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III OSA

LIITTEEN B LISÄYKSET

LISÄYS B.1c

LUJITEMUOVISTA VALMISTETTUJA KIINTEITÄ JA IRROTETTAVIA
SÄILIÖITÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

HUOM. 1:  Tätä lisäystä sovelletaan kiinteisiin säiliöihin ja irrotettaviin säiliöihin; sitä ei
sovelleta monisäiliöajoneuvoihin, säiliökontteihin eikä astioihin. 

HUOM. 2:  Astioita koskevat määräykset ovat liitteessä A (kollit). 

HUOM. 3:  Tässä lisäyksessä mainittu toimivaltainen viranomainen on turvatekniikan keskus
tai muu ADR/RID-määräysten tarkoittama toimivaltainen viranomainen.

213 000-
213 009

1. Kiinteiden ja irrotettavien säiliöiden käyttöä ja rakennetta koskevat yleiset
määräykset

HUOM: Reunanumeron 10 121 (2) määräysten mukaisesti vaarallisten aineiden kuljetus
tämän lisäyksen vaatimusten mukaisissa lujitemuovisissa kiinteissä tai irrotettavissa säiliöissä
on sallittu vain kuin tällaisten säiliöiden käyttö näille aineille on nimenomaan hyväksytty
reunanumerossa 213 010.                                          

Käyttö

213 010 Tämän lisäyksen määräysten mukaisissa lujitemuovisäiliöissä saa kuljettaa seuraavia aineita:

(a) raakapetrolia ja muita raakaöljyjä; luokan 3, 3E (b) raakapetrolin ja muiden
raakaöljyjen tislauksessa saadut haihtuvat tuotteet;

(b) luokan 3, 31E (c) raakapetrolin ja muiden raakaöljyjen tislauksessa saatavat
puoliraskaat tuotteet;

(c) luokan 3, 31E (c) lämmitysöljyt ja dieselöljyt;

(d) luokan 5.1, 1E (b) ja (c) vetyperoksidin vesiliuokset sekä kohdan 11E (b) liuokset;

(e) luokan 8, 1E (b) ja (c), 2E (b), 5E, 8E (b) ja (c), 17E (c), 42E, 43E (c) ja 61E aineet.

213 011-
213 099

Rakenne

213 100 Säiliöiden on oltava lisäyksen B.1a seuraavien vaatimusten mukaisia:

(1) Kaikkien luokkien aineiden kuljetukseen käytettäviä säiliöitä koskevat määräykset:

Reunanumerot 211 120 (4), (5) ja (6); 211 121; 211 122; 211 124; 211 126; 211 127 (7); 211
128; 211 130; 211 132; 211 140; 211 150 - 211 154; 211 160 ja 211 161; 211 171;  211
172 (1) ja (2); 211 173 - 211 178.

(2) Luokan 3 aineiden kuljetukseen käytettäviä säiliöitä koskevat määräykset:  Säiliöissä, jotka
on tarkoitettu helposti syttyvien alle 61 EC leimahduspisteen omaavien nesteiden kuljetukseen ja
joissa ei ole suljettavaa paineentasauslaitetta, on paineentasauslaitteessa oltava liekinestin.

Tiiviyskoe ja sisäpuolinen tarkistus on suoritettava joka kolmas vuosi.
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 Lasityypit C ja E on määritelty taulukossa 1.1/

(3) Luokan 5.1 aineiden kuljetukseen tarkoitettuja säiliöitä koskevat erityismääräykset: reunanumero
211 532.

(4) Luokan 8 aineiden kuljetukseen tarkoitettuja säiliöitä koskevat määräykset:
reunanumero 211 834.

213 101 Säiliön seinämissä ei saa esiintyä turvallisuutta alentavaa rakenneainevikaa.

213 102 Säiliön seinämien on oltava pysyvästi kestäviä niihin kohdistuvien mekaanisten, termisten ja
kemiallisten rasitusten suhteen.

Säiliön aukot

213 103 (1) Mikäli säiliössä on yksi tai useampia poistoaukkoja nestepinnan alapuolella, tähän aukkoon
tai näihin aukkoihin kiinnitetyt putket tai venttiilit tulee suojata joko upottamalla ne säiliön
vaippaan, tai jollain muulla toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä vastaavan suojan
varmistavalla tavalla.

