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VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET 

OSA III

LISÄYS II

A. Luokan 2 tiettyjen kaasujen kuljetuksessa käytettäviä alumiiniseosastioita
koskevat määräykset

I. Rakenneaineen laatu

1200 (1) RID-määräysten reunanumerossa 203 (1) d) sanottujen kaasujen kuljetukseen hy-
väksyttävien alumiiniseosastioiden rakenneaineen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

A B C D

Murtolujuus,
  Rm, MPa 50 - 190 200 - 380 200 - 380 350 - 500
  (=N/mm )2

Venymisraja, Re,    
 MPa (=N/mm ) 10 - 170 60 - 320 140 - 340 210 - 4202

  jäännösvenymä 
  þ = 0,2 %)

Pysyvä murtove-
  nymä (l=5d), % 12 - 40 12 - 30 12 - 30 11 - 16

Taivutuskoe n=5 n=6 n=6 n=7
  (taivutustelan (Rm#100) (Rm#330) (Rm#330) (Rm#400)
  halkaisija n=6 n=7 n=7 n=8
  d = n@e, missä (Rm>100) (Rm>330) (Rm>330) (Rm>400)
  e on koekap-
  paleen paksuus)

Aluminium 1 000 5 000 6 000 2 000
  Association
  Sarjanumero *)

 Katso "Aluminium Standards and Data"(Alumiini standardit ja arvot) -julkaisu, 5. painos, tammikuu 1976,*)

Aluminium Association, 750 Third Avenue, New York.

Todelliset ominaisuudet riippuvat kysymyksessä olevan seoksen koostumuksesta ja astian
loppukäsittelystä, mutta käytettäessä mitä tahansa seosta astian paksuus on laskettava
seuraavalla kaavalla:

 

               tai

jossa e = astian seinämän vähimmäispaksuus millimetreinä;
P = koepaine, MPa (P = koepaine, bar);MPa    bar

D = astian ulkohalkaisija, millimetreinä, ja 
Re = taattu vähimmäisarvo 0,2 % rajalle, MPa:na (=N/mm ).2
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Lisäksi taatun vähimmäisarvo (Re) kaavassa ei missään tapauksessa saa olla suurempi kuin
0,85 kertaa taattu vähimmäismurtolujuus (Rm) käytettäessä mitä tahansa seosta.

Huom. 1.   Edellä mainitut  ominaisuudet perustuvat aikaisempiin kokemuksiin seuraavista astioissa
käytetyistä rakenneaineista:
Sarake A: alumiini ,  seostamaton,  Al-pitoisuus 99,5 %;
Sarake B: alumiinin ja magnesiumin seokset;
Sarake C: alumiinin, piin ja magnesiumin seokset ,  kuten ISO/R209-Al-Si-Mg (Aluminium Associati-

on 6351);
Sarake D: alumiinin,  kuparin ja magnesiumin seokset .

Huom. 2.   Pysyvä murtovenymä (1=5d)  mitataan  poikkileikkaukseltaan ympyränmuotoisten
koesauvojen avulla,  joissa mittapituus 1 on yhtä kuin 5 kertaa sauvan halkaisi ja d; jos käytetään
poikkileikkaukseltaan suorakulmaisia koesauvoja,  mittapituus on laskettava kaavasta:

jossa F on koesauvan alkuperäinen poikkileikkauspinta-ala.

Huom. 3. a) T a i v utuskoe (ks.  kuvio) on tehtävä näyttei l le,  jotka on saatu leikkaamalla astian
rengasmainen leikkaus kahteen samankokoiseen osaan, joiden leveys on 3e,  mutta ei
missään tapauksessa vähemmän kuin 25 mm. Näytteitä saa työstää vain reunoista.

b) taivutuskoe on tehtävä taivutustelan, jonka halkaisija on (d),  ja kahden ympyränmuo-
toisen tuen,  joiden välimatka on (d+3e),  välissä.  Kokeen aikana sisäpuolten pinnat
ovat erotettuna enintään taivutustelan halkaisi jan verran.

c) näy t t eessä ei  saa i lmetä halkeamia,  kun si tä on taivutettu taivutustelan ympäril le,
kunnes sisäpuolien pintojen väli  on enintään taivutustelan halkaisi ja.

