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OSA III

Lisäykset
LISÄYS X

SÄILIÖKONTTIEN RAKENNETTA, TARKASTUSTA JA KÄYTTÖÄ 
KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

4. LUOKKIEN 4.1, 4.2 JA 4.3 ERITYISMÄÄRÄYKSET:
Helposti syttyvät kiinteät aineet, helposti itsestään syttyvät aineet ja aineet, jotka
veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja

4.1 Soveltamisala

Seuraavia rn 401, 431 ja 471 mainittuja aineita saa kuljettaa säiliökonteissa:

4.1.1 Rn 431 aineluettelon kohtien 6, 17, 19 ja 31 - 33 ryhmässä a) mainittuja aineita;

4.1.2 Rn 431 aineluettelon kohtien 11 a) ja 22 aineita;  

4.1.3 Rn 471 aineluettelon kohtien 1, 2, 3, 21, 23 ja 25 ryhmässä a) mainittuja aineita;

4.1.4 Rn 471 aineluettelon kohdan 11 a) aineita;

4.1.5 Seuraavia aineluettelon ryhmässä b) tai c) mainittuja aineita: 

- rn 431 kohtien 6, 8, 10, 17, 19 ja 21 aineita,
- rn 471 kohtien 3, 21, 23 ja 25 aineita sekä rn 401 aineluettelon kohdan 26 c) 3241 2-

bromi-2-nitropropaani-1,3-diolia;

4.1.6 Rn 401 aineluettelon kohtien 5 ja 15 aineita;

4.1.7 Jauhemaisia ja rakeisia aineita ryhmässä b) tai c): 
- rn 401 aineluettelon kohdissa 1, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 ja 17, 
- rn 431 aineluettelon kohdissa 1, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18 ja 20,
- rn 471 aineluettelon kohdissa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22 ja 24.

Huom. Kuljetettaessa irrallisena rn 401, 431 tai 471 aineita, ks. rn 416, 446 ja 486. 

4.2 Rakenne

4.2.1 Kohdassa 4.1.1 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava
vähintään 2,1 MPa (21 bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle (ks. kohta 1.2.8.2). 

Lisäyksen II C määräyksiä sovelletaan näiden säiliöiden rakenneaineelle ja rakenteeseen
alimman suunnittelulämpötilan ollessa kuitenkin -40 EC.

Huom. Kansainvälisissä RID-määräyksissä alin huomioon otettava ympäristön lämpötila -20 EC.

4.2.2 Kohdissa 4.1.2, 4.1.3 ja 4.1.4 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on
mitoitettava vähintään 1 MPa (10 bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle (ks. kohta 1.2.8.2).

4.2.3 Kohdassa 4.1.5 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava
vähintään 0,4 MPa (4 bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle (ks. kohta 1.2.8.2).

4.2.4 Kohdissa 4.1.6 ja 4.1.7 mainittujen kiinteiden aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on
mitoitettava tämän lisäyksen yleisen osan määräysten mukaisesti.

4.2.5 Rn 431 aineluettelon kohdan 1 b) aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliökonttien kaikki
osat on voitava maadoittaa. 



N:o 7682826

4.3 Varusteet

4.3.1 Kohtien 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 ja 4.1.5 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden kaikkien
aukkojen on oltava nestepinnan yläpuolella. Säiliön seinämissä nestepinnan alapuolella ei
saa olla putken läpivientejä eikä putkiliitoksia. Säiliöiden on oltava ilmatiiviisti  suljettavia9/

ja sulkulaitteet on voitava suojata lukittavalla suojuksella. Kohdan 1.3.4 tarkoittamia
puhdistusaukkoja (käsiaukot) ei saa olla. 

4.3.2 Lukuun ottamatta rn 471 aineluettelon kohdan 11 a) cesiumin ja rubidiumin kuljetukseen
tarkoitettuja säiliöitä kohtien 4.1.4, 4.1.6 ja 4.1.7 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt
saavat olla myös alakautta tyhjennettäviä. Rn 471 aineluettelon kohdan 11 a) cesiumin ja
rubidiumin kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden aukot on oltava ilmatiiviisti  suljettavia,9/

ja ne on varustettava lukittavilla suojuksilla.

