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Osa III.  LIITTEEN A LISÄYKSET

LISÄYS A.1
3000-
3099

A. Räjähteitä ja nitrattuja nitrosellutoosan seoksia koskevat stabiilisuus- ja
turvallisuusmääräykset
HUOM: Tässä lisäyksessä mainittu toimivaltainen viranomainen on turvatekniikan keskus
tai muu ADR/RID-määräyksissä tarkoitettu toimivaltainen viranomainen.

Yleistä

3100 Seuraavat määräykset ovat minimivaatimuksia kuljetettavaksi hyväksyttäville aineille ja
esineille.

Räjähteitä koskevat vaatimukset

3101 (1) Luokan 1 luokitustestit

Aine tai esine, jolla on tai jolla epäillään olevan räjähtäviä ominaisuuksia, on luokiteltava
luokkaan 1 niiden kokeiden, menetelmien ja kriteerien mukaisesti, jotka on kuvattu
käsikirjan the Manual of Tests and Criteria (kokeet ja kriteerit) osassa I. Luokkaan 1
luokitellun aineen tai esineen saa hyväksyä kuljetettavaksi vain, jos se on luokiteltu
reunanumeron 2101 mainittuun nimikkeeseen tai n.o.s.-kohtaan ja se täyttää käsikirjan the
Manual of Tests and Criteria (kokeet ja kriteerit) kriteerit.

(2) Luokitus 

Luokan 1 aineet ja esineet on luokiteltava asianmukaiseen vaarallisuusluokkaan ja
yhteensopivuusryhmään käsikirjassa the Manual of Tests and Criteria (kokeet ja kriteerit)
kuvattujen koemenetelmien ja kriteerien mukaisesti.

(3) Aineluettelon kohdan, YK-numeron ja nimikkeen määrittäminen

Luokan 1 aineille ja esineille on määritettävä reunanumeron 2101 taulukossa 1 lueteltu
aineluettelon kohta, YK-numero ja nimike tai n.o.s.-nimike.

Reunanumeron 2101 taulukon 1 yksittäisten aineluettelon kohtiin kuuluvien aineiden ja
esineiden nimikkeiden tulkitsemisen on perustuttava reunanumeron 3170 sanastoon. 

Räjähteet saa luokitella n.o.s.-nimikkeeseen vain, jos niitä ei voida luokitella reunanumeron
2101 taulukon 1 nimikkeisiin. Alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä
luokitus n.o.s.-nimikkeeseen.

(4) Tihkumiskoe
(a) Aineluettelon kohdan 4E, YK-numeron 0081 (Louhintaräjähdysaineet, tyyppi A)

aineiden, jos ne sisältävät enemmän kuin 40 % nestemäisiä typpihapon estereitä,
tulee edellä määriteltyjen kokeiden lisäksi läpäistä myös seuraava tihkumiskoe.

(b) Louhintaräjähdysaineiden tihkumiskokeessa käytettävä laite (kuvat 1-3) koostuu
ontosta pronssisylinteristä. Sylinterin, jonka toinen pää on suljettu samasta
metallista tehdyllä levyllä, sisähalkaisija on 15,7 mm ja syvyys 40 mm. Sylinterin
kehällä on 20 reikää, joiden halkaisija on 0,5 mm (neljä viiden reiän ryhmää).
Pronssista valmistetun männän, joka on sylinterinmuotoinen 48 mm matkalta ja
jonka kokonaispituus on 52 mm, on voitava liukua pystyasennossa olevaan
sylinteriin. Tämä mäntä, jonka halkaisija on 15,6 mm, on kuormitettu 2220 g
massalla niin, että sylinterin pohjaan kohdistuu 120 kPa (1,20 bar) paine.

OIKAISU
Merkitty kohta oikaistu. Alkuperäinen sanamuoto kuului seuraavasti:turvalllisuusmääräykset
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Pieni pala louhintaräjähdysainetta, painoltaan 5-8 g, pituudeltaan 30 mm ja halkaisijal-
taan 15 mm, kääritään hyvin ohueen sideharsoon ja asetetaan sylinteriin; mäntä ja sitä
kuormittava massa asetetaan räjähdysainepalan päälle niin, että louhintarä-
jähdysaineeseen kohdistuu 120 kPa (1,20 bar) paine. Mitataan aika, joka kuluu ensim-
mäisten merkien öljyisistä tipoista (nitroglyserolista) ilmaantumiseen sylinterin reikien
ulkopuolen suulle.

Louhintaräjähdysaine katsotaan läpäisseen kokeen, jos tihkuvan nesteen ilmestymi-
seen kuluva aika on yli 5 minuuttia kokeen suorittamislämpötilan ollessa 15  C - 25  C.

Louhintaräjähdysaineiden tihkumiskoe

Kuva 1: Kellonmuotoinen 2220 g massa, joka
voidaan ripustaa pronssimännän päälle.

Kuva 2: Ontto pronssisylinteri, suljettu toisesta päästä; Kuva 3: Sylinterin muotoinen
kaavakuva ja mitat mm; pronssimäntä; mitat mm.

(1) neljä viiden reiän ryhmää, reikien halkaisija 0,5 mm
(2) kuparia
(3) lyijylevy, jonka keskellä alapuolella on kartiomainen syvennys
(4) 4 aukkoa, noin 46 x 56, tasaisesti sijoiteltuna kehän ympäri.
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Luokan 4.1 nitroselluloosaseoksia koskevat vaatimukset

3102 (1) Reunanumeron 2401, 24E (b) nitroselluloosa, jota on kuumennettu puoli tuntia 132 EC
lämpötilassa ei saa erittää näkyviä kellertävän ruskeita typpioksidikaasuja.
Syttymislämpötilan on oltava yli 180 EC. Katso jäljempänä kohdat (3) - (8), (9)(a) ja (10).

(2) 3 g plastisoitua nitroselluloosaa, jota on kuumennettu 1 tunti 132 EC lämpötilassa, ei
saa erittää näkyviä kellertävän ruskeita typpioksidikaasuja. Syttymislämpötilan on oltava yli
170 EC. Katso jäljempänä kohdat (3) - (8), (9) ja (10).

(3) Jäljempänä annettuja koemenetelmiä on sovellettava, jos syntyy mielipide-eroja
aineiden hyväksymisestä tiekuljetukseen.

(4) Jos käytetään muita menetelmiä tai koemenetelmiä varmistamaan tässä lisäyksessä
aiemmin kuvatut stabiliteettivaatimukset, käytettyjen menetelmien on johdettava samoihin
tuloksiin kuin mihin päädyttäisiin jäljempänä esitetyillä menetelmillä.

(5) Suoritettaessa jäljempänä kuvattuja kuumentamalla tehtäviä stabiliteettikokeita uunin,
jossa näytettä pidetään kokeen aikana, lämpötila ei saa kokeen aikana poiketa annetusta
lämpötilasta enempää kuin 2 EC; annettua 30 minuutin tai 60 minuutin koeaikaa on
noudatettava 2 minuutin tarkkuudella. Uunin tulee olla sellainen, että vaadittu lämpötila
saavutetaan enintään 5 minuutin kuluttua näytteen sijoittamisesta uuniin.

(6) Ennen kohtien (9) ja (10) kokeiden suorittamista näytteitä on kuivattava vähintään 15
tuntia ympäristön lämpötilassa tyhjiöeksikaattorissa, joka sisältää sulatettua ja rakeistettua
kalsiumkloridia, näyteaineen ollessa levitettynä ohueksi kerrokseksi. Tätä tarkoitusta varten
on aineet, jotka eivät ole pulveri- tai kuitumuodossa, jauhettava tai raastettava tai leikattava
pieniksi palasiksi. Tyhjiöeksikaattorin paine on alennettava alle 6,6 kPa (0,066 bar).

(7) Ennen kuivausta edellä kohdassa (6) kuvatulla tavalla, kohdan (2) mukaiset aineet on
esikuivattava hyvin tuuletetussa uunissa 70 EC lämpötilassa, kunnes massan väheneminen
neljännestuntia kohden on vähemmän kuin 0,3 % alkuperäisestä massasta.

