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A s e t u s

N:o 764

merentutkimuslaitoksesta annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 8 päivänä elokuuta 1997

Liikenneministerin esittelystä
muutetaan merentutkimuslaitoksesta 27 päivänä toukokuuta 1994 annetun asetuksen

(412/1994) 11 §:n 2 ja 3 momentti seuraavasti:

11 §
— — — — — — — — — — — — —

Ylijohtajalta, osastonjohtajalta ja hallinto-
päälliköltä vaaditaan tehtävien edellyttämää
käytännössä osoitettua johtamistaitoa sekä
ylijohtajalta lisäksi johtamiskokemusta.

Lisäksi vaaditaan:
1) ylijohtajalta ja osastonjohtajalta tohtorin

tutkinto tai vastaavat opinnäytteet laitoksen
toimialalta, hyvä tieteellinen ja käytännön

perehtyneisyys toimialaansa ja tehtävän
edellyttämä perehtyneisyys hallinnollisiin
tehtäviin;

2) hallintopäälliköltä ylempi korkeakoulu-
tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallin-
nonalan toimintaan sekä hallinto- ja talous-
asioihin.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
syyskuuta 1997.

Naantalissa 8 päivänä elokuuta 1997

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri Matti Aura

108—1997 470301



Liikenneministeriön päätös

N:o 765

vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 1997

Liikenneministeriö on
muuttanut vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä 2 päivänä heinäkuuta 1997 annetun

liikenneministeriön päätöksen (660/1997) liitteen A osan III rn 3200—3399, rn 3900—3999
liitteen B osan III rn 213 000—219 999, rn 220 100 kohdan (1), rn 220 301 kohdan (2), rn
220 403 kohdan (1), rn 220 500, rn 220 511 kohdan (1), rn 220 514, rn 220 520, rn 220 521
kohdan (1), rn 220 522 kohdan (2) alakohdat (b), (e) ja (f) sekä kohdan (3), rn 220 540 ja rn
230 000—239 999 seuraavasti:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997.

Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 1997

Liikenneministeri Matti Aura

Yli-insinööri Seija Miettinen

Neuvoston direktiivi 94/55/EY; EYVL N:o L 319, 12.12.1994, s. 7 ja EYVL N:o L 275, 28.12.1996, s. 1, komission
direktiivi 96/86/EY; EYVL N:o L 335, 24.12.1996, s. 43
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N:o 765 2679

Katso "Aluminium Standards and Data"(Alumiini standardit ja arvot) -julkaisu, 5.1/

painos, tammikuu 1976, Aluminium Association, 750 Third Avenue, New York.

LIITE A

VAARALLISET AINEET JA ESINEET SEKÄ NIIDEN
PAKKAAMINEN JA MERKITSEMINEN

III OSA

LISÄYS A.2

A. Luokan 2 tiettyjen kaasujen kuljetuksessa käytettäviä alumiiniseosastioita koskevat
määräykset

I. Rakenneaineen laatu

3200 (1) ADR-sopimuksen reunanumeron 2203 (1) (d) tarkoittamien kaasujen kuljetukseen hy-
väksyttävien alumiiniseosastioiden rakenneaineiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

A B C D

Murtolujuus,
  Rm, MPa 49 - 186 196 - 372 196 - 372 343 - 490
  (=N/mm )2

Myötöraja, Re,
  MPa   10 - 167 59 - 314 137 - 334 206 - 412
  (=N/mm )2

  jäännösvenymä 
  þ = 0,2 %)

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

Taivutuskoe n=5 n=6 n=6 n=7
  (taivutustelan (Rm#98) (Rm#325) (Rm#325) (Rm#392)
  halkaisija n=6 n=7 n=6 n=8
  d = n@e, missä (Rm$98) (Rm$325) (Rm$325) (Rm$392)
  e on koekap-
  paleen paksuus)

Aluminium 1 000 5 000 6 000 2 000
  Association
  Seriesnummer 1/

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

 

               tai
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jossa e = astian seinämän vähimmäispaksuus millimetreinä;