4.3.3 Kohdan 4.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden on lisäksi täytettävä seuraavat
määräykset:

4.3.3.1 Lämmityslaitteen on oltava kokonaan säiliön ulkopuolella. Fosforin tyhjennysputken saa
kuitenkin varustaa lämmitysvaipalla. Vaipan lämmityslaitteen tulee olla säädetty siten, ettei
fosforin lämpötila ylitä säiliön täyttölämpötilaa. Muiden putkien läpivientien tulee olla
säiliön yläosassa. Aukkojen tulee olla fosforin korkeimman sallitun pinnantason yläpuolella,
ja ne on voitava sulkea täydellisesti suojaavilla lukittavilla kansilla. Myöskään kohdan 1.3.4
tarkoittamia puhdistusaukkoja (käsiaukot) ei saa olla. 

4.3.3.2 Säiliö on varustettava fosforipinnan korkeuden tarkastusta varten  mittauslaitteella ja vettä
suoja-aineena käytettäessä kiinteällä merkillä, joka osoittaa korkeimman sallitun vedenpin-
nan tason. 

4.3.4 Mikäli kohtien 4.1.1, 4.1.3 ja 4.1.5 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on varustettu
varoventtiileillä, varoventtiilin ja säiliön vaipan sisäpinnan väliin on asennettava murtolevy.
Murtolevyn ja varoventtiilin sijoituksen tulee olla turvatekniikan keskuksen hyväksymän
tarkastuslaitoksen hyväksymä. 

4.3.5 Kohdan 4.1.6 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on varustettava lämpöeristeellä, joka
ei ole helposti palavaa. 

4.3.6 Jos kohdan 4.1.4 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on varustettu lämpöeristeellä,
eristämiseen on käytettävä vaikeasti syttyvää ainetta.

4.3.7 Kohdan 4.1.6 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt saa varustaa automattisesti sisäänpäin
ja ulospäin 20 kPa - 30 kPa (0,2 - 0,3 bar) paine-erolla avautuvilla varoventtiileillä.

4.4 Rakennetyypin hyväksyminen

Ei erityismääräyksiä.

4.5 Tarkastukset

4.5.1 Kohdan 4.1.1 aineiden kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on tehtävä vesipainekoe
ensimmäisen kerran käyttöönotettaessa ja määräajoin vähintään 1 MPa (10 bar) (ylipaine)
paineella. Jokaisen säiliön rakenneaineet on koestettava RID-määräysten lisäyksessä II C
esitetyllä menetelmällä alimman suunnittelulämpötilan ollessa kuitenkin - 40 EC.  

Huom. Kansainvälisen liikenteen määräyksissä (RID) alin huomioon otettava ympäristön lämpötila  - 20 EC.
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4.5.2 Kohtien 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 ja 4.1.5 aineiden kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on tehtävä
vesipainekoe ensimmäisen kerran käyttöönotettaessa ja määräajoin 0,4 MPa (4 bar) (yli-
paine) paineella.

Kohdan 1.5.2 määräyksistä poiketen kohdan 4.1.4 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt
on määräaikaistarkastettava vähintään joka kahdeksas vuosi. Säiliön seinämän paksuus on
tällöin tarkistettava sopivalla menetelmällä. Näille säiliöille kohdan 1.5.3 mukainen tiiviys-
ja toimintatarkastus on suoritettava vähintään joka neljäs vuosi.

4.5.3 Kohtien 4.1.6 ja 4.1.7 aineiden kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on tehtävä vesipainekoe
ensimmäisen kerran ja määräajoin kohdassa 1.2.4 säiliöiden mitoitukseen määrätyllä suun-
nittelupaineella.

