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LISÄYS B.1d

HITSATTUJA KIINTEITÄ SÄILIÖITÄ, HITSATTUJA IRROTETTAVIA SÄILIÖITÄ
JA HITSATTUJA SÄILIÖKONTTIEN SÄILIÖITÄ, JOILLE VAADITAAN
VÄHINTÄÄN 1 MPa (10 BAR) KOEPAINE, SEKÄ LUOKAN 2 JÄÄHDYTETTYJEN
NESTEYTETTYJEN KAASUJEN KULJETUKSEEN TARKOITETTUJA
HITSATTUJA KIINTEITÄ SÄILIÖITÄ, HITSATTUJA IRROITETTAVIA
SÄILIÖITÄ JA HITSATTUJA SÄILIÖKONTTIEN SÄILIÖITÄ KOSKEVAT
RAKENNEAINE- JA RAKENNEVAATIMUKSET

214 000-
214 249

1. Rakenneaineet ja säiliöt

214 250 (1) Luokan 2 kohtien 1E, 2E ja 4E, luokan 4.2 kohtien 6E (a), 17E (a), 19E (a) ja 31E (a) - 33E
(a) tai luokan 8 kohdan 6E aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on valmistettava teräksestä.

(2) Hienoraeteräksestä valmistetut säiliöt, jotka on tarkoitettu seuraavien aineiden kuljetukseen:

- luokan 2 syövyttäviksi luokiteltujen aineiden ja reunanumeron 2201 kohdan 4EA
aineiden, ja 

- reunanumeron 2801, kohdan 6E aineiden

teräksen taattu myötöraja ei saa olla suurempi kuin 460 N/mm  ja enimmäismurtolujuus saa olla2

enintään 725 N/mm . Nämä säiliöt on lämpökäsiteltävä lämpöjännityksen poistamiseksi.2

(3) Luokan 2 jäähdytettyjen nesteytettyjen kaasujen kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on
valmistettava teräksestä, alumiinista, alumiiniseoksesta, kuparista tai kupariseoksesta, esim.
messingistä. Kuparista tai kupariseoksesta valmistettuja säiliöitä saa kuitenkin käyttää vain
asetyleeniä sisältämättömien kaasujen kuljettamiseen; eteeni saa kuitenkin sisältää enintään 0,005
% asetyleeniä.

(4) Vain rakenneaineita, jotka soveltuvat säiliöiden sekä niiden varusteiden ja lisälaitteiden
alimpiin ja korkeimpiin käyttölämpötiloihin, saa käyttää. 

214 251 Säiliöiden valmistamiseen saa käyttää seuraavia rakenneaineita:

(a) teräksiä, jotka eivät ole alttiita haurausmurtumille alimmissa käyttölämpötiloissa (ks.
reunanumero 214 265). Seuraavia voidaan käyttää:

1. rakenneteräksiä (paitsi reunanumeron 2201, kohdan 3E kaasuille);

2. seostamattomia hienoteräksiä;  -60 EC lämpötilaan saakka;

3. nikkeliteräksiä (joiden nikkelipitoisuus on 0,5 - 9 %)  -l96 EC
lämpötilaan saakka nikkelipitoisuudesta riippuen;

4. austeniittisiä kromi-nikkeliteräksiä, -270 EC lämpötilaan saakka;

 (b) vähintään 99,5 %:sti puhdasta alumiinia tai alumiiniseoksia (ks. reunanumero 
 214 266);

(c) vähintään 99,9 %:sti puhdasta deoksidoitua kuparia tai kupariseoksia, joiden
kuparipitoisuus on yli 56 % (ks. reunanumero 214 267).
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214 252 (1) Teräksestä, alumiinista tai alumiiniseoksista valmistettujen säiliöiden on oltava joko
saumattomia tai hitsattuja.

(2) Austeniittisesta teräksestä, kuparista tai kupariseoksesta valmistetut säiliöt voivat olla
kovajuotettuja.

214 253 Varusteet ja lisälaitteet voidaan kiinnittää säiliöihin kierteillä tai seuraavilla tavoilla:

(a) teräksestä, alumiinista tai alumiiniseoksesta valmistetut säiliöt: hitsaamalla;

(b) austeniittisesta teräksestä, kuparista tai kupariseoksesta valmistetut säiliöt: hitsaamalla
tai kovajuottamalla.

214 254 Säiliöiden rakenteen ja niiden kiinnityksen ajoneuvoon, alustaan tai konttikehykseen on oltava
sellainen, että kantavien osien haurautta aiheuttava lämpötilan aleneminen vältetään. Säiliöiden
kiinnitysten on oltava siten suunniteltuja, että ne säilyttävät mekaaniset ominaisuutensa myös
silloin, kun säiliötä käytetään sen alimmassa käyttölämpötilassa. 

214 255-
214 264

2. Koevaatimukset

(a) Terässäiliöt

214 265 Säiliöiden valmistuksessa käytettävien rakenneaineiden ja hitsausliitosten on alimmassa
käyttölämpötilassaan, mutta kuitenkin vähintään - 40 EC:ssa, täytettävä vähintään seuraavat
iskusitkeysvaatimukset: 

Kokeet on suoritettava V-lovetuilla koesauvoilla.