d) taivutustelan halkaisijan ja näytteen paksuuden suhteen (n) on oltava taulukossa
annettujen arvojen mukainen.

d + 3 e, noin

Taivutuskokeen kaaviokuva

(2) Alempi vähimmäisvenymäarvo on hyväksyttävissä ehdolla, että turvatekniikan
keskuksen hyväksymät lisäkokeet osoittavat, että astioiden kuljetusturvallisuus on sama
kuin kohdan (1) taulukon ominaisuuksien mukaan valmistettujen astioiden.
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(3) Astioiden seinämän paksuuden ohuimmasta kohtaa mitattuna on oltava seuraava:
jos astian halkaisija on vähemmän kuin 50 mm: vähintään 1,5 mm
jos astian halkaisija on 50 - 150 mm: vähintään 2 mm; ja
jos astian halkaisija on yli 150 mm: vähintään 3 mm.

(4) Astioiden päätyjen on oltava leikkaukseltaan puoliympyröitä, soikeita tai korikaaren
(korbogen) muotoisia; niiden on taattava sama turvallisuustaso kuin astian vaipan.

II. Lisäkoe alumiiniseoksille

1201 (1) RID-määräysten reunanumeroissa 215, 216 ja 217 vaadittujen kokeiden lisäksi on
suoritettava koe myös astian sisäpinnan mahdollisen raerajakorroosion varalta silloin, kun
on käytetty kuparia sisältävää alumiiniseosta tai kun on käytetty magnesiumia ja mangaania
sisältävää alumiiniseosta ja magnesiumpitoisuus on yli 3,5% tai mangaanipitoisuus alle
0,5%.

(2) Alumiini/kupariseoksille valmistajan on suoritettava koe turvatekniikan keskuksen
hyväksymän tarkastuslaitoksen hyväksyttyä uuden seoksen; koe on tämän jälkeen toistettava
tuotannon yhteydessä seoksen jokaiselle valulle.

(3) Alumiini/magnesiumseoksille valmistajan on suoritettava koe turvatekniikan keskuksen
hyväksymän tarkastuslaitoksen hyväksyttyä uuden seoksen ja valmistusprosessin. Koe on
toistettava aina, jos seoksen koostumukseen tai valmistusprosessiin tehdään muutos.

(4) a) Alumiini/kupariseoksien esikäsittely

Ennen kuin alumiini/kupariseokselle suoritetaan korroosiokoe, näytteet on puhdis-
tettava rasvasta sopivalla liuottimella ja kuivattava.

b) Alumiini/magnesiumseoksien esikäsittely

Ennen kuin alumiini/magnesiumseokselle suoritetaan korroosiokoe, näytteitä on
kuumennettava seitsemän vuorokautta 100 EC lämpötilassa; sen jälkeen ne on
puhdistettava rasvasta sopivalla liuottimella ja kuivattava.

c) Kokeen suoritus

Kuparia sisältävästä materiaalista otetun 1000 mm  (33,3 x 30 mm) kokoisen2

näytteen sisäpinta on käsiteltävä ympäristön lämpötilassa 24 tuntia 1000 ml:lla
vesiliuosta, joka sisältää 3% NaCl ja 0,5% HCl.

d) Tarkastus

Pesun ja kuivauksen jälkeen 20 mm pitkä testipala näytteestä on tutkittava
mikroskooppisesti 100 - 500 kertaisella suurennuksella, mieluiten elektrolyyttisen
kiillotuksen jälkeen.

Syöpyminen ei saa edetä pidemmälle, kuin toiseen raekerrokseen korroosioko-
keelle altistetulla pinnalla. Jos koko ensimmäinen raekerros on syöpynyt, toisesta
kerroksesta saa olla vain osa.

Testipaloille tarkastus suoritetaan suorassa kulmassa pintaan nähden.

Jos elektrolyyttisen kiillotuksen jälkeen katsotaan tarpeelliseksi saada raerajat
selvästi esille tarkastusta varten, täytyy tämä tehdä turvatekniikan keskuksen
hyväksymän tarkastuslaitoksen hyväksymällä tavalla.
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III. Sisäpinnan suojaaminen

1202 Alumiiniseosastioiden sisäpinta on suojattava sopivalla korroosiota estävällä pinnoitteella,
jos turvatekniikan keskuksen hyväksymä tarkastuslaitos katsoo sen tarpeelliseksi.