(8) Kohdan (1) mukaista heikosti nitrattua nitroselluloosaa on ensin esikuivattava edellä
kohdassa (7) kuvatulla tavalla. Kuivaus suoritetaan loppuun pitämällä nitroselluloosaa
vähintään 15 tuntia eksikaattorissa väkevöidyn rikkihapon päällä.

(9) Koe kemiallisesta stabiliteetista kuumennettaessa 

(a) Edellä kohdassa (1) mainitun aineen koe.

(i) Molempiin kahteen lasikoeputkeen, joiden mitat ovat seuraavat:

pituus 350 mm
sisähalkaisija 16 mm
seinämän paksuus 1,5 mm

asetetaan 1 g kalsiumkloridin päällä kuivattua ainetta (tarvittaessa kuivaus
on suoritettava sen jälkeen, kun aine on pienitty palasiksi, jotka painavat
kukin enintään 0,05 g). Molemmat koeputket, jotka on kokonaan peitetty
väljillä sulkimilla, asetetaan uuniin siten, että vähintään 4/5 niiden
pituudesta on näkyvissä. Koeputkia pidetään 132 EC tasaisessa lämpötilassa
30 minuuttia. Tarkkaillaan, erittyykö tänä aikana typpioksidikaasuja, jotka
havaitaan ruskeina kaasuina valkoista taustaa vasten.

(ii) Jos kaasuja ei erity, ainetta pidetään stabiilina.

(b) Plastisoidun nitroselluloosan koe [edellä kohta (2)].
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(i) 3 g plastisoitua nitroselluloosaa laitetaan samanlaisiin lasikoeputkiin kuin
kohdassa (a) kuvatut. Koeputket asetetaan uuniin ja pidetään tasaisessa 132
EC lämpötilassa.

(ii) Plastisoitua nitroselluloosaa sisältäviä koeputkia pidetään uunissa 1 tunti.
Tänä aikana ei saa erittyä näkyviä kellertävän ruskeita typpioksidikaasuja.
Tarkkailu ja arviointi kuten kohdassa (a).

(10) Syttymislämpötila [katso edellä kohdat (1) ja (2)]
(i) Syttymislämpötila määritellään kuumentamalla 0,2 g ainetta, joka on

suljettu lasikoeputkeen ja upotettu Woodin metallihauteeseen. Koeputki
asetetaan hauteeseen, kun hauteen lämpötila on 100 EC. Hauteen lämpötilaa
nostetaan sen jälkeen 5 EC minuuttia kohden.

(ii) Koeputkien mittojen on oltava seuraavat:

pituus 125 mm
sisähalkaisija  15 mm
seinämän paksuus  0,5 mm

ja ne on upotettava 20 mm syvyyteen.

(iii) Koe on toistettava kolme kertaa, ja jokaisella kerralla on mitattava
lämpötila, jossa aineen syttyminen tapahtuu, so. hidas tai nopea palaminen,
humahtaminen tai räjähtäminen.

(iv) Syttymislämpötila on alin lämpötila, joka on havaittu suoritetuissa kolmessa
kokeessa.

3103-
3169

B. Sanasto reunanumerossa 2101 käytetyistä nimityksistä [katso myös
reunanumero 3101 (3)]

3170 HUOM. 1: Sanaston antaman kuvauksen tarkoitus ei ole korvata koemenetelmiä eikä
määrittää luokan 1 aineen tai esineen sekä välineen vaarallisuusluokitusta. Luokitus
oikeaan vaarallisuusluokkaan ja päätös yhteensopivuusryhmän S sopivuudesta on perus-
tuttava käsikirjan the Manual of Tests and Criteria  (kokeet ja kriteerit) osan I mukaisiin
kokeisiin tai kokeisiin ja luokituksiin, jotka on jo tehty käsikirjan the Manual of Tests and
Criteria (kokeet ja kriteerit) menetelmien mukaisesti samanlaisille tuotteille.

HUOM. 2: Nimityksien jäljessä tulevat numerot viittaavat taulukon 1 reunanumeron 2101
mukaisiin asianomaisiin aineluettelon kohtiin (sarake 1) ja YK-numeroihin (sarake 2),
jotka on erotettu vinoviivalla (esim. 21E/0171).

Luokitustunnus, katso reunanumero 2100 (4).

Aikatulilanka 47E/0105
Esine, joka koostuu hienoksi jauhetusta mustaruutiytimestä, jota ympäröi taipuisa kudottu
kangas ja yksi tai useampi ulompi suojapäällys. Palaa sytytettynä ennalta määrätyllä
nopeudella ilman mitään ulkonaista räjähdysvaikutusta.

Aikatulilanka, ei räjähtävä 30E/0101
Esine, joka koostuu hienoksi jauhetusta mustaruudilla kyllästetyistä puuvillalangoista. Palaa
ulkoisella liekillä ja käytetään esim. ilotulitusvälineiden sytytysketjuissa. Se voidaan asettaa
paperiputkeen välittömän vaikutuksen aikaansaamiseksi.

Ajoaine, kiinteä 2E/0498; 26E/0499

OIKAISU
Merkitty kohta oikaistu. Alkuperäinen sanamuoto kuului seuraavasti:the Manual of Tests and Criterias (kokeet ja kriteerit)
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Aine, joka koostuu humahtavasta kiinteästä räjähdysaineesta, käytetään käyttövoimana.

Ajoaine, nestemäinen 2E/0497; 26E/0495
Aine, joka koostuu humahtavasta nestemäisestä räjähdysaineesta, käytetään käyttövoimana.

Ajopanokset 3E/0271; 15E/0415; 27E/0272; 37E/0491
Esineet ja välineet, jotka koostuvat panoksesta missä tahansa fysikaalisessa muodossa
olevasta ajoaineesta, joko ilman hylsyä tai sisältäen hylsyn. Esineet ja välineet ovat joko
rakettimoottorin osa, tai ne vähentävät ammusten vastusta.

Ajopanokset, tykin laukauksia varten 3E/0279; 15E/0414; 27E/0242
Missä tahansa fysikaalisessa muodossa oleva panos ajoainetta tykin laukauksien erikseen
ladattavia ampumatarvikkeita varten.

Ammukset, ammuksen sisällön levittävällä panoksella tai heittopanoksella varustetut
17E/0346; 39E/0347
Esineet ja välineet kuten ammukset tai luodit, jotka singotaan kanuunasta tai muusta tykistä.
Joko eivät sisällä sytytintä tai sisältävät sytyttimen, joka on suojattu kahdella tai useammalla
luotettavalla tavalla. Käytetään levittämään väriainetta asemanmääritystä varten tai muiden
inerttien materiaalien levittämiseksi.

Ammukset, ammuksen sisällön levittävällä panoksella tai heittopanoksella varustetut
19E/0426; 41E/0427
Esineet ja välineet, kuten ammukset ja luodit, jotka singotaan kanuunasta tai muusta tykistä.
Sisältävät sytyttimen, jota ei ole suojattu kahdella tai useammalla luotettavalla tavalla.
Käytetään levittämään väriainetta asemanmääritystä varten tai muiden inerttien materiaalien
levittämiseen.

Ammukset, ammuksen sisällön levittävällä panoksella tai heittopanoksella varustetut
21E/0434; 43E/0435
Esineet ja välineet, kuten ammukset ja luodit, jotka singotaan kanuunasta tai muusta tykistä,
kivääristä tai muusta käsiaseesta. Käytetään levittämään väriainetta asemanmääritystä varten
tai muiden inerttien väriaineiden levittämiseen.

Ammukset, harjoitusammuntaa varten 30E/0488; 43E/0362
Ampumatarvikkeet, jotka eivät sisällä pääräjähdyspanosta, sisältävät ammuksen sisällön
levittävän panoksen tai heittopanoksen. Sisältävät normaalisti myös sytyttimen ja
ajopanoksen.