4.6 Merkintä

4.6.1 Kohdan 4.1.1 aineiden kuljetukseen tarkoitetuissa säiliöissä tulee olla kohdassa 1.6.2
määrättyjen tietojen lisäksi merkintä "Ei saa avata kuljetuksen aikana, itsestään syttyvää".
Kohdissa 4.1.3 - 4.1.5 sanottujen rn 471 aineiden kuljetukseen tarkoitetuissa säiliöissä
tulee olla kohdassa 1.6.2 määrättyjen tietojen lisäksi merkintä "Ei saa avata kuljetuksen
aikana, kehittää veden kanssa kosketukseen joutuessaan palavia kaasuja".

Nämä merkinnät on tehtävä sekä suomeksi että ruotsiksi.

Huom. Jos säiliökontteja käytetään kansainvälisessä liikenteessä, lisäksi englannin, ranskaksi, saksaksi tai
italiaksi, ellei kuljetukseen osallistuvien maiden välillä ole toisin sovittu.

4.6.2 Rn 471 aineluettelon kohdan 1 a) aineiden kuljetukseen tarkoitetuissa säiliöissä tulee
merkitä kohdan 1.6.1 mukaisiin kilpiin myös kuljetettavaksi hyväksyttyjen aineiden nimet
ja säiliön suurin sallittu täytös kilogrammoina.

4.7 Käyttö

4.7.1.1 Käytettäessä vettä suoja-aineena on luokan 4.2 aineluettelon (rn 431) kohtien 11 ja 22
aineiden oltava täytön aikana vähintään 12 cm vesikerroksen peittämä. Tällöin saa täyttöas-
te 60 EC lämpötilassa olla enintään 98 % tilavuudesta. Jos typpeä käytetään suojakaasuna,
täyttöaste 60 EC lämpötilassa saa olla enintään 96 % tilavuudesta. Vapaaksi jäävä tila on
täytettävä typellä siten, ettei typen paine ole myöskään jäähtymisen jälkeen ilmakehän pai-
netta alempi. Säiliö on suljettava ilmatiiviisti  niin, ettei mitään kaasunvuotoa tapahdu.9/

4.7.1.2 Luokan 4.2 aineluettelon (rn 431) kohtien 11 ja 22 aineita sisältäneiden puhdistamattomien,
tyhjien säiliöiden on kuljetettavaksi jätettäessä oltava täytetty joko:

 - typellä; tai

 - vedellä; jolloin täyttöasteen on oltava vähintään 96 % mutta enintään 98 % säiliön
tilavuudesta; lokakuun 1 päivän ja maaliskuun 31 päivän välisenä aikana on veteen
lisättävä niin paljon jäätymisenestoainetta, ettei vesi voi kuljetuksen aikana jäätyä. Jä-
ätymisenestoaineella ei saa olla syövyttävää vaikutusta eikä se saa reagoida fosforin
kanssa.

4.7.2 Luokan 4.2 aineluettelon (rn 431) kohtien 31 - 33 ja luokan 4.3 aineluettelon (rn 471) koh-
tien 2 a), 3 a) ja 3 b) aineilla täytettyjen säiliöiden täyttöaste saa olla enintään 90 %; neste-
en keskilämpötilan ollessa 50 EC on säiliöön jätettävä 5 prosentin vapaa tila. Kuljetuksen
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ajaksi on nämä aineet peitettävä suojakaasulla, jonka ylipaine on vähintään 50 kPa (0,5 bar
). Säiliöiden on oltava ilmatiivisti suljetut  ja kohdan 4.3.1 mukaisten suojusten on oltava9/

lukitut. Puhdistamattomat tyhjät säiliöt on kuljetettavaksi jätettäessä täytettävä suojakaasul-
la, jonka ylipaine on vähintään 50 kPa (0,5 bar).