1203 - 
1249

B. Luokan 2 jäähdytettyjen nesteytettyjen kaasujen kuljetukseen rn 206 tarkoitta-
mien astioiden rakenneainetta ja rakennetta koskevat määräykset

1250 (1)  Astioiden on oltava teräksestä, alumiinista, alumiiniseoksesta, kuparista tai kupa-
riseoksesta, esim. messingistä valmistettuja. Kuitenkin kuparista tai kupariseoksesta
valmistetut astiat saa hyväksyä vain sellaisten kaasujen kuljetukseen, jotka eivät sisällä
asetyleeniä.

(2) Vain sellaisia rakenneaineita, jotka soveltuvat astioiden ja niiden kiinnikkeiden ja
varusteiden alimpiin käyttölämpötiloihin, saa käyttää.

1251 Seuraavat rakenneaineet hyväksytään astioiden valmistukseen:

a) teräkset, jotka eivät ole alttiita haurasmurtumille alimmissa käyttölämpötiloissa
(ks. rn 1255):
1. hienoraeteräkset, seostamattomat, lämpötilaan - 60 EC saakka;
2. nikkeliteräkset (nikkelipitoisuus 0,5 - 9 %), lämpötilaan -196 EC saakka,

riippuen nikkelipitoisuudesta;
3. austeniittiset kromi-nikkeliteräkset, lämpötilaan - 270 EC saakka.

b) alumiini, Al-pitoisuus vähintään 99,5 % tai alumiiniseokset (ks. rn 1256);

c) deoksidoitu kupari, Cu-pitoisuus vähintään 99,9 % tai kupariseokset, joiden
kuparipitoisuus on yli 56 % (ks. rn 1257).

1252 (1)  Astioiden on oltava joko saumattomia tai hitsattuja.

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

1253 Kiinnikkeet ja varusteet voidaan joko ruuvata astioihin tai kiinnittää seuraavalla tavalla:

a) teräksestä, alumiinista tai alumiiniseoksesta valmistetut astiat: hitsaamalla;

b) austeniittisesta teräksestä, kuparista tai kupariseoksesta valmistetut astiat: hitsaa-
malla tai kovajuottamalla.

1254 Astioiden on oltava siten rakennetut, että kantavien osien jäähtyminen, joka saattaisi
aiheuttaa haurastumista, varmasti vältetään. Astioiden kiinnitykseen käytettävien osien on
oltava siten suunniteltuja, että niillä on vaadittavat mekaaniset ominaisuudet vielä astian
alimmassa sallitussa käyttölämpötilassa.

1. Rakenneaineet, astiat

a) Teräsastiat

1255 Astioiden valmistukseen käytettävien rakenneaineiden ja hitsausliitosten on alhaisimmassa
käyttölämpötilassaan täytettävä vähintään seuraavat iskusitkeysvaatimukset.
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Kokeet voidaan suorittaa joko U- tai V-lovetuilla koesauvoilla.

Rakenneaine Levyjen ja hitsiliitosten iskusitkeys  1), 2)

alhaisimmassa lämpötilassa 

J/cm J/cm2), 3) 2), 4)

Seostamaton tiivistetty teräs 35 28

Seostettu ferriittinen teräs
  Ni < 5 % 35 22

Seostettu ferriittinen teräs
  5 % # Ni # 9 % 45 35

Austeniittinen Cr-Ni-teräs 40 32

  Eri koesauvoilla määritetyt iskusitkeysarvot eivät ole keskenään vertailukelpoisia.1)

  Ks. myös rn 1258 - 1260.2)

  Arvot perustuvat allaolevan piirroksen mukaisiin U-lovettuihin koesauvoihin.3)

  Arvot perustuvat ISO/R 148 mukaisiin V-lovettuihin koesauvoihin.4)

Austeniittisillä teräksillä iskukoe on tehtävä vain hitsausliitokselle.