HUOM: Harjoituskranaatit eivät sisälly tähän määritelmään. Ne on lueteltu erikseen.

Ammukset, kyynelkaasua muodostavat, sisältävät ammuksen sisällön levittävän panoksen,
heitto- tai ajopanoksen 21E/0018; 30E/0019; 43E/0301
Ampumatarvikkeet, jotka sisältävät kyynelkaasua muodostavaa ainetta. Sisältävät myös
yhden tai useamman seuraavista: pyrotekninen aine; ajopanos ja sytytysnalli- sekä
sytytinpanos; sytytin ja ammuksen sisällön levittävä panos tai heittopanos.

Ammukset, räjähdysainepanoksella varustetut 5E/0168; 17E/0169; 39E/0344
Esineet ja välineet, kuten ammukset tai luodit, jotka singotaan kanuunasta tai muusta tykistä.
Joko eivät sisällä sytytintä tai sisältävät sytyttimen, joka on suojattu kahdella tai useammalla
luotettavalla tavalla.

Ammukset, räjähdyspanoksella varustetut 7E/0167; 19E/0324
Esineet ja välineet, kuten ammukset ja luodit, jotka singotaan kanuunasta tai muusta tykistä.
Sisältävät sytyttimen, jota ei ole suojattu kahdella tai useammalla luotettavalla tavalla.
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Ammukset, savua muodostavat, sisältävät tai eivät sisällä ammuksen sisällön levittävän
panoksen, heitto- tai ajopanoksen 21E/0015; 30E/0016; 43E/0303
Ampumatarvikkeet, jotka sisältävät sellaista savua muodostavaa ainetta kuten
kloorisulfonihapposeosta tai titaanitetrakloridia; tai savua muodostavaa pyroteknistä seosta,
joka pohjautuu heksakloorietaaniin tai punaiseen fosforiin. Paitsi milloin aine on itsessään
räjähdysainetta, ampumatarvikkeet sisältävät myös yhden tai useamman seuraavista:
ajopanos ja sytytysnalli- sekä sytytinpanos, sytytin ja ammuksen sisällön levittävä panos ja
heittopanos. Termi sisältää myös savukranaatit.

HUOM: Merkkisavut eivät sisälly määritelmään. Ne on lueteltu erikseen.

Ammukset, savua muodostavat, sisältävät valkoista fosforia, sisältävät ammuksen sisällön
levittävän panoksen, heitto- tai ajopanoksen 22E/0245; 31E/0246
Ampumatarvikkeet, jotka sisältävät valkoista fosforia savua muodostavana aineena.
Sisältävät myös yhden tai useamman seuraavista: ajopanos ja sytytysnalli- sekä sytytinpanos;
sytytin ja ammuksen sisällön levittävä panos tai heittopanos. Termi sisältää savukranaatit.

Ammukset, sytyttävät, nestemäisiä tai geelimäisiä aineita, sisältävät ammuksen sisällön
levittävän panoksen, heitto- tai ajopanoksen 32E/0247
Ampumatarvikkeet, jotka sisältävät nestemäisiä tai geelimäisiä sytyttäviä aineita. Muulloin
kuin aineen ollessa itsessään räjähdysainetta, sisältävät yhden tai useamman seuraavista:
ajopanos ja sytytysnalli- sekä sytytinpanos; sytytin ja ammuksen sisällön levittävä panos tai
heittopanos.

Ammukset, sytyttävät, sisältävät tai eivät sisällä ammuksen sisällön levittävän panoksen,
heitto- tai ajopanoksen 21E/0009; 30/0010; 43/0300
Ampumatarvikkeet, jotka sisältävät sytyttävää seosta. Muulloin kuin seoksen ollessa itsesään
räjähtävää, sisältävät yhden tai useamman seuraavista: ajopanos ja sytytysnalli- sekä
sytytinpanos; sytytin ja ammuksen sisällön levittävä panos tai heittopanos.

Ammukset, sytyttävät, sisältävät valkoista fosforia, sisältävät ammuksen sisällön levittävän
panoksen, heitto- tai ajopanoksen 22E/0243; 31E/0244
Ampumatarvikkeet, jotka sisältävät valkoista fosforia sytyttävänä aineena. Sisältää yhden
tai useamman seuraavista: ajopanos ja sytytysnalli- sekä sytytinpanos, sytytin ja ammuksen
sisällön levittävä panos tai heittopanos.

Ammukset,testausta varten 43E/0363
Ampumatarvikkeet, jotka sisältävät pyroteknisiä aineita, ja joita käytetään koestettaessa
uuden ammuksen, aseen osien tai kootun aseen suorituskykyä tai kestävyyttä.

Ammusten sytyttimet 1E/0073; 13E/0364; 35E/0365; 47E/0366
Esineet ja välineet, jotka koostuvat pienestä metalli- tai muoviputkesta, joka sisältää
räjähdysainetta kuten PETN tai räjähdysaineiden yhdistelmiä. Suunniteltu aloittamaan
sytytysketju.

Ampuma-aseiden patruunat  27E/0327; 37E/0338; 47E/0014
Ampumatarvikkeet, jotka koostuvat suljetusta patruunanhylsystä ja keskussytytysnallista tai
reunasytytysnallista sekä panoksesta savutonta ruutia tai mustaruutia. Patruunanhylsyt eivät
sisällä ammusta. Patruunat on suunniteltu ammuttavaksi enintään 19,1 mm kaliberin aseilla,
ja niiden tarkoituksena on tuottaa kova ääni. Käytetään harjoitustarkoituksiin,
kunnianlaukauksiin, ajopanoksina, starttipistooleissa jne.

Ampuma-aseiden patruunat, joissa ei ole räjähtävää luotia 15E/0328; 27E/0417; 37E/0339;
47E/0012
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Ampumatarvikkeet, jotka koostuvat ammuksesta ilman räjähdyspanosta, mutta jotka
sisältävät ajopanoksen ja joko sisältävät tai eivät sisällä sytytysnallia. Näihin esineisiin ja
välineisiin voidaan lukea valojuovapanokset, edellyttäen että niiden pääasiallinen vaaratekijä
koostuu ajopanoksesta.

Ampuma-aseiden patruunat, joissa ei ole räjähtävää luotia 27E/0417; 37E/0339; 47E/0012
Ampumatarvikkeet, jotka koostuvat patruunanhylsystä ja siihen sijoitetusta
keskussytytysnallista tai reunasytytysnallista, ja jotka sisältävät sekä ajopanoksen että
kiinteän ammuksen. Tarkoitettu ammuttavaksi enintään 19,1 mm kaliberin aseilla. Mitä
tahansa kaliberia olevat haulikon patruunat kuuluvat tähän kuvaukseen.

HUOM: Paukkupatruunat, käsiaseet eivät kuulu tähän määritelmään. Ne on lueteltu
erikseen. Eräät sotilasaseiden patruunat eivät sisälly tähän määritelmään. Ne on lueteltu
ampuma-aseiden patruunat, joissa ei ole räjähtävää luotia alla.

Ampuma-aseiden patruunat, räjähdyspanoksella varustetut 6E/0006; 18E/0321; 40E/0412
Ampumatarvikkeet, jotka koostuvat ammuksesta ja räjähdyspanoksesta ilman sytytintä tai
sisältäen sytyttimen, joka on suojattu kahdella tai useammalla luotettavalla tavalla.; sekä
ajopanoksesta joko ilman sytytysnallia tai sisältäen sytytysnallin. Termi sisältää kiinteät
(kootut) ampumatarvikkeet, puolivalmiit (osittain kootut) ampumatarvikkeet ja erikseen
ladattavat ampumatarvikkeet silloin, kun ne ovat pakattu yhteen.