(2) Kierretulppien käyttö on ehdottomasti kielletty. Venttiilien on oltava toimivaltaisen
viranomaisen hyväksymää tyyppiä.

(3) Täyttöaukkojen tulee olla hermeettisesti suljettuja. Mikäli laite ulottuu säiliön vaipan
ulkopuolelle, on se suojattava kuvulla, joka kestää säiliön mahdollisen kaatumisen aiheuttaman
vääntörasituksen.

213 104-
213 119

2. Säiliön seinämiin käytettävät rakenneaineet

213 120 Säiliöiden seinämät voidaan tehdä seuraavista rakenneaineista:

(1)  Synteettinen hartsi

- tyydyttymättömät polyesterihartsit;

- epoksihartsit;

- muut hartsit, joilla on samanlaiset ominaisuudet edellyttäen, että seinämän turvallisuus
on osoitettu

(2) Kuituvahvikkeet

Sopivalla materiaalilla, esimerkiksi silaanipohjaisella tai vastaavilla aineilla pinnoitetut
lasikuidut (lasityypit C ja E) . Lasikuituja voidaan käyttää joko leikattuina tai leikkaamattomina1/

lankoina, mukaanlukien esijännitetyt jatkuvat lankarivit langat tai kuidut, matot, pintamatot tai
kudotut kankaat.

(3) Lisäaineet

(a) Hartsien käsittelyssä välttämättömät lisäaineet, esimerkiksi katalysaattorit,
kiihdyttimet, monomeerit, koveteaineet, tiksotrooppiset aineet, hartsin valmistajan
ohjeiden mukaisesti.

(b) Lisäaineet, pigmentit, väriaineet sekä muut tuotteet, joita käytetään vaadittujen
ominaisuuksien saamiseksi, esimerkiksi palonkesto ominaisuuksien parantamiseksi
sillä edellytyksellä, että ne eivät aiheuta säiliön seinämien käyttöturvallisuuden 
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 Standardissa DIN 16945 kesäkuu 1969, kohta 6.4.3. määritelty menetelmä katsotaan soveltuvaksi.2/

alenemista.

213 121-
213 129

3. Säiliön seinämien rakenne 

213 130 Säiliön seinämien ulkopuolen pintakerroksen on kestettävä ilmasto-olosuhteiden vaikutukset
sekä myös lyhytaikaista kosketusta kuljettavan aineen kanssa.

213 131 Säiliön seinämien ja tiivistettyjen liitosten on täytettävä kohdassa 4 annetut mekaaniset
kestävyysvaatimukset.

213 132 Säiliön seinämien sisäpuolen pintakerroksen on kestettävä kuljetettavan aineen jatkuvaa
vaikutusta. Tämä pintakerros on valmistettava vahvistetusta hartsista ja sen
vähimmäispaksuuden on oltava 1 mm. Käytetyt kuidut eivät saa alentaa pintakerroksen
kemiallista kestävyyttä. Kerroksen sisimmän osan on oltava runsashartsista ja sen
vähimmäispaksuuden on oltava 0,2 mm.

Kohdan 4 reunanumeroissa 213 140 (6) ja 213 142 (2) annetut yksityiskohtaiset vaatimukset on
täytettävä.                           

213 133 Valmiiden seinämien on täytettävä kohdan 4, reunanumerossa 213 140 (3) annetut
yksityiskohtaiset vaatimukset.

213 134 Seinämän vähimmäispaksuuden on oltava

-  3,5 mm, jos säiliön tilavuus on enintään 3 m , 3

-  5,0 mm, jos säiliön tilavuus on yli 3 m .3

213 135-
213 139

4. Vaaditut koemenetelmät ja laatuvaatimukset

Säiliön rakennetyypin rakenneaineille vaaditut kokeet ja laatuvaatimukset

213 140 (1) Koekappaleiden otto 

Kokeen suorittamiseen vaaditut koekappaleet on aina kuin se on mahdollista otettava säiliön
seinämästä. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää aukkojen, yms. tekemisen yhteydessä pois
leikattuja paloja.

(2) Lasikuidun osuus

Koe on suoritettava ISO Recommendation (suositus) R1172-1970:ssa määrättyjen menetelmien
mukaisesti.