Käyttölämpötilan ollessa alle  - 196 EC ei iskukoetta suoriteta alimmassa käyttölämpötilas-
sa vaan lämpötilassa  - 196 EC.

b. Alumiinista tai alumiiniseoksesta valmistetut astiat

1256 Astioiden saumojen on ympäristön lämpötilassa täytettävä seuraavat taipumiskertoimen
vaatimukset:
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 Ks. rn 1261.1/

Levyn paksuus Sauman taipumiskerroin k 
e, mm

1/

Puristusvyöhykkeen juuri jännitysvyöhykkeen juuri

   # 12    $ 15    $ 12
   > 12 - 20    $ 12    $ 10
   > 20    $  9    $  8

c) Kuparista tai kupariseoksesta valmistetut astiat

1257 Kokeet riittävän iskusitkeyden osoittamiseksi eivät ole tarpeen.

2. Kokeet

a) Iskusitkeyskokeet

1258 Rn 1255 mainitut iskusitkeysarvot perustuvat 10 mm x 10 mm U-lovettuihin koesauvoihin
tai 10 mm x 10 mm V-lovettuihin koesauvoihin.

Huom. 1. Koesauvan muoto, ks. rn 1255 (taulukko), alaviitteet 3) ja 4).

Huom. 2. Levyille, joiden paksuus on alle 10 mm mutta vähintään 5 mm, on käytettävä koesauvoja, joiden
pokkileikkaus on 10 mm x e mm (e = levyn paksuus). Näissä iskukokeissa saadaan yleensä korkeampia arvoja kuin
normaalisauvoja käytettäessä.

Huom. 3. Levyille, joiden paksuus on alle 5 mm, ja niiden hitsausliitoksille ei iskusitkeyskoetta suoriteta.

1259 (1) Metallilevyjä koestettaessa iskusitkeys määritetään 3 koesauvalla. U-lovetut koesauvat
otetaan poikittain valssaussuuntaan nähden ja V-lovetut koesauvat valssaussuuntaan.

(2) Hitsausliitoksia koestettaessa koesauvat otetaan seuraavasti:

kun e ## 10 mm:

   - kolme koesauvaa hitsiaineen keskikohdasta,
   - kolme koesauvaa hitsin muutosvyöhykkeestä (lovi kokonaisuudessaan sijaitsee

sulaneen alueen ulkopuolella, mutta mahdollisimman lähellä sitä);

        Hitsiaineen       Muutos-
        keskikohta        vyöhyke
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eli yhteensä 6 koesauvaa.

Koesauvat on työstettävä siten, että ne ovat mahdollisimman paksuja.

kun: 10 mm  < e ## 20 mm

  - kolme koesauvaa hitsiaineen keskikohdasta;
  - kolme koesauvaa hitsin muutosvyöhykkeestä;

Hitsiaineen keskikohta 

Muutosvyöhyke

eli yhteensä 6 koesauvaa.

kun e > 20 mm

Kaksi kolmen koesauvan sarjaa (yksi sarja levyn yläreunasta, yksi sarja levyn alareunasta)
otetaan seuraavassa esitetyistä kohdista;

Hitsiaineen keskikohta 
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Muutosvyöhyke

eli yhteensä 12 koesauvaa.

1260 (1) Levyjen osalta 3 koesauvan keskiarvon on vastattava rn 1255 ilmoitettuja vähim-
mäisarvoja. Yksittäisen kokeen tulos saa alittaa vaaditun vähimmäisarvon enintään 30 %.

(2) Hitsausliitoksen osalta kolmen koesauvan keskiarvojen on hitsiaineen keskikohdalla
ja muutosvyöhykkeellä vastattava ilmoitettuja vähimmäisarvoja. Yksittäisen kokeen tulos
saa alittaa vaaditun vähimmäisarvon enintään 30 %.

b) Taipumiskertoimen määritys

1261 (1) Reunanumerossa 1256 mainittu taipumiskerroin k on määritelty seuraavasti:

jossa e = levyn paksuus millimetreinä; ja 
r = koesauvan kaarevuuden keskisäde sillä hetkellä kun ensimmäinen halkeama

ilmestyy vetopuolelle.

(2) Saumalle on määritettävä taipumiskerroin. Koesauvan leveyden on oltava 3 e.

(3) Saumalle suoritetaan neljä koetta, kaksi koetta juuri puristuspuolella (kuva 1) ja kaksi
koetta juuri vetopuolella (kuva 2); kaikkien saatujen arvojen on oltava vähintään rn 1256
annettujen vähimmäisarvojen mukaisia.