Ampuma-aseiden patruunat, räjähdyspanoksella varustetut 7E/0005; 19E/0007; 41E/0348
Ampumatarvikkeet, jotka koostuvat ammuksesta ja räjähdyspanoksesta ja sisältävät
sytyttimen, jota ei ole suojattu kahdella tai useammalla luotettavalla tavalla; sekä
ajopanoksesta joko ilman sytytysnallia tai sisältäen sytytysnallin. Termi sisältää valmiit
(kootut) ampumatarvikkeet, puolivalmiit (osittain kootut) Ampumatarvikkeet ja erikseen
ladattavat ampumatarvikkeet silloin, kun ne ovat pakattu yhteen.

Esineet ja välineet, räjähtävät, hyvin epäherkät (Esineet ja välineet, EEI) 50E/0486
Esineet ja välineet, jotka sisältävät vain hyvin epäherkkiä räjähtäviä aineita (EIDS), joilla
on häviävän pieni todennäköisyys vahingossa tapahtuvaan sytyttämiseen tai räjähdyksen
johtamiseen normaaleissa kuljetusolosuhteissa, ja jotka ovat läpäisseet koesarja 7.

Harjoituskranaatit, käsi- ja kiväärikranaatit 21E/0372; 30E/0318; 43E/0452; 47E/0110
Esineet ja välineet, joissa ei ole pääräjähdyspanosta ja jotka on suunniteltu käsin
heitettäviksi tai kiväärillä singottaviksi. Sisältävät sytytyslaitteen ja voivat sisältää
asemanmäärityspanoksen (SPOTTING CHARGE).

Heksoliitti (heksotoli), tai alle 15 paino-% vettä sisältävänä 4E/0118
Aine, joka koostuu syklotrimetyleenitrinitramiinin (RDX) ja trinitrotolueenin (TNT)
seoksesta. Termi sisältää "Koostumus B:n".

Heksotonaali 4E/0393
Aine, joka koostuu syklotrimetyleenitrinitramiinin (RDX),trinitrotolueenin (TNT) ja
alumiinin seoksesta.

Hätämerkinantolaitteet, aluksissa käytettävät 9E/0194; 30E/0195
Esineet ja välineet, jotka sisältävät ääniä, tuli- tai savumerkkejä tai niiden yhdistelmiä
tuottavia pyroteknisiä aineita.

Ilotulitusvälineet 9E/0333; 21E/0334; 30E/0335; 43E/0336; 47E/0337
Pyrotekniset esineet ja välineet, jotka on suunniteltu viihdytystarkoituksiin.
jonka tarkoitus on käyttää torpedoa veden alla, ja jotka sisältävät ei räjähtävän kärjen.

OIKAISU
05.03.1999Merkitty rivi poistetaan kokonaan.
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Katkaisupanokset, taipuisat 5E/0288; 39E/0237
Esineet ja välineet, jotka koostuvat V-muotoisesta räjähdysaineytimestä, joka on verhottu
taipuisalla tupella.

Kranaatit, käsi- ja kiväärikranaatit, räjähdyspanoksella varustetut 5E/0284; 17E/0285
Esineet ja välineet, jotka on suunniteltu käsin heitettäviksi tai kiväärillä singottaviksi. Joko
eivät sisällä sytytintä tai sisältävät sytyttimen suojattuna kahdella tai useammalla
luotettavalla tavalla.

Kranaatit, käsi- ja kiväärikranaatit, räjähdyspanoksella varustetut 7E/0292; 19E/0293
Esineet ja välineet, jotka on suunniteltu käsin heitettäviksi tai kiväärillä singottaviksi.
Sisältävät sytyttimen, jota ei ole suojattu kahdella tai useammalla luotettavalla tavalla.

Käsimerkinantolaitteet 43E/0191; 47E/0373
Kannettavat esineet ja välineet, jotka sisältävät näkyviä merkkejä tai varoituksia tuottavia
pyroteknisiä aineita. Termi sisältää pienet valaisupanokset, kuten maantiellä tai rautatiellä
käytettävät valaisupanokset ja aluksissa käytettävät hätävalaisupanokset.

Köydenheittoraketit 21E/0238; 30E/0240; 43E/0453
Esineet ja välineet, jotka koostuvat köydenheittämiseen suunnitellusta rakettimoottorista.

Laajentamispanokset, räjähtävät,öljynporausrei'issä käytettävät, ilman sytytysnallia 5E/0099
Esineet ja välineet, jotka koostuvat hylsyssä olevasta räjähdysainepanoksesta ilman sytytintä.
Käytetään laajentamaan poranterän ympärillä olevaa kalliota, jotta raakaöljyn valuminen
kalliosta helpottuisi.

Laukaisulaitteet, räjähtävät 47E/0173
Esineet ja välineet, jotka koostuvat pienestä räjähdysainepanoksesta ja sytyttimestä, sekä
sauvoista tai renkaista. Katkaisevat sauvat tai renkaat laitteiston nopeaa laukaisemista
varten.

Leikkurit, räjähdyspanoksella varustettu leikkuri 47E/0070
Esineet ja välineet, jotka koostuvat veitsenteräisestä laitteesta, jonka pieni panos
humahtavaa räjähdysainetta ajaa alasinta vasten.

Lisäräjäyttimet, räjähtävät 5E/0060
Esineet ja välineet, jotka koostuvat pienestä irrotettavasta räjäyttimestä, joka sijoitetaan
ammuksen onteloon sytyttimen ja räjähdyspanoksen väliin.

Louhintaräjähdysaineet, tyyppi A 4E/0081
Aineet sisältävät nestemäisiä orgaanisia nitraatteja (esim. nitroglyseroli) tai niiden seoksia
ja yhtä tai useampaa seuraavista aineista: nitroselluloosa; ammoniumnitraatti tai muut
epäorgaaniset nitraatit; aromaattiset nitroyhdisteet tai palavat aineet kuten puu- tai
alumiinijauhe. Aineet voivat sisältää inerttejä ainesosia kuten piimaata ja lisäaineita kuten
väriaineita ja stabilisaattoreita. Näiden räjähdysaineiden tulee olla pulverimaisia,
geelimäisiä tai elastisia. Tähän luokkaan kuuluvat dynamiitit; räjähdysgelatiinit ja
gelatiinidynamiitit.

Louhintaräjähdysaineet, tyyppi B 4E/0082; 48E/0331
Aineet sisältävät 

(a) ammoniumnitraatin tai muiden epäorgaanisten nitraattien seoksia räjähdysaineiden
kuten trinitrotolueenin kanssa. Ne voivat sisältää myös muita aineita kuten puu-
tai alumiinijauhetta; 

(b) ammoniumnitraatin tai muiden epäorgaanisten nitraattien seoksia muiden palavien
aineiden, ei kuitenkaan räjähdysaineiden kanssa. Kummassakin tapauksessa aineet
voivat sisältää inerttejä ainesosia kuten piimaata ja lisäaineita kuten väriaineita ja
stabilisaattoreita. Nämä räjähdysaineet eivät saa sisältää nitroglyserolia tai
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vastaavia nestemäisiä orgaanisia nitraatteja eivätkä kloraatteja.

Louhintaräjähdysaineet, tyyppi C 4E/0083
Aineet sisältävät joko kalium- tai natriumkloraatti- tai kalium-,natrium- tai ammoniumper-
kloraattiseoksia orgaanisten nitroyhdisteiden tai palavien aineiden kuten puujauheen tai
alumiinijauheen tai hiilivetyjen kanssa. Aineet voivat sisältää inerttejä ainesosia kuten
piimaata ja lisäaineita kuten väriaineita ja stabilisaattoreita. Nämä räjähdysaineet eivät saa
sisältää nitroglyserolia tai vastaavia nestemäisiä orgaanisia nitraatteja.

Louhintaräjähdysaineet, tyyppi D 4E/0084
Aineet sisältävät nitrattujen orgaanisten yhdisteiden ja palavien rakenneaineiden kuten
hiilivetyjen ja alumiinijauheen seoksia. Aineet voivat sisältää inerttejä ainesosia kuten
piimaata ja lisäaineita kuten väriaineita ja stabilisaattoreita. Nämä räjähdysaineet eivät saa
sisältää nitroglyserolia tai vastaavia nestemäisiä orgaanisia nitraatteja, kloraatteja tai
ammoniumnitraattia. Muovailtavat räjähdysaineet kuuluvat yleensä tähän luokkaan.

