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3. LUOKAN 3 ERITYISMÄÄRÄYKSET: PALAVAT NESTEET

3.1 Soveltamisala

Seuraavia luokan 3 aineita (rn 301) saa kuljettaa säiliökontissa:

3.1.1 Aineluettelon kohdan 12 propyleeni-imiiniä, inhiboitu;

3.1.2 Aineluettelon kohtien 11, 14 - 22, 26 ja 27, 41 ryhmässä a) mainittuja aineita;

3.1.3 Aineluettelon kohtien 11, 14 - 27, 41 ryhmässä b) ja aineluettelon kohdissa 32 ja 33
mainittuja aineita;

3.1.4  Aineluettelon kohdissa 1 - 5, 31, 34 ja 61 mainittuja aineita, kohdan 3 b) isopropyylinitraat-
tia, n-propyylinitraattia ja nitrometaania lukuun ottamatta.

 

3.2 Rakenne
3.2.1 Aineluettelon kohdan 12 inhiboidun propyleeni-imiinin kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on

mitoitettava vähintään 1,5 MPa (15 bar) (ylipaine) suunnitelupaineelle (ks. kohta 1.2.8.2).

3.2.2 Kohdan 3.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava vähintään 1 MPa (10
bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle (ks. kohta 1.2.8.2).

3.2.3 Kohdan 3.1.3 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava vähintään 0,4 MPa (4
bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle (ks. kohta 1.2.8.2).

3.2.4 Kohdan 3.1.4 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava tämän lisäyksen
yleisen osan määräysten mukaisesti.

3.3 Varusteet

3.3.1 Kohdissa 3.1.1 ja 3.1.2 mainittujen 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 peittää lukittavalla suojuksella.

3.3.2 Kohdissa 3.1.3 ja 3.1.4 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt saavat olla
myös alakautta tyhjennettäviä. Kohdassa 3.1.3 mainittujen aineiden, lukuunottamatta
aineluettelon kohdan 33 aineita, kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden on oltava ilmatiiviis-
ti  suljettavia.9/

3.3.3 Jos kohtien 3.1.1, 3.1.2 tai 3.1.3 aineiden, lukuun ottamatta aineluettelon kohdan 33 aineita,
kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on varustettu varoventtiilillä, varoventtiilin ja säiliön
sisäpuolen väliin on sijoitettava murtolevy. Murtolevyn ja varoventiilin sijoituksen tulee
olla turvatekniikan keskuksen hyväksymän tarkastuslaitoksen hyväksymä. Jos kohdassa
3.1.4 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on varustettu varoventtiilillä tai
paineentasauslaitteella, näiden on täytettävä kohtien 1.3.5 - 1.3.7 vaatimukset. Jos aineluet-
telon kohdan 33 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on varustettu varoventtiilillä, on
näiden täytettävä kohtien 1.3.6 ja 1.3.7 vaatimukset. Säiliöissä, jotka on tarkoitettu kohdan
3.1.4 enintään 61 °C leimahduspisteen omaavien aineiden kuljetukseen ja joissa ei ole
suljettavaa paineentasauslaitetta, on paineentasauslaitteessa oltava liekinestin tai säiliöiden
on oltava räjähdyspaineenkestäviä. 

3.3.4 Jos säiliössä on ei-metallinen vuoraus (sisävuoraus), sen on oltava niin suunniteltu, ettei
elektrostaattinen varaus voi aiheuttaa syttymisvaaraa.

Aineluettelon kohdan 61 c) aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden alatyhjennysjär-
jestelmä voi koostua ulkopuolisesta putkesta, jossa on sulkulaite, jos alatyhjennysjärjestel-
mä on valmistettu muokattavasta metallista.
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3.4 Rakennetyypin hyväksyminen

Ei erityismääräyksiä.

3.5 Tarkastukset

3.5.1 Kohdissa 3.1.1, 3.1.2 ja 3.1.3 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on
tehtävä vesipainekoe ensimmäisen kerran ja määräajoin vähintään 0,4 MPa (4 bar)
(ylipaine) paineella.

3.5.2 Kohdassa 3.1.4 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on tehtävä vesi-
painekoe ensimmäisen kerran ja määräajoin kohdassa 1.2.4 säiliöiden mitoitukseen
määrätyllä suunnittelupaineella.

3.6 Merkintä

Ei erityismääräyksiä.

3.7 Käyttö

3.7.1 Kohdissa 3.1.1, 3.1.2 ja 3.1.3 mainittujen aineiden, lukuunottamatta aineluettelon kohdan
33 aineita, kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden on kuljetuksen aikana oltava ilmatiiviisti9/

suljetut. Kohdissa 3.1.1 ja 3.1.2 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden
sulkulaitteiden on oltava peitetyt lukitulla suojuksella.

3.7.2 Aineluettelon kohtien 11, 12, 14 - 19, 27, 32 ja 41 aineiden kuljettamiseen hyväksyttyjä
säiliökontteja ei saa käyttää ravinto- ja nautintoaineiden eikä rehujen kuljettamiseen.

3.7.3 Asetaldehydiä [aineluettelon kohta 1 a)] saa kuljettaa alumiiniseoksista valmistetuissa
säiliöissä ainoastaan silloin, kun niitä käytetään yksinomaan tämän aineen kuljetukseen ja
kun asetaldehydi on hapotonta.

3.7.4 Aineluettelon kohdan 3 b) huomautuksessa mainittua bensiiniä saa myös kuljettaa säiliöis-
sä, jotka on mitoitettu kohdan 1.2.4.1 mukaisesti ja joissa on kohdan 1.3.5 mukaiset
varusteet.

3.8  Siirtymäkauden määräykset 

3.8.1 Reunanumeron 301 kohtien 32 ja 33 aineiden kuljetukseen tarkoitettuja säiliökontteja, jotka
on valmistettu ennen 1 päivä tammikuuta 1995 voimassa olleiden tämän lisäyksen määräys-
ten mukaisesti, mutta jotka eivät kuitenkaan täytä 1 päivä tammikuuta 1995 voimaantulleita
määräyksiä, saa käyttää 31 päivään joulukuuta 1999 saakka.

Ennen 1 tammikuuta 1995 valmistettuja säiliökontteja, jotka on tarkoitettu reunanumeron
301 kohdan 61 aineiden kuljetukseen ja jotka eivät täytä 1 päivä tammikuuta 1995 voi-
maantulleita määräyksiä, saa käyttää 31 päivään joulukuuta 2002 saakka.

3.8.2 Ennen 1 päivää heinäkuuta 1997 (Huom. Kansainvälsissä RID-kuljetuksissa ennen 1
päivää tammikuuta 1997) valmistettuja säiliökontteja, jotka eivät täytä kohtien 3.3.3 ja
3.3.4 määräyksiä, mutta jotka on valmistettu ennen tätä päivämäärää voimassa olleiden
määräysten mukaisesti, saa käyttää edelleen.