P = koepaine, MPa (P = koepaine, bar);MPa   bar

D = astian ulkohalkaisija, millimetreinä, ja 

Re = taattu vähimmäisarvo 0,2 %:n rajalle, MPa:na (=N/mm ).2

Lisäksi arvo (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 (Alu-
minium Association 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 halkaisija d; jos käyte-
tään poikkileikkaukseltaan suorakulmaisia koesauvoja, mittapituus on laskettava kaavasta: 

          l =

jossa F  on koesauvan alkuperäinen poikkileikkauspinta-ala.0

HUOM. 3: (a) Taivutuskoe (ks. kuvio) on tehtävä näytteille, jotka on saatu leikkaa-
malla 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
ympyränmuotoisen tuen, joiden välimatka on (d+3e), välissä. Kokeen
aikana sisäpuolten pinnat saavat olla erillään enintään taivutustelan
halkaisijan verran.

(c) Näytteessä ei saa ilmetä halkeamia, kun sitä on taivutettu taivutustelan
ympärille, kunnes sisäpuolien pintojen väli on enintään taivutustelan
halkaisija.

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

(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 (korbo-
gen) muotoisia; niiden on taattava sama turvallisuustaso kuin astian vaipan.

II. Lisäkoe alumiiniseoksille

3201 (1) ADR-sopimuksen reunanumeroissa 2215, 2216 ja 2217 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 sisältä-
vää 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 kuu-
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mennettava seitsemän vuorokautta 100 EC lämpötilassa; sen jälkeen ne on puhdistetta-
va rasvasta sopivalla liuottimella ja kuivattava.

(c) Kokeen suoritus

Kuparia sisältävästä materiaalista otetun 1 000 mm  (33,3 x 30 mm) kokoisen näytteen2

sisäpinta on käsiteltävä ympäristön lämpötilassa 24 tuntia 1 000 ml:lla vesiliuosta, joka
sisältää 3% NaCl ja 0,5% HCl.

(d) Tarkastus

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

Syöpyminen ei saa edetä pidemmälle, kuin toiseen raekerrokseen korroosiokokeelle
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.

III. Sisäpinnan suojaaminen

3202 Alumiiniseosastioiden sisäpinta on suojattava sopivalla korroosiota estävällä pinnoitteella, jos
turvatekniikan keskuksen hyväksymä tarkastuslaitos katsoo sen tarpeelliseksi.

3203-
3249

B. Luokan 2 jäähdyttämällä nesteytettyjen kaasujen kuljetukseen tarkoitettujen
astioiden rakenneainetta ja rakennetta koskevat määräykset

3250 (1) Astioiden on oltava teräksestä, alumiinista, alumiiniseoksesta, kuparista tai kupariseoksesta,
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 varustei-
den alimpiin käyttölämpötiloihin, saa käyttää.

3251 Seuraavat rakenneaineet hyväksytään astioiden valmistukseen:

(a) teräkset, jotka eivät ole alttiita haurasmurtumille alimmissa käyttölämpötiloissa (ks.
reunanumero 3265):

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. reunanumero 3266);



N:o 765 2683

(c) deoksidoitu kupari, Cu-pitoisuus vähintään 99,9 % tai kupariseokset, joiden kupari-
pitoisuus on yli 56 % (ks. reunanumero 3267).

3252 (1) Astioiden on oltava joko saumattomia tai hitsattuja.

(2) Reunanumerossa 2206 mainitut austeniittisesta teräksestä, kuparista tai kupariseoksesta
valmistetut astiat voivat olla vaihtoehtoisesti kovajuotettuja.

3253 Kiinnikkeet ja varusteet voidaan liittää astioihin joko kierteellä tai kiinnittää seuraavalla tavalla:

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

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

3254 Astioiden rakenteen ja niiden kiinnityksen ajoneuvoon, alustaan tai konttikehykseen on oltava
sellainen, että kantavien osien haurautta aiheuttava lämpötilan aleneminen vältetään. Astioiden
kiinnityksen on oltava siten suunniteltuja, että ne säilyttävät mekaaniset ominaisuutensa myös
silloin, kun astioita käytetään niiden alimmassa käyttölämpötilassa.

3255-
3264

1. Rakenneaineet, astiat

(a) Teräsastiat

3265 Astioiden valmistukseen käytettävien rakenneaineiden ja hitsausliitosten on alhaisimmassa
käyttölämpötilassaan täytettävä vähintään seuraavat iskusitkeysvaatimukset.