Louhintaräjähdysaineet, tyyppi E 4E/0241; 48E/0332
Aineet sisältävät oleellisina ainesosina vettä ja runsaasti ammoniumnitraattia tai muita
hapettimia, joista osa tai kaikki ovat liuoksena. Muut ainesosat voivat sisältää nitroyhdisteitä
(esim. trinitrotolueeni), hiilivetyjä tai alumiinijauhetta. Ne voivat sisältää inerttejä ainesosia
kuten piimaata ja lisäaineita kuten väriaineita ja stabilisaattoreita. Tähän luokkaan kuuluvat
emulsioräjähdysaineet, slurrit ja vesigeeliräjähdysaineet.

Luotauslaitteet, räjähtävät 5E/0374; 17E/0375
Esineet ja laitteet, jotka koostuvat räjähdyspanoksesta joko ilman sytytintä tai sisältäen
sytyttimen, joka on suojattu kahdella tai useammalla luotettavalla tavalla. Pudotetaan
aluksista, ja toimivat saavuttaessaan ennalta määrätyn syvyyden tai merenpohjan.

Luotauslaitteet, räjähtävät 7E/0296; 19E/0204
Esineet ja välineet, jotka sisältävät räjähdysainepanoksen ja sytyttimen, jota ei ole suojattu
kahdella tai useammalla luotettavalla tavalla. Pudotetaan aluksista, ja toimivat
saavuttaessaan ennalta määrätyn syvyyden tai merenpohjan.

Merkinantopatruunat 30E/0054; 43E/0312; 47E/0405
Esineet ja välineet, joiden tarkoitus on merkinantopistoolilla tms. ammuttuna tuottaa
värillisiä valomerkkejä tai muita merkinantokeinoja.

Merkkisavut 9E/0196; 19E/0313; 30E/0487; 43E/0197
Esineet ja välineet, jotka sisältävät savua kehittäviä pyroteknisiä aineita. Voivat lisäksi
sisältää äänimerkkejä tuottavia laitteita.

Miinat, räjähdyspanoksella varustetut 5E/0137; 17E/0138
Esineet ja välineet, jotka normaalisti koostuvat räjähdyspanoksella täytetyistä metalli- tai
seosastioista, joko ilman sytytintä tai sisältäen sytyttimen, joka on suojattu kahdella tai
useammalla luotettavalla tavalla. Suunniteltu toimimaan alusten, ajoneuvojen tai henkilöiden
kosketuksesta. Termi sisältää "Bangalore torpedot".

Miinat, räjähdyspanoksella varustetut 7E/0136; 19E/0294
Esineet ja välineet, jotka normaalisti koostuvat räjähdysaineella täytetyistä metalli- tai
seosastioista ja sytyttimistä, joita ei ole suojattu kahdella tai useammalla luotettavalla
tavalla. Suunniteltu aktivoitumaan aluksien, ajoneuvojen tai henkilöiden kosketuksesta.
Termi sisältää "Bangalore torpedot".

Mustaruuti puristeina tai pelletteinä 4E/0028
Aineet, jotka koostuvat mustaruudista pelletin muodossa.
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Mustaruuti rakeisena tai jauheena 4E/0027
Aineet, jotka koostuvat puuhiilen tai muun hiilen ja joko kaliumnitraatin tai natriumnitraatin
seoksesta, ja jotka sisältävät tai eivät sisällä rikkiä.

Niitit, räjähtävät 47E/0174
Esineet ja välineet, jotka koostuvat metallisen niitin sisällä olevasta pienestä
räjähdysainepanoksesta.

Näytteet, räjähtävät, muut kuin aloiteräjähdysaineet 51E/0190
Uudet tai olemassa olevat räjähteet, joita ei vielä ole luokiteltu reunanumerossa 2101
mainittuun nimikkeeseen ja jotka kuljetetaan toimivaltaisen viranomaisen ohjeiden mukaan
ja yleensä pieninä määrinä ja jotka mm. kuljetetaan testattavaksi, luokiteltavaksi,
tutkittavaksi ja kehitettäväksi, tai laadun valvontaan tai kaupallisina näytteinä. 

HUOM:  Räjähteet, jotka ovat jo luokiteltu reunanumerossa 2101 toisen nimikkeen alle,
eivät kuulu tähän määritelmään.

Oktoliitti (oktoli), kuivana tai alle 15 paino% vettä sisältävänä 4E/0266
Aine, joka koostuu syklotetrametyleenitetranitramiinin (HMX) ja trinitrotolueenin (TNT)
sekoituksesta.

Oktonaali 4E/0496
Aine, joka koostuu syklotetrametyleenitetranitramiinin (HMX), trinitrotolueenin (TNT) ja
alumiinin sekoituksesta.

Onteloammukset, kaupalliset, ilman räjäytysnallia 5E/0059; 17E/0439; 39E/0440; 47E/0441
Esineet ja välineet, jotka koostuvat hylsystä ja sen sisällä olevasta panoksesta
räjähdysainetta, jossa on jäykällä materiaalilla päällystetty ontelo, ilman sytytintä.
Suunniteltu tuottamaan voimakas, lävistävä suihkuvaikutus.

Ontelopanosjärjestelmät, öljynporausrei'issä käytettävät, ilman räjäytysnallia 5E/0124;
39E/0494
Esineet ja välineet, jotka koostuvat teräsputkesta tai metallivanteesta, johon tulilangalla
yhdistetyt muotoillut panokset sijoitetaan, ilman sytytintä.

Osat, sytytysketju, n.o.s. 1E/0461; 13E/0382; 35E/0383; 47E/0384
Esineet ja välineet, jotka sisältävät räjähdysainetta, joka on suunniteltu välittämään räjähdys
tai humahdus sytytysketjun sisällä.

Palavat hylsyt, tyhjät, ilman sytytysnallia 27E/0447; 37E/0446
Esineet ja välineet, jotka koostuvat osaksi tai kokonaan nitroselluloosasta valmistetusta
patruunanhylsystä.

Panokset, jotka on tarkoitettu (esim. ammuksen) sisällön levittämiseen, räjähtävät 5E/0043
Esineet ja välineet, jotka koostuvat pienestä panoksesta räjähdysainetta, ja joita käytetään
ammusten tai muiden ampumatarvikkeiden avaamiseen ja niiden sisällön levittämiseen.

Patruunanhylsyt, lataamattomat, nallitetut 37E/0379; 47E/0055
Esineet ja välineet, jotka koostuvat metallista, muovista tai muusta syttymättömästä
materiaalista valmistetusta patruunanhylsystä, ja joissa ainoana räjähtävänä osana on
sytytysnalli.

Patruunat, voimanlähteinä käytettävät 15E/0381; 27E/0275; 37E/0276; 47E/0323
Esineet ja välineet, jotka on suunniteltu toteuttamaan mekaanisia toimenpiteitä. Koostuvat
hylsystä ja panoksesta humahtavaa räjähdysainetta sekä sytytyslaitteesta. Humahtamisen
kaasumaiset tuotteet aikaansaavat paisumista, lineaarista tai pyörivää liikettä tai ne
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aktivoivat välikalvoja, venttiileitä tai kytkimiä tai sinkoavat suljinlaitteita tai
sammutusaineita.

Patruunat, öljynporausrei'issä käytettävät 27E/0277; 37E/0278
Esineet ja välineet, jotka koostuvat ohuesta kuitu- tai metallilevystä tai muusta materiaalista
valmistetusta hylsystä, joka sisältää vain ajoainejauhetta, jonka tarkoituksena on singota
karaistu ammus läpäisemään öljylähteen seinämä.

HUOM: Onteloammukset, kaupalliset eivät kuulu tähän määritelmään. Ne on lueteltu
erikseen.