Huom. Kansainvälisissä ADR-määräyksissä alimman koestuslämpötilan tulee olla vähintään -
20 EC.

Koesauvojen, joiden pitkittäisakseli on suorassa kulmassa valssaussuuntaan nähden ja joiden V-
lovi (ISO R 148 mukainen) on kohtisuoraan levyn pintaan nähden, vähimmäisiskuenergian (ks.
reunanumero 214 275 - 214 277) on oltava 34 J/cm  rakenneteräkselle (joka voimassa olevien2

ISO standardien mukaisesti voidaan testata koesauvoilla, joiden pitkittäisakseli on
valssaussuuntaan); hienoraeteräkselle; ferriittiselle erikoisteräkselle Ni < 5 %, ferriittiselle
erikoisteräkselle Ni 5 % < Ni < 9 %; tai austeniittiselle Cr - Ni teräkselle.

Austeniittisilla teräksillä iskusitkeyskoe täytyy tehdä vain hitsausliitokselle.

Käyttölämpötilan ollessa alle -196 EC ei iskusitkeyskoetta suoriteta alimmassa
käyttölämpötilassa vaan -196 EC lämpötilassa.

(b) Alumiinista tai alumiiniseoksesta valmistetut säiliöt

214 266 Säiliöiden liitosten on täytettävä turvatekniikan keskuksen asettamat vaatimukset.

(c) Kuparista tai kupariseoksesta valmistetut säiliöt

214 267 Kokeet riittävän iskusitkeyden toteamiseksi eivät ole tarpeen.

214 268-
214 274 

3. Koemenetelmät

(a) Iskusitkeyskokeet
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214 275 Levyjen paksuuden ollessa alle 10 mm mutta vähintään 5 mm on käytettävä koesauvoja, joiden
poikkileikkaus on 10 mm x e mm, missä "e" on levyn paksuus. Koneistaminen 7,5 mm tai 5 mm
paksuuteen tarvittaessa on sallittua. Jokaisessa tapauksessa vaaditaan 34 J/cm  vähimmäisarvo.2

HUOM: Levyille, joiden paksuus on alle 5 mm, tai niiden hitsausliitoksille ei iskusitkeyskokeita
suoriteta.

214 276 (1) Levyjä koestettaessa iskusitkeys määritetään kolmella koesauvalla. Koesauvat on otettava
suorassa kulmassa valssaussuuntaan nähden; kuitenkin rakenneteräksillä ne voidaan ottaa
valssaussuuntaan.

(2) Hitsausliitoksia koestettaessa koesauvat on otettava seuraavasti:

kun e < 10 mm:

kolme koesauvaa, joissa lovi on hitsiaineen keskikohdassa;

kolme koesauvaa, joissa lovi on muutosvyöhykkeen keskellä; (V-lovi leikkaa sularajan
koesauvan keskellä)

Hitsiaineen keskikohta Lämpömuutosvyöhyke

kun 10 mm <e <20 mm:

kolme koesauvaa muutosvyöhykkeeltä; (V-lovi leikkaa sularajan koesauvan keskellä)
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kun e > 20 mm:

kaksi kolmen koesauvan sarjaa, yläreunasta yksi sarja ja alareunasta yksi sarja alla esitetyistä
kohdista (muutosvyöhykkeeltä otetuissa koesauvoissa V-lovi leikkaa sularajan koesauvan
keskellä)

214 277 (1) Levyjen osalta kolmen kokeen keskiarvon on täytettävä reunanumerossa 214 265 annettu
vähimmäisarvo 34 J/cm ; yksittäisistä arvoista enintään yksi saa alittaa tämän vähimmäisarvon2

ja silloinkin sen on oltava vähintään 24 J/cm .2

(2) Hitsausliitoksen osalta kolmen koesauvan keskiarvon on oltava vähintään 34 J/cm ;2

yksittäisistä arvoista enintään yksi saa alittaa tämän vähimmäisarvon ja silloinkin sen on oltava
vähintään 24 J/cm .2

(3) Muutosvyöhykkeen osalta (V-lovi leikkaa sularajan koesauvan keskellä) kolmesta
koesauvasta enintään yhden arvo saa alittaa vähimmäisarvon 34 J/cm  ja silloinkin sen on olava2 

vähintään 24 J/cm .2

214 278 Jos reunanumerossa 214 277 annetut vaatimukset eivät täyty, voidaan tehdä vain yksi uusintakoe,
jos:

(a) ensimmäisen kokeen kolmen koesauvan iskuenergioiden keskiarvo on alle 34 J/cm ,2 

tai

(b) useamman kuin yhden koesauvan iskuenergian arvo on alle 34 J/cm mutta ei alle 242 

J/cm .2

214 279 Levyille ja hitsiaineille tehtävässä uusintakokeessa ei yhdenkään sauvan arvo saa olla alle 34
J/cm . Uusintakokeen ja alkuperäisen kokeen iskuenergioiden yhteisen keskiarvon tulee olla2 

vähintään 34 J/cm .2

Hitsausliitoksen muutosvyöhykkeelle tehtävässä uusintakokeessa ei yhdenkään sauvan arvo saa
alittaa 34 J/cm2.

214 280-
219 999