Koekappaleen lasikuitupitoisuuden on oltava yli 25 massa-% mutta alle 75 massa-%

(3) Polymerisaation aste

(a) Polyesterihartsiseinämä

Jäännösstyreenipitoisuus saa olla enintään 2 % laskettuna hartsien kokonaismäärästä.
Koe on suoritettava soveltuvan menetelmän mukaisesti .2/

(b) Epoksihartsiseinämä
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 Standardissa DIN 16945 kesäkuu 1969, kohta 6.4.2. määritelty menetelmä katsotaan soveltuvaksi.3/

Asetoniuutteen määrä saa olla enintään 2 % laskettuna hartsien kokonaismäärästä. Koe
on suoritettava soveltuvan menetelmän mukaisesti .3/

(4) Taivutuslujuus ja murtokuormitus

Mekaaniset ominaisuudet on määritettävä:

- vaipalle, akselin ja kehän suuntaisesti;         

- osastojen päädyille ja seinämille, mihin tahansa suuntaan.

Jos vahvikkeen pääsuunnat eivät ole samat kuin akseli- ja kehäsuunta (esimerkiksi
kaksiaksiaalisen kierteen tapauksessa), kestävyys on määritettävä vahvikkeen pääsuuntien
suuntaisesti ja laskettava akseli- ja kehäsuunnalle soveltamalla seuraavaa kaavaa:

Veto

þ = 2 þ   sin  þ T=  vetoT,c   T,H
2

c =kehän suuntainen
þ = 2 þ   cos  þ a =akselin suuntainenT,a   T,H

2

Taivutus

þ = 2 þ   sin  þF,c   F,H
2

H = kierteinen

F = taivutus
þ = 2 þ   cos  þF,a   F,H

2

þ = ensisijainen kierrekulma

Murtokuormitus on määritettävä asiakirjassa ISO/TC61/WG2/TG "Lasikuituvahvisteisten
muovien testit" ("Tests of glass reinforced plastics") No. 4 helmikuu 1971 määrättyjen
menetelmien mukaisesti.

Taivutuslujuus on määritettävä Recommendation (suositus) ISO/TC61 No. 1540:ssa huhtikuu
1970 määrättyjen menetelmien mukaisesti.

Vaatimukset

Uusien säiliöiden on täytettävä seuraavat varmuuskertoimet murtumien estämiseksi:

staattiselle kuormitukselle varmuuskerroin: 7,5
dynaamiselle kuormitukselle varmuuskerroin: 5,5

Dynaamista kuormitusta laskettaessa käytettävät kiihtyvyysarvot ovat seuraavat:

2 g kulkusuuntaan;
1 g suorassa kulmassa kulkusuuntaa vastaan;
l g pystysuoraan ylös; ja
2 g pystysuoraan alas.

Koska lujitemuovilaminaatin ominaisuudet voivat vaihdella sen rakenteen mukaan,
vähimmäisarvoja ei ole määrätty taivutuslujuudelle ja murtokuormitukselle, vaan kuormitukselle:

A = e þ missä þ  on vetolujuus murtumapisteessä;T   T
B = e  þ missä þ  on taivutuslujuus murtumapisteessä;2

F   F
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missä e on seinämän paksuus.

 Voimien A ja B vähimmäisarvot ovat: 

Taivutukselle:

Säiliön tilavuus < 3 m3

- kehänsuuntaisesti
B = 600 daN

- akselinsuuntaisesti
B = 300 daN

Säiliön tilavuus > 3 m3

- kehänsuuntaisesti B=600 daN
- akselinsuuntaisesti B=600 daN

Vedolle:

- kehänsuuntaisesti A=100 daN/mm
- akselinsuuntaisesti A = 70 daN/mm

Taivutuksen moduli E mitataan -40 EC:ssa ja +60 EC:ssa. Nämä kaksi arvoa saavat poiketa
enintään 30% 20 EC:ssa saadusta arvosta. Seinämän rakenneaineen käyttäytyminen yli 1 000
tuntia kestävän vetokokeen aikana.

Koejännitys on:

Kokeen aikana kerroin              ei saa olla suurempi kuin 1,6.