Kokeet voidaan suorittaa joko U- tai V-lovetuilla koesauvoilla.

Rakenneaine Levyjen ja hitsiliitosten iskuenergia  a/

alhaisimmassa lämpötilassa 

J/cm J/cm2 b/ 2 c/

Seostamaton tiivistetty teräs 34,3 27,4

Seostettu ferriittinen teräs
  Ni <5 % 34,3 21,6

Seostettu ferriittinen teräs
  5 % # Ni # 9 % 44,1 34,3

Austeniittinen Cr-Ni-teräs 39,2 31,4

  Eri koesauvoilla määritetyt iskusitkeysarvot eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Ks. myösa/

reunanumerot 3275 - 3277.

  Arvot perustuvat allaolevan piirroksen mukaisiin U-lovetuihin koesauvoihin.b/
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  Arvot perustuvat ISO R 148 mukaisiin V-lovetuihin koesauvoihin.c/

Austeniittisilla teräksillä iskukoe on tehtävä vain hitsausliitokselle.

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

(b) Alumiinista tai alumiiniseoksesta valmistetut astiat

3266 Astioiden saumojen on ympäristön lämpötilassa täytettävä seuraavat taipumiskertoimen vaati-
mukset:

Levyn paksuus Sauman taivutuskerroin k 
e, mm

a/

Juuri puristuspuolella Juuri vetopuolella

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

  Ks. reunanumero 3285.a/

(c) Kuparista tai kupariseoksesta valmistetut astiat

3267 Kokeet riittävän iskusitkeyden osoittamiseksi eivät ole tarpeen.

3268-
3274

2. Kokeet

(a) Iskusitkeyskokeet

3275 Reunanumerossa 3265 mainitut iskusitkeysarvot perustuvat 10 mm x 10 mm U-lovettuihin 
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koesauvoihin tai 10 mm x 10 mm V-lovettuihin koesauvoihin.

HUOM. 1:  Koesauvan muoto, ks. reunanumero 3265 (taulukko), alaviitteet b/ ja c/.

HUOM. 2:  Levyille, joiden paksuus on alle 10 mm mutta vähintään 5 mm, on käytettävä koe-
sauvoja, joiden pokkileikkaus on 10 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 iskusitkeys-
koetta suoriteta.

3276 (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:

e < 10 mm:

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

sulaneen alueen ulkopuolella, mutta mahdollisimman lähellä sitä);

eli yhteensä 6 koesauvaa         Hitsiaineen                              Muutos-
        keskikohta                               vyöhyke

Koesauvat on työstettävä siten, että ne ovat mahdollisimman paksuja.

10 mm < e < 20 mm 

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

Muutosvyöhyke

eli yhteensä 6 koesauvaa.

e > 20 mm

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

Hitsiaineen keskikohta 

Muutosvyöhyke

eli yhteensä 12 koesauvaa.
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3277 (1) Levyjen osalta 3 koesauvan keskiarvon on vastattava reunanumerossa 3265 ilmoitettuja
vähimmäisarvoja. Yksittäisen kokeen tulos saa alittaa vaaditun vähimmäisarvon enintään 30%.

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

3278-
3284

(b) Taipumiskertoimen määritys

3285 (1) Reunanumerossa 3266 mainittu taipumiskerroin k on määritelty seuraavasti:

jossa e = levyn paksuus millimetreinä; ja 

r = koesauvan kaarevuuden keskisäde, kun ensimmäinen halkeama ilmestyy vetopuo-
lelle.

(2) Saumalle on määritettävä taivutuskerroin. 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 reunanumerossa 3266
annettujen vähimmäisarvojen mukaisia.