Paukkulaukaukset 3E/0326; 15E/0413; 27E/0327; 37E/0338; 47E/0014
Ampumatarvikkeet, jotka koostuvat suljetusta patruunanhylsystä, jossa on joko
keskussytytysnalli tai reunasytytysnalli ja panos savutonta ruutia tai mustaruutia, mutta joka
ei sisällä ammusta. Tuottaa kovan äänen ja käytetään harjoitustarkoituksiin, kunnian-
laukauksiin, ajopanoksena, starttipistooleissa jne. Termi sisältää myös paukkuammukset.

Paukkurasiat, rautatiellä käytettävät 9E/0192; 30E/0492; 43E/0493; 47E/0193
Esineet ja välineet, jotka sisältävät laitteen musertuessa kovan äänen tuottavaa pyroteknistä
ainetta. Suunniteltu asetettavaksi raiteille.

Pentoliitti, kuivana tai alle 15 paino% vettä sisältävänä 4E/0151
Aine joka koostuu pentaerytriittitetranitraattin (PETN) ja trinitrotolueenin (TNT)
sekoituksesta.

Pikatulilanka, metallipäällysteinen 43E/0103
Esine, joka koostuu metalliputken sisällä olevasta humahtavasta räjähdysaineytimestä.

Pommit, joissa on palavaa nestettä, räjähdyspanoksella varustetut 10E/0399; 23E/0400
Esineet ja välineet, jotka pudotetaan lentokoneesta, ja jotka koostuvat palavalla nesteellä
täytetystä ja räjähdyspanoksella varustetusta säiliöstä.

Pommit, räjähdyspanoksella varustetut 5E/0034; 17E/0035
Räjähtävät esineet ja välineet, jotka pudotetaan lentokoneesta, joko ilman sytytintä tai
sisältäen sytyttimen, joka on suojattu kahdella tai useammalla luotettavalla tavalla.

Pommit, räjähdyspanoksella varustetut 7E/0033; 19E/0291
Räjähtävät esineet ja välineet, jotka pudotetaan lentokoneesta, sisältävät sytyttimen, jota ei
ole suojattu kahdella tai useammalla luotettavalla tavalla.

Pyroforiset esineet ja välineet 25E/0380
Esineet ja välineet, jotka sisältävät pyroforista ainetta (voi syttyä itsestään joutuessaan
kosketuksiin ilman kanssa) ja räjähtävää ainetta tai räjähtävän osan. Termi ei sisällä
valkoista fosforia sisältäviä esineitä eikä välineitä.

Pyrotekniset esineet ja välineet teknillisiin tarkoituksiin 9E/0428; 21E/0429; 30E/0430;
43E/0431; 47E/0432
Esineet ja välineet, jotka sisältävät pyroteknisiä aineita ja joita käytetään teknillisiin
tarkoituksiin, kuten esim. lämmön tuottamiseen, kaasun tuottamiseen, teatteritehosteisiin
yms.

HUOM: seuraavat esineet ja välineet eivät sisälly tähän määritelmään: kaikki
ampumatarvikkeet; merkinantopatruunat; leikkurit, räjähdysainepanoksella varustetut;
ilotulitusvälineet; valaisupanokset, pudotettavat; valaisupanokset; laukaisulaitteet,
räjähtävät; niitit, räjähtävät; käsimerkinantolaitteet; hätämerkinantolaitteet;
paukkurasiat, rautatiellä käytettävät; merkkisavut. Ne on lueteltu erikseen.
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Raketit, heittopanoksella varustetut 15E/0436; 27E/0437; 37E/0438
Esineet ja välineet, jotka koostuvat rakettimoottorista ja hyötykuorman raketin kärjestä
irrottavasta panoksesta. Termi sisältää ohjukset.

Raketit, joissa on nestemäistä polttoainetta, räjähdyspanoksella varustetut 10E/0397;
23E/0398
Esineet ja välineet, jotka koostuvat yhdellä tai useammalla suuttimella varustetun sylinterin
sisältämästä nestemäisestä polttoaineesta, jotka on varustettu taistelukärjellä. Termi sisältää
ohjukset.

Raketit, räjähdyspanoksella varustetut 6E/0181; 18E/0182
Esineet ja välineet, jotka koostuvat rakettimoottorista ja taistelukärjestä, ja jotka joko eivät
sisällä sytytintä tai sisältävät sytyttimen, joka on suojattu kahdella tai useammalla
luotettavalla tavalla. Termi sisältää ohjukset.

Raketit, räjähdyspanoksella varustetut 7E/0180; 19E/0295
Esineet ja välineet, jotka koostuvat rakettimoottorista ja taistelukärjestä , ja sisältävät
sytyttimen, jota ei ole suojattu kahdella tai useammalla luotettavalla tavalla. Termi sisältää
ohjukset.

Raketit, räjähtämättömällä kärjellä varustetut 27E/0183
Esineet ja välineet, jotka koostuvat rakettimoottorista ja räjähtämättömästä kärjestä. Termi
sisältää ohjukset.

Rakettien taistelukärjet varustettuna ammuksen sisällön levittävällä panoksella tai
heittopanoksella 39E/0370
Esineet ja välineet, jotka koostuvat inertistä hyötykuormasta ja pienestä panoksesta
räjähdysainetta tai humahtavaa räjähdysainetta, joko ilman sytytintä tai sisältäen sytyttimen,
joka on suojattu kahdella tai useammalla luotettavalla tavalla. Suunniteltu liitettäväksi
rakettimoottoriin levittämään inerttiä materiaalia. Termi sisältää ohjusten taistelukärjet.

Rakettien taistelukärjet varustettuna ammuksen sisällön levittävällä panoksella tai
heittopanoksella 41E/0371
Esineet ja välineet, jotka koostuvat inertistä hyötykuormasta ja pienestä panoksesta
räjähdysainetta tai humahtavaa räjähdysainetta, sisältää sytyttimen, jota ei ole suojattu
kahdella tai useammalla luotettavalla tavalla. Suunniteltu liitettäväksi rakettimoottoriin
levittämään inerttiä materiaalia. Termi sisältää ohjusten taistelukärjet.

Rakettien taistelukärjet, räjähdyspanoksella varustetut 5E/0286; 17E/0287
Esineet ja välineet, jotka koostuvat räjähdysaineesta joko ilman sytytintä tai sisältäen
sytyttimen, joka on suojattu kahdella tai useammalla luotettavalla tavalla. Suunniteltu
liitettäväksi rakettiin. Termi sisältää ohjusten taistelukärjet.

Rakettien taistelukärjet, räjähdyspanoksella varustetut 7E/0369
Esineet ja välineet, jotka koostuvat räjähdysaineesta ja sytyttimestä, jota ei ole suojattu
kahdella tai useammalla luotettavalla tavalla. Suunniteltu liitettäväksi rakettiin. Termi
sisältää ohjusten taistelukärjet.

Rakettimoottorit 3E/0280; 15E/0281; 27E/0186
Esineet ja välineet, jotka koostuvat yhdellä tai useammalla suuttimella varustetun sylinterin
sisältämästä räjähdysainepanoksesta, yleensä kiinteästä ajoaineesta. Suunniteltu käyttämään
rakettia tai ohjusta.

Rakettimoottorit, nestemäinen polttoaine 23E/0395; 32E/0396
Esineet ja välineet, jotka koostuvat yhdellä tai useammalla suuttimella varustetun sylinterin
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sisältämästä nestemäisestä polttoaineesta. Suunniteltu käyttämään rakettia tai ohjusta.

Rakettimoottorit, sisältävät hypergolisia nesteitä, sisältävät tai eivät sisällä heittopanoksen
25E/0322; 34E/0250
Esineet ja välineet, jotka koostuvat yhdellä tai useammalla suuttimella varustetun sylinterin
sisältämästä hypergolisesta polttoaineesta. Suunniteltu käyttämään rakettia tai ohjusta.