4.7.3 Täyttöaste saa massan mukaan täytettäessä olla luokan 4.3 aineluettelon kohdan 1 etyylidi-
kloorisilaanilla enintään 0,93 kg/l, metyylidikloorisilaanilla enintään 0,95 kg/l ja trikloorisi-
laanilla enintään 1,14 kg/l. Tilavuuden mukaan täytettäessä ja luokan 4.3 aineluettelon
kohdan 1 kloorisilaaneille, joita ei ole aineluettelossa nimeltä mainittu (n.o.s.) täyttöaste saa
olla enintään 85 prosenttia. Säiliöiden on oltava ilmatiivisti suljetut  ja kohdan 4.3.1 muka-9/

isten suojusten on oltava lukitut.

4.7.4 Luokan 4.1 aineluettelon (rn 401) kohtien 5 ja 15 aineita sisältävät säiliöt saa täyttää
enintään 98 % niiden tilavuudesta.

4.7.5 Luokan 4.3 aineluettelon (rn 471) kohdan 11 a) rubidiumin ja cesiumin kuljetuksessa aine
on peitettävä inertillä kaasulla, ja kohdan 4.3.2 tarkoittamien suojusten on oltava lukitut.
Luokan 4.3 kohdan 11 a) muita aineita sisältäviä säiliöitä ei saa kuljettaa, ennenkuin aine
on täysin kiinteytynyt ja se on peitetty inertillä suojakaasulla.

Luokan 4.3 aineluettelon (rn 471) kohdan 11 a) aineita sisältäneet puhdistamattomat, tyhjät
säiliöt on täytettävä inertillä kaasulla. Säiliöt on suljettava ilmatiiviisti.

4.7.6.1 Luokan 4.2 aineluettelon (rn 431) kohdan 1 b) aineita kuormattaessa niiden lämpötila saa
olla enintään 60 EC.

4.7.6.2 Suurin sallittu 80 EC kuormauslämpötila sallitaan edellyttäen, että kytevien pesäkkeiden
synty on estetty kuormauksen aikana ja että säiliöt on ilmatiiviisti suljettu .9/

Kuormauksen jälkeen säiliöt on paineistettava (esim. puristetulla ilmalla) tiiviyden
tarkastamiseksi. On varmistettava, ettei paineen laskua tapahdu kuljetuksen aikana.
Ennen purkamisen aloittamista on tarkastettava, onko paine edelleen ilmankehän paineen
yläpuolella. Mikäli se ei ole, on inerttiä kaasua johdettava säiliöön ennen purkamista.

5. LUOKKIEN 5.1 JA 5.2 ERITYISMÄÄRÄYKSET: Sytyttävästi vaikuttavat
(hapettavat) aineet ja orgaaniset peroksidit

5.1 Soveltamisala

5.1.1 Seuraavia luokan 5.1 aineita (rn 501) saa kuljettaa säiliökonteissa:

5.1.1.1 Aineluettelon kohdan 5 aineita;

5.1.1.2 Nestemäisinä tai sulassa muodossa aineluettelon kohtien 1 - 4, 11, 13, 16, 17, 22 ja 23
ryhmässä a) tai b) mainittuja aineita;

5.1.1.3 Kohdan 20 nestemäistä ammoniumnitraatia;

5.1.1.4 Nestemäisinä tai sulassa muodossa aineluettelon kohtien 1, 11, 13, 16, 18, 22 ja 23 ryh-
mässä c) mainittuja aineita;

5.1.1.5 Jauhemaisena tai rakeisena aineluettelon kohtien 11, 13 -  18, 21 - 27, 29 ja 31 ryhmässä
b) tai c) mainittuja aineita.
Huom. Rn 501 aineiden kuljettamisesta irrallisena ks. rn 516.