                            

Kuva 1                                                       Kuva2

3286-
3290

C. Luokan 2, kohdan 5EE aerosolien ja pienien kaasua sisältäviä astioiden (kaasupatruu-
nat) testausta koskevat määräykset

1. Astiamallin paine- ja räjähdyskokeet

3291 Jokaisesta astiamallista vähintään viidelle tyhjälle astialle on suoritettava nestepainekokeet;

(a) Kunnes koepaine on saavutettu, jolloin vuotoa tai näkyvää pysyvää muodonmuutosta
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.
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Tämän reunanumeron vaatimukset katsotaan tulleen täytetyiksi, jos noudatetaan seuraavaa
standardia:

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

2. Kaikkien astioiden tiiviyskoe (vuotamattomuuskoe)

3292 (1) Kohdan 5E aerosolien ja pienien kaasua sisältävien astioiden (kaasupatruunat) koestami-
seksi 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 2 000 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 5E 2037 astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat),
jotka sisältävät 1965 nesteytettyjä hiilivetykaasujen seoksia, n.o.s.

3293-
3299
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LISÄYS A.3

A. Kokeet luokkien 3, 6.1 ja 8 palaville nesteille

Leimahduspisteen määrityskoe

3300 (1) Leimahduspiste on määritettävä käyttäen yhtä seuraavan tyyppisistä laitteista:

(a) Abel
(b) Abel-Pensky
(c) Tag
(d) Pensky-Martens
(e) Standardin ISO 3679: 1983 tai 3680: 1983 mukaista laitetta.

(2) Maalien, kumien ja muiden samanlaisten viskoosisten liuottimia sisältävien tuotteiden
leimahduspisteen määrittämiseen on käytettävä vain viskoosisten nesteiden leimahduspisteen
määrittämiseen soveltuvia laitteita ja koemenetelmiä seuraavien standardien mukaisesti:

(a) Kansainvälinen standardi ISO 3679: 1983;
(b) Kansainvälinen standardi ISO 3680: 1983;
(c) Kansainvälinen standardi ISO 1523: 1983;
(d) Saksalainen standardi DIN 53213: 1978, Osa 1

3301 (1) Koemenetelmän tulee olla joko tasapainomenetelmän mukainen tai ei-tasapaino
menetelmän mukainen:

(2) Tasapainomenetelmän mukaiset koemenetelmät, ks.:

(a) Kansainvälinen standardi ISO 1516: 1981;
(b) Kansainvälinen standardi ISO 3680: 1983;
(c) Kansainvälinen standardi ISO 1523: 1983;
(d) Kansainvälinen standardi ISO 3679: 1983

(3) Ei-tasapainomenetelmän mukaiset koemenetelmät:

(a) Abel-laitteelle, ks.

(i) Brittiläinen standardi BS 2000, Osa 170: 1995;
(ii) Ranskalainen standardi NF MO7-011: 1988;
(iii) Ranskalainen standardi NF T66-009: 1969 

(b) Abel-Pensky-laitteelle, ks.:

(i) Saksalainen standardi DIN 51755, Osa 1: 1974
(lämpötilavälille 5 EC - 65 EC);

(ii) Saksalainen standardi DIN 51755, Osa 2: 1978
(lämpötiloille alle 5 EC);

(iii) Ranskalainen standardi NF MO7-036: 1984 

(c) Tag-laitteelle, ks. amerikkalainen standardi ASTM D 56: 1993

(d) Pensky-Martens-laitteelle, ks.:

(i) Kansainvälinen standardi ISO 2719: 1988;
(ii) Eurooppalainen standardi EN 22719 kaikissa kansallisissa muodoissaan

(esim. BS 2000, osa 404/EN 22719): 1994;
(iii) Amerikkalainen standardi ASTM D 93: 1994;
(iv) Institute of Petroleum'n standardi IP 34: 1988

(4) Kohtien (2) ja (3) koemenetelmiä saa käyttää vain leimahduspistevälille, joka on ilmoitettu
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kussakin menetelmässä. Aineen ja näytepitimen välinen kemiallisen reaktion mahdollisuus on
otettava huomioon valittaessa käytettävää menetelmää. Laitteisto tulee asettaa vedottomaan
paikkaan, vaarantamatta kuitenkaan työturvallisuutta. Turvallisuuden takia on orgaanisille
peroksideille ja itsereaktiivisille aineille tai myrkyllisille aineille käytettävä pienille ainemäärille,
noin 2 ml, tarkoitettua menetelmää.