þ = kuormitetun koekappaleen venymä kokeen alussa0

þ = kuormitetun koekappaleen venymä kokeen päättyessä1 000

(5) Iskukäyttäytyminen

(a) Kokeen luonne

Iskukäyttäytyminen määritetään laminaattinäytteelle, joka vastaa säiliön rakenteessa
käytettyä rakenneainetta. Koe suoritetaan pudottamalla 5 kg teräspaino säiliön
ulkopuolen pintaa vastaavan laminaatin päälle.

                  (b) Laite

Laite koostuu 5 kg teräspainosta, painon ohjauslaitteesta sekä näytealustasta. Laitteesta
on annettu yleisluontoinen kaaviokuva kuvassa 1. Paino muodostuu 90 mm
halkaisijaltaan olevasta alaosaltaan pallomaisesta terässylinteristä, jossa on kaksi
ohjauskanavaa. Ohjauslaite on kiinnitetty pystysuorasti seinään.       

Näytepidin koostuu kahdesta mitoiltaan 100 x 100 x 25 mm olevista ja pituudeltaan
300 mm olevista kulmakiskosta, jotka on hitsattu 400 x 400 mm olevaan
metallitukeen. Kahden kiskon välinen etäisyys on 175 mm. Maahan kiinnitetyssä
näytepidikkeessä on 50 mm syvennys koekappaleen taipumisen varalta.

(c) Koekappaleiden valmistus

Näytteestä otetaan kolme koekappaletta, joiden jokaisen koko on 200 x 200 mm x
näytteen paksuus.
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(d) Koemenetelmä

Koekappale asetetaan symmetrisesti näytepidikkeelle, mikäli mahdollista kahden
pinnan suuntaisen suoran viivan mukaisesti niin, että paino osuu säiliön ulkopintaa
vastaavan koekappaleen pinnan keskelle.

Painon annetaan pudota määrätyltä korkeudelta huolehtien samalla, ettei se kimpoa ja
iskeydy koekappaleeseen toisen kerran.

Koe on suoritettava ympäristön lämpötilassa.

Huomioidaan mille korkeudelle paino nostetaan ohjauslaitteessa.

Kaksi muuta koekappaletta koestetaan samalla tavoin.

(e) Vaatimus

Pudotuskorkeus 5 kg painolla on oltava 1 metri; altistettaessa koekappale 1 m
korkuiselle vesipaatsalle se ei saa vuotaa enemmän kuin 1 litran 24 tunnin aikana.

(6) Kemiallisten aineiden kestävyys

Laboratoriossa valmistetut litteät lujitemuovikoelevyt altistetaan vaarallisen aineen
vaikutukselle 50 EC lämpötilassa 30 päivän ajaksi seuraavan menetelmän mukaisesti:

(a) Koelaitteen kuvaus (esitetty kuvassa 2) 

Koelaite koostuu halkaisijaltaan 140 x 150 mm olevasta, 150 mm korkeasta
lasisylinteristä, jossa on kaksi suukappaletta 135E kulmassa, joista toisessa on NS29
liitos palautusjäähdyttimen väliputkea (1) varten ja toisessa NS 14,5 liitos
lämpömittaria (2) varten, palautusjäähdyttimen väliputkea ja palautusjäähdytintä ei näy
kuvassa. Laitteen lasiosan on oltava lämmönvaihteluja kestävää lasia.

Koelevyistä otetut näytepalat muodostavat lasisylinterin pohjan ja kannen. Ne liitetään
sylinterin sivuihin PTFE-kauluksella. Sylinteri ja sen kaksi näytepalaa kiristetään
kahden syöpymisenkestävän teräspuristuslevyn väliin kuudella kierrepultilla, jotka
tiukennetaan siipimuttereilla. Puristuslevyjen ja näytepalojen väliin on asetettava
asbestitiivisterengas. Tiivisterenkaat eivät näy kuvassa 2. Kuumennus aikaansaadaan
ulkopuolelta käyttämällä automaattisesti säädettävää muhvikuumenninta. Lämpötila
mitataan nestettä sisältävästä kammiosta.