5.1.2 Luokan 5.2 aineluettelon (rn 551) kohtien 9 b) ja 10 b) aineita saa kuljettaa säiliökonteissa
turvatekniikan keskuksen asettamilla ehdoilla, jos testitulosten perusteella (ks. kohta 5.4.2)
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 turvatekniikan keskus on vakuuttunut, että kuljetus voidaan turvallisesti suorittaa. 
Huom. 1. Jos RID/ADR-määräysten tarkoittama toimivaltainen viranomainen on jo asettanut nämä ehdot, saa
niitä käyttää myös näiden määräysten alaisissa kuljetuksissa.
Huom. 2. Kansainvälisissä rautatiekuljetuksissa ehdot asettaa alkuperämaan toimivaltainen viranomainen. Jos
alkuperämaa ei ole liittynyt COTIF-sopimukseen, sen COTIF-maan, johon tavaralähetys ensimmäiseksi saapuu,
on varmennettava nämä kuljetusehdot.

5.2 Rakenne

5.2.1 Kohdan 5.1.1.1 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava vähintään 1 MPa
(10 bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle (ks. kohta 1.2.8.2).

5.2.2 Kohdan 5.1.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava vähintään 0,4 MPa
(4 bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle (ks. 1.2.8.2). Luokan 5.1 aineluettelon kohdan 1
kuljetukseen tarkoitetut säiliöt ja niiden varusteet on valmistettava vähintään 99,5 pro-
senttisesta alumiinista tai sopivasta teräksestä, joka ei aiheuta vetyperoksidin hajoamista.
Jos säiliöt valmistetaan vähintään 99,5 prosenttisesta alumiinista, ei säiliön seinämänpak-
suuden tarvitse olla yli 15 mm, vaikka kohdan 1.2.8.2 mukaan tehdyt laskelmat antaisi-
vatkin suuremman arvon.

5.2.3 Kohdan 5.1.1.3 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava vähintään 0,4 MPa
(4 bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle (ks. kohta 1.2.8.2). Säiliöt on valmistettava aus-
teniittisesta teräksestä.

5.2.4 Kohdan 5.1.1.4 nestemäisten aineiden ja kohdan 5.1.1.5 jauhemaisten tai raemaisten
aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava tämän lisäyksen yleisen osan
määräysten mukaan. 

5.2.5 Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava vähintään 0,4 MPa (4
bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle (ks. kohta 1.2.8.2).

5.3 Varusteet

5.3.1 Luokan 5.1 aineluettelon kohtien 1 a), 3 a) ja 5 aineiden kuljetukseen tarkoitetuissa
säiliöissä kaikkien aukkojen tulee olla nestepinnan yläpuolella. Säiliössä ei saa olla
kohdassa 1.3.4 tarkoitettuja puhdistusaukkoja (käsiaukko).

Yli 60 mutta enintään 70 prosenttia vetyperoksidia sisältävien liuosten kuljetukseen
tarkoitetuissa säiliöissä saa olla aukkoja nestepinnan alapuolella. Tällöin säiliöiden
tyhjennyslaitteet on varustettava kahdella peräkkäisellä toisistaan riippumattomalla
sulkulaitteella, joista toinen on sisäpuolinen, hyväksyttyä rakennetta oleva pikasulkuventtiili
ja toinen tyhjennysputken toisessa päässä oleva sulkulaite. Sulkulaitteiden ulostuloaukkoi-
hin on asennettava umpilaippa tai muu yhtä tehokas laite. Sisäpuolisen sulkulaitteen raken-
teen tulee olla sellainen, että putkiston vaurioituessa sulkulaite pysyy suljettuna kiinni
säiliössä. 

5.3.2 Säiliöiden letkuliitokset tulee valmistaa aineista, jotka eivät aiheuta vetyperoksidin
hajoamista.

5.3.3 Reunanumeron 501 aineluettelon kohdan 1 aineiden sekä kohdan 20 nestemäisen ammo-
niumnitraatin kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden yläosassa tulee olla sulkulaite.  Tämän
sulkulaitteen on oltava sellainen, joka estää ylipaineen syntymisen ja nesteen ulosvirtauksen
säiliöstä sekä vieraiden aineiden pääsemisen säiliöön.  Reunanumeron 501 kohdan 20
nestemäisen ammoniumnitraatin kuljetukseen tarkoitetuissa säiliöissä tulee sulkulaitteiden
olla sellaiset, ettei jähmettynyt ammoniumnitraatti voi kuljetuksen aikana tukkia näitä
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laitteita. 