Ruudin raakamassa kostutettuna, vähintään 17 paino% alkoholia sisältävänä. 

Ruudin raakamassa kostutettuna, vähintään 25 paino% vettä sisältävänä 2E/0433; 26E/0159
Aine, joka koostuu korkeintaan 60% nitroglyserolilla tai muulla vastaavalla nestemäisellä
orgaanisella nitriitillä tai näiden sekoituksella kyllästetystä nitroselluloosasta.

Ruuti, savuton 2E/0160; 26E/0161
Aine, joka perustuu ajoaineena käytettävään nitroselluloosaan. Termi sisältää yhdelle
aineelle perustuvat ajoaineet [ainoastaan nitroselluloosa (NC)], kahdelle aineelle perustuvat
ajoaineet [kuten NC ja nitroglyseroli/(NG)] ja kolmelle aineelle perustuvat ajoaineet (kuten
NC/NG/nitroguanidiini).

HUOM: Valetut puristetut tai pussipanokset savutonta ruutia on lueteltu kohdan
ajopanokset alla.

Räjähdysaineet, hyvin epäherkät (Aineet, EVI) 48E/0482
Aineet, jotka ovat massaräjähdysvaarallisia, mutta jotka ovat niin epäherkkiä, että
syttymismahdollisuus tai mahdollisuus palamisen muuttumisesta detonaatioksi normaaleissa
kuljetusolosuhteissa on hyvin vähäinen; ja jotka ovat läpäisseet koesarjan 5.

Räjähdyspanokset, kaupalliset, ilman räjäytysnallia 5E/0442; 17E/0443; 39E/0444;
47E/0445
Esineet ja välineet, jotka koostuvat panoksesta räjähdysainetta ilman sytytintä, käytetään
räjähdyshitsauksessa, liittämisessä, muovaamisessa tai muissa metallurgisissa
toimenpiteissä.

Räjähdyspanokset, muovisidosteiset 5E/0457; 17E/0458; 39E/0459; 47E/0460
Esineet ja välineet, jotka koostuvat panoksesta muovisidosteista räjähdysainetta, joka on
valmistettu erityiseen muotoon ilman hylsyä ja ilman sytytintä. Suunniteltu osaksi
taistelukärkien kaltaisia ampumatarvikkeita.

Räjäyttimet, ilman räjäytysnallia 5E/0042; 17E/0283
Esineet ja välineet, jotka sisältävät panoksen räjähdysainetta ilman sytytintä. Käytetään
lisäämään räjäytysnallien tai räjähtävän tulilangan sytytinvoimaa.

Räjäyttimet, räjäytysnallilla varustetut 1E/0225; 13E/0268
Esineet ja välineet, jotka sisältävät panoksen räjähdysainetta ja sytyttimen. Käytetään
lisäämään räjäytysnallien tai räjähtävän tulilangan sytytinvoimaa.

Räjäytysnallit, ei-sähkökäyttöiset, louhintaa varten 1E/0029; 35E/0267; 47E/0455
Esineet ja välineet, jotka on erityisesti suunniteltu louhintaräjähdysaineiden sytytystä varten.
Räjäytysnallit voivat olla joko välittömästi toimivia tai sisältää viiveitä. Ei-sähkökäyttöiset
räjäytysnallit aktivoidaan seuraavilla välineillä kuten iskuputki, välähdysputki, aikatulilanka,
muu sytytyslaite tai taipuisa tulilanka. Räjähdysreleet ilman tulilankaa kuuluvat tähän.

Räjäytysnallit, sähkökäyttöiset, louhintaa varten 1E/0030; 35E/0255; 47E/0456
Esineet ja välineet, jotka on erityisesti suunniteltu louhintaräjähdysaineiden sytytystä varten.
Voivat olla välittömästi toimivia tai sisältää viiveitä. Sähkökäyttöiset räjäytysnallit
aktivoidaan sähkövirralla.
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Salamavalojauhe 8E/0094; 29E/0305
Pyrotekninen aine, joka sytytettynä tuottaa voimakasta valoa.

Sytyttimet, räjähtävät 1E/0106; 13E/0107; 35E/0257; 47E/0367
Esineet ja välineet, joissa on räjähtäviä osia ja jotka on suunniteltu tuottamaan räjähdys
ampumatarvikkeissa. Sisältävät mekaanisia, sähköisiä, kemiallisia tai hydrostaattisia osia
sytyttämään räjähdys. Ovat yleensä suojattuja.

Sytyttimet, räjähtävät, suojatut 5E/0408; 17E/0409; 39E/0410
Esineet ja välineet, joissa on räjähtäviä osia ja jotka om suunniteltu tuottamaan räjähdys
ampumatarvikkeissa. Sisältävät mekaanisia, sähköisiä, kemiallisia tai hydrostaattisia osia
sytyttämään räjähdys. Räjähtävä sytytin täytyy suojata kahdella tai useammalla luotettavalla
tavalla.

Sytyttimet, sytyttävät 30E/0316; 43E/0317; 47E/0368
Esineet ja välineet, jotka sisältävät ampumatarvikkeissa humahduksen aiheuttavaa
aloiteräjähdysainetta. Sisältävät mekaanisia, sähköisiä, kemiallisia tai hydrostaattisia osia
humahduksen aloittamiseksi. Ovat yleensä suojattuja.

Sytyttimet, sytyttävät 9E/0121; 21E/0314; 30E/0315; 43E/0325; 47E/0454
Esineet ja välineet, jotka sisältävät yhtä tai useampaa sytytysketjussa humahduksen
aikaansaavaa räjähdysainetta. Voidaan käynnistää kemiallisesti, sähköisesti tai mekaanisesti.

HUOM: Seuraavat esineet ja välineet eivät sisälly tähän määritelmään: tulilanka,
sytytyslanka; sytytyslanka; sytytyslanka, ei räjähtävä; sytyttimet, sytyttävät;
tulilangansytyttimet; sytytysnallit; sytytysnallit, pohjaruuvi. Ne on lueteltu erikseen.

Sytytysnalli (pohjaruuvi) 30E/0319; 43E/0320; 47E/0376
Esineet ja välineet, jotka koostuvat sytytysnallista sytytystä varten sekä apupanoksesta
humahtavaa räjähdysainetta kuten mustaruutia ja joita käytetään tykkien ammushylsyn sisällä
olevan ajopanoksen sytyttämiseen, jne.

Sytytysnallit 1E/0377; 35E/0378; 47E/0044
Esineet ja välineet, jotka koostuvat muovi- tai metallinallihatusta, joka sisältää pienen
määrän helposti iskusta syttyvää aloiteräjähdysainesekoitetta. Ovat patruunoiden ja
ajopanosten iskunallien sytyttävä osa.

Sytytysvälineet, ei-sähkökäyttöiset, louhintaa varten 1E/0360; 35E/0361;47E/0500
Ei-sähkökäyttöiset sytyttimet, jotka on koottu ja jotka aktivoidaan seuraavilla välineillä
kuten aikatulilanka, iskuputki, välähdysputki, tai tulilanka. Voivat olla välittömästi toimivia
tai sisältää viiveitä. Räjähdysreleet, jotka sisältävät tulilangan, kuuluvat tähän.

Syvyyspommit 5E/0056
Esineet ja välineet, jotka koostuvat tynnyrin tai ammuksen sisällä olevasta panoksesta
räjähdysainetta joko ilman sytytintä, tai sisältäen sytyttimen, joka on suojattu kahdella tai
useammalla luotettavalla tavalla. Suunniteltu räjähtämään veden alla.

Torpedon taistelukärjet räjähdyspanoksella varustetut 5E/0221
Esineet ja välineet, jotka koostuvat räjähdysaineesta joko ilman sytytintä tai sisältäen
sytyttimen, joka on suojattu kahdella tai useammalla luotettavalla tavalla. Suunniteltu
liitettäväksi torpedoon.

