstamo 
preču pārvadājumiem.** Nepieciešams 
ANO īpašais iepakojums, litija 
akumulatoru 9. klases etiķete, bīstamo 
materiālu pārvadāšanas dokumenti 
un pakas marķējumi. Lūdzu, skatiet 
ASV DOT noteikumus par bīstamiem 
materiāliem (Hazardous Materials 
Regulations), lai iegūtu plašāku 
informāciju par pārvadāšanas prasībām.

Vai akumulatori satur vairāk nekā 2 g Li metāla, bet ne 
vairāk kā 25 g Li metāla, un vai elementi satur vairāk 
nekā 1 g Li metāla, bet ne vairāk kā 5 g Li metāla?

Vai paka satur litija jonu akumulatorus, kas 
iepakoti kopā ar ierīci?

Vai paka satur litija metāla akumulatorus, 
kas kopā ar ierīci iepakotas, vai arī ir 
ievietotas ierīcē?

Vai pakas bruto svars 
ir lielāks par 30 kg?

Vai pakas bruto svars ir 
lielāks par 30 kg?

Vai paka satur litija 
metāla akumulatorus, kas 
pārsniedz 5 kg neto svara?

Vai paka satur litija metāla 
akumulatorus, kas ievietoti 
ierīcē?

Tikai ASV: Jūsu paka nav jāsūta  
kā preces, uz kurām pilnībā attiecināmi 
noteikumi par bīstamām precēm. Lūdzu, skatiet 
ASV DOT noteikumus par bīstamiem materiāliem  
(Hazardous Materials Regulations), lai iegūtu 
plašāku informāciju par pārvadāšanas prasībām.

Nepieciešams: Brīdinājuma marķējumi, kas norāda 
“Litija akumulatori — aizliegts pārvadāt lidmašīnās 
un gaisa kuģos.”.

Litija metāla akumulatora marķējums ir 
nepieciešams pakām, kas satur vairāk nekā 
4 elementus vai vairāk nekā 2 akumulatorus.

Nav atļautas gaisa pārvadājumu pakalpojumiem.
Jūsu paka nav jāsūta kā UPS 
bīstamās preces. Lūdzu, skatiet 
ASV DOT noteikumus par bīstamiem 
materiāliem (Hazardous Materials 
Regulations), lai iegūtu plašāku 
informāciju par pārvadāšanas 
prasībām.

Nepieciešams: Litija metāla 
akumulatora marķējums.

Var nebūt atļautas gaisa 
pārvadājumu pakalpojumiem. 
Skatiet 9. attēlu 10.lpp.

Jūsu paka nav jāsūta kā UPS bīstamās preces. 
Lūdzu, skatiet vietējos noteikumus par 
pārvadāšanas noteikumiem uz sauszemes.

Litija metāla akumulatora marķējums ir 
nepieciešams pakām, kas satur vairāk nekā 
4 elementus vai vairāk nekā 2 akumulatorus.

Var nebūt atļautas gaisa pārvadājumu 
pakalpojumiem.  
Skatiet 9. attēlu 10.lpp.

Tikai ASV: Jūsu paka nav jāsūta kā UPS bīstamās preces. 
Lūdzu, skatiet ASV DOT noteikumus par bīstamiem 
materiāliem (Hazardous Materials Regulations), lai iegūtu 
plašāku informāciju par pārvadāšanas prasībām.

Nepieciešams: Brīdinājuma marķējumi, kas norāda “Litija 
akumulatori — aizliegts pārvadāt lidmašīnās un gaisa 
kuģos” attiecībā uz litija metāla akumulatoru marķējumu.

Nav atļautas gaisa pārvadājumu pakalpojumiem. 
Pilnībā attiecināms uz sauszemi ārpus ASV.

Jūsu paka nav jāsūta kā UPS bīstamās 
preces. Lūdzu, skatiet vietējos noteikumus 
par pārvadāšanas noteikumiem uz 
sauszemes.

Nepieciešams: Brīdinājuma marķējumi, 
kas norāda “Litija akumulatori — aizliegts 
pārvadāt pasažieru lidmašīnās” attiecībā 
uz litija metāla akumulatoru marķējumu. 

Var nebūt atļautas gaisa pārvadājumu 
pakalpojumiem.  
Skatiet 9. attēlu 10.lpp.

* Visām litija akumulatoru sūtījumu pakām ir jāiztur nomešanas pārbaude no 1,2 metru augstuma, un visiem akumulatoriem jābūt iepakotiem, lai novērstu īssavienojuma un 
aktivizēšanās iespēju. Neizmantojiet aploksnes vai citus mīksta materiāla iepakojumus. Plašāku informāciju skatiet 5. lappusē.

** Līgumi ir jānoslēdz saistībā ar UPS mazo paku un UPS Air Cargo® pakalpojumiem, bet ne UPS aviotransporta kravu pārvadājumu bīstamo materiālu sūtījumiem. Lai saņemtu 
papildinformāciju, sazinieties ar savu klientu pārstāvi.
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