5.3.4 Jos nestemäisen ammoniumnitraatin (luokka 5.1, aineluettelon kohta 20) kuljetukseen
tarkoitetuissa säiliöissä on lämpöeriste, on tämän oltava epäorgaanista rakenneainetta ja
täysin vapaa palavista aineosista.

5.3.5 Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on varustettava kohdan 2.3.4.1
mukaisella lämpöeristeellä. Aurinkosuoja ja säiliön kohdat, jotka eivät ole aurinkosuojan
peittämiä, tai koko säiliön pinnan peittävän lämpöeristeen päällys on maalattava valkoisella
värillä tai metallipinta viimeisteltävä kirkkaaksi. Maalattu pinta on puhdistettava ennen
jokaista kuljetusta ja uusittava pinnan kellastuttua tai vahingoituttua. Lämpöeriste ei saa
sisältää syttyviä aineosia.

5.3.6 Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitetuissa säiliössä tulee olla lämpötilan
mittauslaitteet.

5.3.6.1 Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitetussa säiliössä tulee olla varoventtiilit ja
paineentasauslaitteet. Alipaineentasauslaitteita saa myös käyttää. Paineentasauslaitteiden
on toimittava paineessa, joka on määrätty orgaanisen peroksidin ominaisuuksien ja säiliön
rakenneominaisuuksien perusteella. Lämpösulakkeita ei saa käyttää säiliön rungossa.

5.3.6.2 Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitettu säiliö on varustettava jousikuormitetuilla
varoventtiileillä, jotka estävät 50 EC:ssa vapautuvien hajoamistuotteiden ja höyryjen aiheut-
taman merkittävän paineen nousun säiliössä. Varoventtilin/varoventtiilien puhallustehon ja
avautumispaineen tulee perustua kohta 5.4.2 testien tuloksiin. Avautumispaine ei kuiten-
kaan missään tapauksessa saa olla sellainen, että nestettä voi päästä venttiilin/venttiilien
kautta ulos säiliöstä säiliön kaatuessa.

5.3.6.3 Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitetun säiliön paineentasauslaitteet voivat olla
joko jousikuormitettua tyyppiä tai murtolevytyyppiä. Laitteet tulee suunnitella siten, että ne
pystyvät poistamaan kaikki hajoamistuotteet ja höyryt, jotka kehittyvät vähintään yhden
tunnin tulipalon aikana (lämpökuorma 110 kW/m ) tai itsekiihtyvän hajoamisen seu-2

rauksena. Paineentasauslaitteen/-laitteiden avautumispaineen tulee olla korkeampi kuin
kohdassa 5.3.6.2 määritelty ja perustua kohta 5.4.2 testien tuloksiin. Paineentasauslait-
teiden mitoituksen tulee olla sellainen, ettei enimmäispaine säiliössä koskaan ylitä säiliön
koepainetta.

5.3.6.4 Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen kaikilta pinnoiltaan lämpöeristettyjen
säiliöiden paineentasauslaitteen/-laitteiden puhallustehon ja avautumispaineen tulee
perustua oletukseen, että pinnan yhden prosentin alueelta eriste häviää.

5.3.6.5 Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitetujen säiliöiden alipaineen tasauslaitteet ja
jousikuormitetut varoventtiilit on varustettava liekinestimillä lukuunottamatta tapauksia,
joissa kuljetettavat aineet ja niiden hajoamistuotteet ovat palamattomia. Laitteiden liekines-
timestä johtuva puhallustehon pieneneminen tulee ottaa huomioon.

5.4 Rakennetyypin hyväksyminen

5.4.1 Luokan 5.1 aineluettelon kohdan 20 (rn 501) nestemäisen ammoniumnitraatin kuljetukseen
hyväksyttyä säiliökonttia ei saa hyväksyä orgaanisten aineiden kuljetukseen.