Torpedot, joissa on nestemäistä polttoainetta, ei räjähtävällä kärjellä varustetut 32E/0450
Esineet ja välineet, jotka koostuvat nestemäisestä räjähdyssysteemistä,

Torpedot, joissa on nestemäistä polttoainetta, räjähdyspanoksella varustetut tai ilman

OIKAISU
05.03.1999Merkitty kohta pitää olla seuraavastiEsineet ja välineet, jotka koostuvat nestemäisestä räjähdyssyteemistä, jonka tarkoitus on käyttää torpedoa veden alla, ja jotka sisältävät ei räjähtävän kärjen.
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räjähdyspanosta 10E/0449
Esineet ja välineet, jotka koostuvat joko nestemäisestä räjähdyssysteemistä, jonka tarkoitus
on käyttää torpedoa veden alla, ja jotka sisältävät tai eivät sisällä taistelukärkeä; tai
nestemäisestä ei räjähtävästä systeemistä, jonka tarkoitus on käyttää torpedoa veden alla,
ja jotka sisältävät taistelukärjen.

Torpedot, räjähdyspanoksella varustetut 5E/0451
Esineet ja välineet, jotka koostuvat ei räjähtävästä systeemistä, jonka tarkoitus on käyttää
torpedoa veden alla, sekä taistelukärjestä, joko ilman sytytintä tai sisältäen sytyttimen, joka
on suojattu kahdella tai useammalla luotettavalla tavalla.

Torpedot, räjähdyspanoksella varustetut 6E/0329
Esineet ja välineet, jotka koostuvat räjähtävästä systeemistä, jonka tarkoituksena on
torpedon käyttäminen veden alla, sekä taistelukärjestä, joko ilman sytytintä tai sisältäen
sytyttimen, joka on suojattu kahdella tai useammalla luotettavalla tavalla.

Torpedot, räjähdyspanoksella varustetut 7E/0330
Esineet ja välineet, jotka koostuvat räjähtävästä tai ei räjähtävästä systeemistä, jonka
tarkoituksena on käyttää torpedoa veden alla, sekä taistelukärjestä ja sytyttimestä, jota ei ole
suojattu kahdella tai useammalla luotettavalla tavalla.

Tritonaali 4E/0390
Aine, joka koostuu alumiinin kanssa sekoitetusta trinitrotolueenista (TNT).

Tuhoamispanokset 5E/0048
Esineet ja välineet, jotka koostuvat panoksesta räjähdysainetta ja kuitulevystä, muovista,
metallista tai muusta materiaalista valmistetusta hylsystä. Esineet ja välineet ovat joko ilman
sytytintä tai ne sisältävät sytyttimen, joka on suojattu kahdella tai useammalla luotettavalla
tavalla.

HUOM: Seuraavat esineet ja välineet: pommit, miinat, ammukset eivät sisälly tähän
määritelmään. Ne on lueteltu erikseen.

Tulilangansytyttimet 47E/0131
Esineet ja välineet, eri tyyppiset, käynnistetään kitkalla, iskulla tai sähköisesti ja käytetään
aikatulilangan sytyttämiseen.

Tulilanka, räjähtävä, metallipäällysteinen 5E/0290; 17E/0102
Esine, joka koostuu räjähdysaineytimestä, joka on verhottu pehmeällä metalliputkella ja joko
sisältää tai ei sisällä suojapäällystettä.

Tulilanka, räjähtävä, räjähdysvoimaltaan vähäinen, metallipäällysteinen 39E/0104
Esine, joka koostuu räjähdysaineytimestä, joka on verhottu pehmeällä metalliputkella, ja
joko sisältää tai ei sisällä suojapäällystettä. Räjähdysaineen määrä on niin pieni, että
tulilangan ulkopuolella esiintyy vain vähäinen räjähdysvaikutus.

Tulilanka, räjähtävä, taipuisa 5E/0065; 39E/0289
Esine, joka koostuu räjähdysaineytimestä, joka on suljettu kudotun kankaan sisään ja
sisältäen muovia ja muuta päällystettä. Päällystettä ei tarvita, jos kudottu kangas on
pölytiivis. 

Tulilanka, sytytyslanka 43E/0066
Esine, joka koostuu mustaruudilla tai muulla nopeasti palavalla pyroteknisellä seoksella
päällystetyistä tekstiililangoista ja taipuisasta suojapäällyksestä; tai se koostuu taipuisan
kudotun kankaan ympäröimästä mustaruutiytimestä. Palaa pituuttaan pitkin ulkopuolelle
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näkyvällä liekillä, ja käytetään välittämään laitteesta lähtöisin oleva sytytys panokseen tai
sytytysnalliin.

Valaisuammukset, sisältävät tai eivät sisällä ammuksen sisällön levittävän panoksen, heitto-
tai ajopanoksen 21E/0171; 30E/0254; 43E/0297
Ampumatarvikkeet, joiden tarkoitus on tuottaa yhdestä lähteestä voimakasta valoa
alueenvalaisemiseksi. Termi sisältää valaisupatruunat, -kranaatit ja -ammukset, sekä
valaisu- ja kohteentunnistuspommit.

HUOM: Seuraavat esineet ja välineet: merkinantopatruunat; käsimerkinantolaitteet;
hätämerkinantolaitteet; valaisupanokset, pudotettavat; valaisupanokset eivät sisälly tähän
määritelmään. Ne on lueteltu erikseen.

Valaisupanokset 9E/0418; 21E/0419; 30E/0092
Esineet ja välineet, jotka sisältävät pyroteknisiä aineita ja jotka on suunniteltu käytettäviksi
valaisu-, tunnistus-, merkki- tai varoitustarkoituksia varten.

Valaisupanokset, pudotettavat 9E/0420; 21E/0421; 30E/0093; 43E/0403; 47E/0404
Esineet ja välineet, jotka sisältävät pyroteknisiä aineita ja jotka on suunniteltu
pudotettavaksi lentokoneesta valaistus-, tunnistamis-, merkki- tai varoitustarkoituksia
varten.

Valaisupatruunat 9E/0049; 30E/0050
Esineet ja välineet, jotka koostuvat hylsystä, sytytysnallista ja salamavalojauheesta koottuna
yhdeksi laukausvalmiiksi kappaleeksi.

Valaisupommit 21E/0039; 30E/0299
Räjähtävät esineet ja välineet, jotka pudotetaan lentokoneesta tuottamaan lyhytaikaisen,
voimakkaan valaistuksen valokuvausta varten. Sisältävät valaisuseoksen.

Valaisupommit 5E/0038
Räjähtävät esineet ja välineet, jotka pudotetaan lentokoneesta tuottamaan lyhytaikaisen,
voimakkaan valaistuksen valokuvausta varten. Sisältävät panoksen räjähdysainetta joko
ilman sytytintä tai sisältäen sytyttimen, joka on suojattu kahdella tai useammalla luotettavalla
tavalla.

Valaisupommit 7E/0037
Räjähtävät esineet ja välineet, jotka pudotetaan lentokoneesta tuottamaan lyhytaikaisen,
voimakkaan valaistuksen valokuvausta varten. Sisältävät panoksen räjähdysainetta ja
sytyttimen, jota ei ole suojattu kahdella tai useammalla luotettavalla tavalla.

Valojuova-ammukset, joissa ei ole räjähtävää panosta 30E/0424; 43E/0425; 47E/0345
Esineet ja välineet kuten ammukset tai luodit, jotka singotaan kanuunasta tai muusta tykistä,
kivääristä tai muusta käsiaseesta.

Valojuovapanokset, tarkoitettu ammuksiin 30E/0212; 43E/0306
Suljetut pyroteknisiä aineita sisältävät esineet ja välineet, jotka on suunniteltu paljastamaan
ammuksen lentorata.

Vesiaktivoidut esineet ja välineet, jotka sisältävät ammuksen sisällön levittävän panoksen,
heitto- tai ajopanoksen 25E/0248; 34E/0249
Esineet ja välineet, joiden toiminta riippuu niiden sisällön fysikaalis-kemiallisesta reaktiosta
veden kanssa.
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