         (b) Koelaitteen käyttö 

Koelaitteessa voidaan testata vain litteitä, samanpaksuisia levyjä. Mikäli mahdollista,
testattavien levyjen tulisi olla 4 mm paksuja. Jos levyt tulisi pinnoittaa geelillä, on levyt
testattava käyttötilanteen mukaisessa tilassa. Koelevyistä leikataan kuusi
kuusikulmaista näytepalaa, joiden kaikki sivut ovat 100 mm.

Jokaista koetta varten valmistetaan kolme näytepalaa yhtä laitetta kohden. Yhtä
näytepaloista käytetään vertailukappaleena ja kahta muuta koestukseen laitteen neste-
ja höyryvyöhykkeellä.

(c) Koemenetelmä

Testattavat näytepalat asetetaan laitteeseen pintapuoli - joka voi olla geelillä
pinnoitettu - sisäänpäin. Lasisylinteriin kaadetaan 1 200 ml koenestettä. Laite
kuumennetaan koelämpötilaan. Kokeen aikana ylläpidetään vakiolämpötilaa. Kokeen
jälkeen laite jäähdytetään ympäristön lämpötilaan ja koeaine poistetaan. Testatut
näytekappaleet pestään välittömästi tislatulla vedellä. Veteen liukenemattomat nesteet
poistetaan näytepaloja vahingoittamattomalla liuottimella. Levyjä ei voi puhdistaa
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mekaanisesti, koska se voi vahingoittaa näytepalan pintaa.

(d) Arviointi

Suoritetaan silmämääräinen tutkimus:

- jos silmämääräinen tutkimus paljastaa näytepalassa tapahtuneen suurta vahinkoa
(halkeamia, kuplia, huokosia, kuoriintumista, turpoamista tai rosoisuutta), on
kokeen lopputulos negatiivinen;

-  jos silmämääräinen tutkimus ei paljasta näytepalassa epänormaaliutta, suoritetaan
kahdelle kemiallisen vaikutuksen alaisena olleelle näytepalalle sekä
vertailukappaleelle taivutuskokeet reunanumerossa 213 140 (4) määritellyllä
menetelmällä. Tässä tapauksessa taivutuslujuus saa olla enintään 20 % pienempi
kuin koelevylle, jota ei ole rasitettu.

Rakennetyyppiyksikölle vaadittu koe ja laatuvaatimukset

213 141 Rakennetyyppisäiliölle tehdään toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän tarkastuslaitoksen
suorittama vesipainekoe.

Jos rakennetyyppisäiliö on jaettu osastoihin joko väliseinillä tai loiskelevyillä, tulee koe suorittaa
tätä tarkoitusta varten tehdyllä yksiköllä, jossa on samat ulkopäädyt kuin koko säiliöllä ja joka
edustaa sitä osaa säiliöstä, joka normaalien käyttöolosuhteiden aikana joutuu suurimman
rasituksen alaiseksi.

Jos poikkileikkaukseltaan samalle tai suuremmalle ja geometrisesti samanlaiselle
rakennetyyppiyksikölle on jo suoritettu onnistunut koe, ei tätä koetta tarvitse suorittaa, vaikka
kysymyksessä olevan yksikön sisäpuolen pintakerros olisikin erilainen.

Tämän kokeen on osoitettava, että rakennetyyppiyksikön varmuuskerroin murtuman suhteen on
vähintään 7,5 normaaleissa käyttöolosuhteissa.

On osoitettava esim. laskemalla, että reunanumerossa 213 140 (4) annetut varmuuskertoimet
murtumaa vastaan ovat voimassa säiliön joka osassa.

Murtuma tapahtuu, kun koeneste vuotaa säiliöstä suihkuina. Tästä syystä ennen tätä murtumaa
esiintyvät säröt ja nesteen tihkuaminen pisaroina näistä säröistä ovat sallittuja.

Rakennetyyppiyksikkö on alistettava vesipaineelle.

             H = 7,5 x d x h

jossa H on vesipatsaan korkeus

h on säiliön korkeus

d on kuljetettavan aineen tiheys.