5.4.2 Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden rakennetyypin hyväksyntää
varten tulee suorittaa kokeet:

- jotka osoittavat normaaleissa olosuhteissa kuljetettavien aineiden kanssa kosketuksiin
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joutuvien rakenneaineiden yhteensopivuuden;
- joista saadaan tiedot, joita tarvitaan paineentasauslaitteiden ja varoventtiilien

suunnittelussa säiliökontin suunnittelukriteerit huomioonottaen;
- joiden avulla voidaan määritellä aineen turvallisen kuljetuksen edellyttämät eri-

tyisvaatimukset.
Koetulokset tulee liittää säiliön rakennetyypin hyväksymispöytäkirjaan.

5.5 Tarkastukset

5.5.1 Kohdan 5.1.1.1, 5.1.1.2 ja 5.1.1.3 aineiden kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on tehtävä
vesipainekoe ensimmäisen kerran ja määräajoin vähintään 0,4 MPa (4 bar) (ylipaine)
paineella. Luokan 5.1 aineluettelon kohdan 1 (rn 501) aineiden kuljetukseen tarkoitetuille
vähintään 99,5 prosenttisesta alumiinista valmistetuille säiliöille saa vesipainekokeen
ensimmäisen kerran ja määräajoin tehdä myös 0,25 MPa (2,5 bar) (ylipaine) paineella.

Kohdan 5.1.1.4 ja 5.1.1.5 aineiden kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on tehtävä vesi-
painekoe ensimmäisen kerran ja määräajoin kohdan 1.2.4 säiliöiden mitoitukseen määrätyl-
lä suunnittelupaineella.

5.5.2 Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on tehtävä vesipainekoe
ensimmäisen kerran ja määräajoin kohdan 5.2.5 säiliöiden mitoitukseen määrätyllä
suunnittelupaineella.

5.6 Merkintä

5.6.1 Ei erityismääräyksiä (luokka 5.1)

5.6.2 Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on tehtävä seuraava lisämerkintä
leimaamalla tai muulla vastaavalla tavalla kohdan 1.6.2 tarkoittamaan kilpeen tai suoraan
säiliön seinämän vahvistettuun osaan, jos säiliön lujuus ei siitä heikkene: 

- kuljetettavan aineen kemiallinen nimi ja hyväksytty väkevyys.

5.7 Käyttö
5.7.1 Säiliön sisäpuoli ja kaikki kohdan 5.1.1 ja 5.1.2 aineiden kanssa kosketuksiin joutuvat osat

on pidettävä puhtaina. Pumppuihin, venttiileihin ja muihin laitteisiin saa käyttää ainoastaan
sellaisia voiteluaineita, jotka eivät voi reagoida vaarallisesti kuljetettavan aineen kanssa.

5.7.2 Reunanumeron 501 aineluettelon kohdan 1 a), 2 a) ja 3 a) aineiden kuljetukseen tarkoitettu-
jen säiliöiden tilavuudesta saa 15 EC vertailulämpötilassa täyttää enintään 95 %.  Reu-
nanumeron 501 aineluettelon kohdan 20 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden tila-
vuudesta saa täyttää enintään 97 %.  Korkein lämpötila täytön jälkeen ei saa ylittää 140 EC.
Jos säiliöiden käyttötarkoitusta muutetaan, on säiliöt ja varusteet ennen ja jälkeen kohdan
20 aineiden kuljetuksen huolellisesti puhdistettava kaikista jäänteistä.

5.7.3 Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden tilavuudesta saa täyttää vain
säiliön rakennetyypin hyväksymistodistuksessa ilmoitetun määrän kuitenkin enintään 90 %.
Täytettäessä ei säiliössä saa olla epäpuhtauksia.

5.7.4 Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden käyttölaitteet, kuten venttilit
ja ulkopuoliset putket, on tyhjennettävä säiliön täytön ja tyhjennyksen jälkeen.