Kuva 1                  Kuva 2

1262 - 
1269
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C. Säiliövaunujen säiliöitä ja säiliökonttien säiliöitä, joille vaaditaan vähintään 1
Mpa (10 bar) koepaine, sekä luokan 2 jäähdytettyjen nesteytettyjen kaasujen kulje-
tukseen tarkoitettuja säiliövaunujen säiliöitä ja säiliökonttien säiliöitä koskevat
rakenneaine- ja rakennevaatimukset

1. Rakenneaineet ja säiliöt

1270 (1)  Luokan 2, kohtien 1, 2 ja 4, luokan 4.2, kohtien 6 a), 17 a), 19 a) ja 31 a) - 33 a) tai
luokan 8, kohdan 6 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on valmistettava teräksestä.

(2)  Luokan 2 jäähdytettyjen nesteytettyjen kaasujen kuljetukseen tarkoitettut 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 kuitenkaan sisältää
enintään 0,005% asetyleeniä.

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

1271 Säiliöiden valmistamiseen saa käyttää seuraavia rakenneaineita:

a) teräksiä, jotka eivät ole alttiita haurausmurtumille alimissa käyttölämpötiloissa
(ks. rn 1275).
Seuraavia voidaan käyttää:
1. rakenneteräksiä (paitsi luokan 2 kohdan 3 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) Alumiinia, jonka alumiinipitoisuus on vähintään 99,5 %, tai alumiiniseoksia (ks.
rn 1276);

c) Deoksidoitua kuparia, jonka kuparipitoisuus on vähintään 99,9 %, tai kupa-
riseoksia, joiden kuparipitoisuus on yli 56 % (ks. rn 1277).

1272 (1)  Teräksestä, alumiinista tai alumiiniseoksista valmistettujen säiliöiden on oltava joko
saumattomia tai hitsattuja.

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

1273 Varusteet ja lisälaitteet voidaan kiinnittää säiliöihin joko kierteellä tai seuraavilla tavoilla:

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

b) austeniittisesta teräksestä, kuparista tai kupariseoksesta valmistetut säiliöt: hitsaa-
malla tai kovajuottamalla.

1274 Säiliöiden rakenteen ja niiden kiinnityksen alustaan tai konttikehykseen on oltava sellainen,
että kantavien osien sellainen lämpötilan aleneminen, joka saattaisi aiheuttaa haurautta,
varmasti vältetään. Säiliöiden kiinnitysten on oltava niin suunniteltuja, että ne säilyttävät
välttämättömät mekaaniset ominaisuutensa myös silloin, kun säiliötä käytetään sen
alhaisimmassa käyttölämpötilassa. 
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2. Koevaatimukset

a)  Terässäiliöt

1275 Säiliöiden valmistuksessa käytettävien rakenneaineiden ja hitsausliitosten on alimmassa
käyttölämpötilassaan, mutta kuitenkin vähintään - 40 EC:ssa, täytettävä vähintään seuraavat
iskusitkeysvaatimukset: 

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

Kokeet on suoritettava V-lovetuilla koesauvoilla.

Koesauvojen, joiden pitkittäisakseli on suorassa kulmassa valssaussuuntaan nähden ja joiden V-
lovi (ISO R 148 mukainen) on kohtisuoraan levyn pintaan nähden, vähimmäisiskuenergian (ks.
rn 1278 - 1280) on oltava 34 J/cm  rakenneteräkselle (joka voimassa olevien ISO standardien2

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

Austeniittisilla teräksillä iskukoe täytyy tehdä vain hitasausliitokselle.

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

b)  Alumiinista tai alumiiniseoksesta valmistetut säiliöt

1276 Säiliöiden liitosten on täytettävä turvatekniikan keskuksen asettamat vaatimukset.

c)  Kuparista tai kupariseoksesta valmistetut säiliöt

1277 Kokeet riittävän iskusitkeyden toteamiseksi eivät ole tarpeen.

3. Koemenetelmät

Iskusitkeyskokeet

1278 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.