Jos murtuma tapahtuu vesipatsaan korkeuden H  ollessa pienempi kuin H, on silti oltava1

H  >  7,5 x d x (h-h )1       1

jossa h  on sen korkeimman kohdan korkeus, josta ensimmäinen nestesuihku ilmestyy.1

Jos nesteen virtaus on kohdassa h  liian runsasta, on välttämätontä tehdä väliaikainen korjaus1

sekä väliaikainen paikallinen vahvitus, jotta koetta voidaan jatkaa korkeuteen H saakka.
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 Standardissa ASTM-D 2583-67 kuvatut menetelmätavat katsotaan soveltuviksi.4/

Sarjavalmisteisten säiliöiden yhdenmukaisuustarkastus

213 142 (1) Sarjavalmisteisten säiliöiden yhdenmukaisuustarkastus on tehtävä suorittamalla yksi tai
useampia reunanumerossa 213 140 lueteltuja kokeita. Polymerisoitumisasteen mittaus korvataan
kuitenkin Barcol- kovuusmittauksella.

(2) Barcol-kovuus

Koe on suoritettava soveltuvien menetelmien mukaisesti . Valmiin säiliön sisäpinnalta mitattu4/

Barcol-kovuus ei saa olla pienempi kuin 75 % laboratoriossa mitatusta puhtaan kovetetun hartsin
arvosta.

(3) Lasikuidun osuuden on oltava reunanumerossa 213 140 (2) määriteltyjen rajojen välillä ja
lisäksi se ei saa poiketa enempää kuin 10 % rakennetyyppisäiliön vastaavasta arvosta. 

Kaikkia säiliöitä koskevat ennen käyttöönottoa vaaditut kokeet ja vaatimukset

213 143 Tiiviyskoe    

Tiiviyskoe on suoritetava reunanumeroissa 211 150, 211 151 ja 211 152 annettujen määräysten
mukaisesti ja säiliöön on merkittävä toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän tarkastuslaitoksen
leima.

213 144-
213 149

5. Erityismääräykset säiliöille, joita käytetään aineiden, joiden leimahduspiste on 61
EEC tai alempi, kuljetukseen

213 150 Vaarallisten sähkövarausten keräytymisen välttämiseksi on säiliöt valmistettava niin, että
varmistetaan staattisen sähkön poistuminen säiliön eri osista.

213 151 Kaikki säiliön ja kuljetusyksikön metalliosat samoin kuin seinämien sähköä johtavat kerrokset on
kytkettävä yhteen.

213 152 Jokaisen johtavan osan ja alustan välinen vastus ei saa olla suurempi kuin 10  ohmia.6

Hankauksesta syntyvien sähkövarausten aiheuttaman vaaran poistaminen

213 153 Säiliön koko pinta- ja purkausvastuksen maahan nähden on oltava reunanumeron 213 154
vaatimusten mukaisia.

213 154 Reunanumeron 213 155 mukaiseti mitatun pinta- ja purkausvastuksen maahan nähden on
täytettävä seuraavat vaatimukset:

(1) Seinämät, joita ei ole varustettu sähköä johtavilla osilla:

(a) Pinnat, joilla voi kävellä: 

purkausvastus maahan nähden ei saa olla suurempi kuin 10  ohmia.8

(b) Muut pinnat:  

pintavastus ei saa olla suurempi kuin 10  ohmia9

(2) Seinämät, jotka on varustettu sähköä johtavilla osilla:
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(a) Pinnat, joilla voi kävellä:

purkausvastus maahan nähden ei saa olla suurempi kuin 10  ohmia8

(b) Muut pinnat:

sähkönjohtavuuden on katsottava olevan riittävä, mikäli maadoitusliitäntään liitettyjen
johtavien osien, kuten esimerkiksi johtavien levyjen, metalliverkkojen tai muiden
soveltuvien rakenneaineiden päällä olevien johtamattomien kerrosten
enimmäispaksuus ei ylitä 2 mm, ja metalliverkon osalta verkon silmukoiden ala ei ylitä
64 cm .2

(3) Pinta- tai purkausresistanssin kaikki mittaukset maahan nähden on tehtävä itse säiliölle ja
ne on uusittava vähintään kerran vuodessa, jotta voidaan varmistaa, etteivät määritellyt vastus-
arvot ole ylittyneet.

Koemenetelmä

213 155 (1) Pintaresistanssi (R ) - (eristysresistanssi) ohmeina, johtavasta maalista valmistetut100

elektrodit Recommendation (Suositus) IEC 167-1964 kuvan 3 mukaisesti mitattuna
Recommendation (Suositus) ISO R291-1963, kohdan 3.1 mukaisesti standardin 23/50
olosuhteissa.