1279 (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)
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Hitsiaineen keskikohta                        Muutosvyöhyke

kun: 10 mm < e ## 20 mm:

kolme koesauvaa hitsiaineen keskikohdasta;       
kolme koesauvaa muutosvyöhykkeeltä; (V-lovi leikkaa sularajan koesauvan keskellä)

Hitsiaineen keskikohta

Muutosvyöhyke

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)
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Hitsiaineen keskikohta

Muutosvyöhyke

1280 (1) Levyjen osalta kolmen kokeen keskiarvon on täytettävä reunanumerossa 1275 annettu
vähimmäisarvo 34 J/cm ; yksittäisistä arvoista enintään yksi saa alittaa tämän vähimmäisar-2

von 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) Muutovyöhykkeen osalta (V-lovi leikkaa sularajan koesauvan keskellä) kolmesta
koesauvasta enintään yhden arvo saa alittaa vähimmäisarvon 34 J/cm  ja silloinkin sen on2 

oltava vähintään 24 J/cm .2

1281 Jos reunanumerossa 1280 annetut vaatimukset eivät täyty, voidaan tehdä vain yksi uusinta-
koe, jos:   

a) kolmen ensimmäisen kokeen keskiarvo alittaa vähimmäisarvon 34 J/cm , tai2 

b) useampi kuin yksi yksittäisarvo on pienempi kuin vähimmäisarvo 34 J/cm , mutta2 

vähintään 24 J/cm .2

1282 Levyjen tai hitsiaineen uusintaiskukokeessa ei yksikään yksittäisistä arvoista saa alittaa
arvoa 34 J/cm . Alkuperäisen kokeen ja uusintakokeen kaikkien tulosten keskiarvon on2 

oltava yhtäsuuri tai suurempi kuin vähimmäisarvon 34 J/cm .2

Lämpömuutosalueen uusintaiskusitkeyskokeen yksikään arvo ei saa olla alle 34 J/cm2
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D. Luokan 2, kohdan 5 aerosolien ja pienien kaasua sisältävien astioiden (kaasupat-
ruunat) testausta koskevat määräykset

1291 Jokaisesta astiamallista vähintään viidelle tyhjälle astialle on suoritettava nestepainekokeet;

a) Kunnes koepaine on saavutettu, jolloin vuotoa tai näkyvää pysyvää muodon-
muutosta ei saa ilmetä; ja

b) Kunnes ilmenee vuoto tai räjähtäminen; koveran pään, jos sellaista on, tulee antaa
periksi ensin, ja astia ei saa vuotaa tai räjähtää ennen kuin 1,2 kertainen paine
koepaineeseen verrattuna on saavutettu tai ylitetty.

Tämän reunanumeron vaatimukset katsotaan tulleen täytetyiksi, jos noudatetaan seuraavaa
standardia:

SFS-EN 417: 1992 kohdan 5 2037 astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupat-
ruunat), jotka sisältävät 1965 nesteytettyjä hiilivetykaasujen seoksia, n.o.s.

2. Kaikkien astioiden tiiviyskoe (vuotamattomuuskoe)

3292 (1) Kohdan 5 aerosolien ja pienien kaasua sisältävien astioiden (kaasupatruunat) koesta-
miseksi kuumavesihauteessa on hauteen lämpötilan ja kokeen keston oltava sellaiset, että
jokaisen astian sisäinen paine saavuttaa vähintään 90 % siitä sisäisestä paineesta, joka
saavutettaisiin 55 EC lämpötilassa.

Kuitenkin jos astian sisältö on herkkä kuumuudelle tai jos astiat on valmistettu muovista,
joka pehmenee tässä lämpötilassa, hauteen lämpötilan on oltava 20 EC - 30 EC; lisäksi yksi
aerosoli jokaista 2000 aerosolia kohti on koestettava edellisessä kohdassa kuvatulla tavalla.

(2) Astioissa ei saa ilmetä vuotoa tai pysyvää muodonmuutosta. Pysyvää muodonmuutosta
koskevaa määräystä ei sovelleta astioihin, jotka muovista valmistettuina pehmenevät. 

(3) Tämän reunanumeron vaatimukset katsotaan tulleen täytetyiksi, jos noudatetaan
seuraavaa standardia:

SFS-EN 417: 1992 kohdan 5 2037 astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupat-
ruunat), jotka sisältävät 1965 nesteytettyjä hiilivetykaasujen seoksia, n.o.s.
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