(2) Purkausresistanssi maahan nähden ohmeina on ajoneuvon säiliön pinnan kanssa
kosketuksissa olevan alla kuvatun elektrodin ja ajoneuvon maadotetun alustan välisen suoran
jännitteen, sekä kokonaissähkövirran suhde.

Näytepaloille annetut ehdot ovat samat kuin kohdassa 1. Elektrodi on pinta-alaltaan 20 cm  ja2

halkaisijaltaan 50 mm oleva levy. Elektrodin hyvä kosketus säiliön pinnan kanssa on
varmistettava käyttämällä esimerkiksi kosteaa paperia tai sientä tai muuta sopivaa ainetta.
Ajoneuvon maadoitettua alustaa käytetään toisena elektrodina. Mittaukseen käytetään jännitettä,
jonka alue on 100 - 500 volttia. Mittaus on suoritettava, kun koejännitettä on syötetty yhden
minuutin ajan. Elektrodi voidaan asettaa mihin tahansa kohtaan säiliön sisä- tai ulkopinnalla. 

Jos mittausta on mahdoton suorittaa itse säiliöllä, voidaan se samojen ehtojen vallitessa tehdä
myös laboratoriossa rakenneaineesta otetulla koepalalla.

Täytön aikana syntyneiden varauksien aiheuttaman vaaran poistaminen

213 156 Säiliössä on oltava maadotettuja metalliosia ja ne on sijoitettava siten, että koko täytön tai
tyhjennyksen aikana sillä hetkellä säiliössä olevan aineen jokaista kuutiometriä kohden on
kosketuksissa vähintään 0,04 neliömetriä maadotettua metallia, sekä niin, ettei aineen mikään
osa ole 2,0 metriä kauempana lähimmästä maadotetusta metalliosasta.Tällaisia metalliosia voivat
olla:

(a) Metallinen pohjaventtiili, putkiyhde tai levy edellyttäen, että nesteen kanssa
kosketuksissa oleva kokonaisalue ei ole määriteltyä pienempi, tai    

(b) Metalliristikko, jonka lankojen halkaisija on vähintään 1 mm ja reikäalue enintään 4
neliösenttimetriä edellyttäen, että ristikon nesteen kanssa kosketuksissa oleva
kokonaisalue ei ole määriteltyä pienempi.
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213 157 Reunanumeroa 213 156 ei sovelleta lujitemuovisäiliöihin, jotka on varustettu jollain muulla
menetelmällä täytön yhteydessä syntyvien varauksien aiheuttaman vaaran poistamiseksi
edellyttäen, että reunanumeron 213 158 mukaisella käytännön vertailukokeella on osoitettu, että
säiliössä täytön aikana syntyvän varauksen purkautumisaika on sama kuin vastaavankokoisesta
metallisäiliöstä saatu arvo.

Vertailukoe

213 158 (1) Lujitemuovisäiliön ja terässäiliön rakennetyypille on suoritettava kohdassa (2) kuvattujen
koe-ehtojen mukainen vertailukoe staattisen sähkövarauksen purkautumisajalle seuraavalla
tavalla (ks. kuva 3).

(a) Lujitemuovisäiliö on asennettava käyttötilannetta vastaavalla tavalla esimerkiksi
ajoneuvon alustaa esittävälle terästukirakennelmalle ja täytettävä vähintään 75 %
tilavuudestaan autoissa käytettävällä diesel-polttonesteellä, josta osa ohjataan sopivan
mikrosuodattimen läpi niin, että kokonaisvirtauksen  varaustiheys on noin 100 µC/m .3

(b) Säiliön höyrytilan kentän voimakkuus on mitattava sopivalla jatkuvanäyttöisellä
kenttämittarilla, joka on asennettu vähintään 20 cm päähän pystysuorasta
täyttöputkesta aksiaalisesti pystysuoraan asentoon.

(c) Samanlainen koe on suoritettava myös terässäiliölle, jonka leveys, pituus, korkeus ja
tilavuus ovat 15 % tarkkuudella samat kuin lujitemuovisäiliön, tai mittasuhteiltaan
samankokoiselle lujitemuovisäiliölle, jonka sisäpuoli on pinnoitettu maahan
yhdistetyllä metallikalvolla.

(2) Seuraavat koe-ehdot on täytettävä:

(a) Koe on suoritettava katetulla alueella suhteellisen ilmankosteuden ollessa alle 80 %.

(b) Kokeessa käytetyn diesel-polttonesteen jäännössähkönjohtokyvyn on oltava
mittauslämpötilassa 3 - 5 pS/m. Tämä on mitattava kennossa, jossa

 on pienempi tai yhtäsuuri kuin 2,5 x 106

jossa V =   syötetty jännite

d =   elektrodien etäisyys metreinä 

T =   mittauksen kesto sekunteina

Koesäiliöstä täytön jälkeen otettuista ainenäytteistä mitattu jäännössähkönjohtavuus ei
saa poiketa metalli- ja muovisäiliöissä peräkkäisissä kokeissa enempää kuin 0,5 pS/m.

(c) Täyttö on suoritettava 1 - 2 m /min vakionopeudella ja nopeuden on oltava sama sekä3

lujitemuovi- että terässäiliölle. Täytön päättyessä virtaus tulisi lopettaa terässäiliön
varauksen purkautumisaikaa lyhyemmässä ajassa.

(d) Varaustiheys on mitattava sopivalla jatkuvanäyttöisellä kenttämittarilla (esimerkiksi
field mill-tyyppisellä), joka on upotettu aineeseen ja asetettu mahdollisimman lähelle
täyttöputkea.

(e) Syöttöputkien ja pystysuoran täyttöputken sisähalkaisijan on oltava 10 cm ja niiden on
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 Rellumit 5 on todettu olevan sopiva.5/

päätyttävä "T"- tyyppiseen täyttöputken suukappaleeseen.

(f) Täyttöputken suukappaleesta enintään 5 m päähän on sijoitettava sopiva mikro-
suodatin , jossa on säädettävä sivuputki, jonka läpi tapahtuvaa ohivirtaavaa nesteosan5/

määrää voidaan säätää.

(g) Nestetaso ei saa ulottua täyttöputken tai kenttämittarin päähän.

Purkautumisaikojen vertailu

(3) Kentän voimakkuuden alkuarvo on oltava ajankohdaltaan aikaisin arvo, joka on mitattu
polttonesteen virtauksen päättymisen jälkeen, kun tasaisesti vaimeneva kentän voimakkuuden
käyrä on vakiintunut. Molemmissa kokeissa purkautumisaika on ilmaistava aikana, joka kuluu
kentän voimakkuuden vaimenemiseen 37 prosenttiin alkuarvosta.

(4) Lujitemuovisen säiliön purkautumisaika ei saa olla pidempi kuin terässäiliön.

213 159-
213 999

Taulukko 1.

LASIN KOOSTUMUS

Lasi E: Koostumus massa-%:na

Piidioksidi (Si O ) 52 - 55 %2

Aluminiumoksidi (AL O ) 14 - 15,5 %2 3

Kalkki             (Ca O) 16,5 -  18 %
Magnesiumoksidi (Mg O)    4 -   5,5 %
Booritrioksidi (B O )    6,5 - 21 %2 3

Fluori  (F)   0,2 -   0,6 %
Ferrioksidi (Fe O ) )2 3

) <  1 %
Titaanioksidi (Ti O ) )2

Emäksiset oksidit (Na O + K O) <  1 %2   2

Lasi C: Koostumus massa-%:na

Piidioksidi (Si O ) 63,5 -  65 %2

Aluminiumoksidi (AL O )    4 -   4,5 %2 3

Kalkki (Ca O)  14 -  14,5 %
Magnesiumoksidi (Mg O)   2,5 -   3 %
Booritrioksidi (B O )   5 -   6,5 %2 3

Rauta (Fe O )   0,3 %2 3

Natriumoksidi (Na O)    7 -   9 %2

Kaliumoksidi   (K O)    0,7 -   1 %2
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Kuva 1.

Pallopäätyisellä putoavalla painolla iskunkestävyyttä mittaava laite
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Kuva 2.

Kemikaalikestävyyttä määrittävä laite
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Kuva 3.

RIC kaaviopiirros vertailukoetta varten