(5) Jos kohdan (3) mukaisesti ei-tasapainomenetelmällä määritetyn leimahduspisteen on todettu
olevan 23 + 2 EC tai 61 + 2 EC, leimahduspiste on varmistettava kullekin lämpötilavälille
tasapainomenetelmällä kohdan (2) mukaisesti.

3302 Jos palavan nesteen luokittelu on kiistanalainen, hyväksytään lähettäjän ehdottama aineluettelon
kohtanumero, ellei leimahduspisteen tarkistuskokeen tulos poikkea yli 2 EC reunanumerossa 2301
annetuista raja-arvoista (23 EC ja 61 EC). Jos ero on yli 2 EC, on suoritettava toinen tarkistuskoe,
ja alin tarkituskokeessa saatu luku on otettava aineen leimahduspisteeksi.

Peroksidipitoisuuden määrityskoe

3303 Nesteen peroksidipitoisuuden määrittämiseksi menetelmä on seuraava:

Erlenmeyer-pulloon laitetaan määrä p (noin 5 g, punnittuna 0,01 tarkkuudella) titrattavaa nestettä;
lisätään 20 cm  etikkahapon anhydridiä ja noin 1 g jauhettua kiinteää kaliumjodidia; pulloa3

ravistellaan ja 10 minuutin kuluttua sitä lämmitetään 3 minuuttissa noin 60 EC lämpötilaan.
Pullon jäähdyttyä 5 minuuttia siihen lisätään 25 cm  vettä. Tämän jälkeen pullon annetaan seistä3

puoli tuntia, jonka jälkeen vapautunut jodi titrataan natriumtiosulfaatin 0,1-normaalisella
liuoksella indikaattoria lisäämättä: värin täydellinen häviäminen osoittaa reaktion loppumista. Jos
n on vaadittavan tiosulfaattiliuoksen cm -määrä, saadaan näytteessä olevan peroksidin pitoisuus3

(laskettuna H O :na) prosentteina kaavasta   17n.2 2

100p
Palavuuden määrityskoe

3304 (1) Jäljempänä kuvatun menetelmän avulla määritetään koeolosuhteissa kuumennetun ja
ulkopuoliselle liekille standardoidulla tavalla altistetun aineen syttyvyys.

(2) Menetelmän periaate: metalliharkko, jossa on kovera syvennys (näytesyvennys)
kuumennetaan määrättyyn lämpötilaan. Määrätty määrä testattavaa ainetta laitetaan syvennykseen
ja huomioidaan aineen kyky ylläpitää palamista sen jälkeen, kun siihen on viety ja siitä on
poistettu standardiliekki määrätyissä olosuhteissa.

(3) Laitteisto:  syttyvyyskoelaite, joka koostuu alumiiniseosharkosta tai jostain muusta
korroosionkestävästä, lämpöä hyvin johtavasta metallista. Harkossa on kovera syvennys ja porattu
tasku lämpömittaria varten. Harkkoon on kiinnitetty kääntönivelellä pieni kaasupoltin.
Kaasupolttimen kahva ja kaasuntuloaukko voidaan kiinnittää siihen mihin tahansa sopivaan
kulmaan. Soveltuva laitteisto on kuvassa 1 ja olennaiset mitat kuvissa 1 ja 2.

Kokeessa tarvitaan seuraavia välineitä:

(a) Mitta, jolla tarkistetaan, että kaasupolttimen keskiosa on 2,2 mm korkeudella
näytesyvennyksen yläosasta mitattuna (ks. kuva 1);

(b) Lämpömittari, lasinen elohopeamittari, jota voidaan käyttää vaakasuorassa asennossa
ja jonka mittaherkkyys on vähintään 1 mm/EC tai muu vastaavan herkkyyden omaava
mittalaite, jonka asteikkoa on mahdollista lukea 0,5 EC:n välein. Lämpömittarin kuulan
on oltava lämpöäjohtavan termoplastisen yhdisteen ympäroimä, kun lämpömittari on
paikoillaan harkossa;



N:o 765N:o 765 2691

(c) Keittolevy, jossa on lämpötilansäätölaite. (Muita laitteita, joissa on sopiva 
lämpötilansäätömahdollisuus, voidaan myös käyttää metalliharkon kuumentamiseen);

(d) Sekuntikello, tai muu sopiva ajanottoväline;
(e) Ruisku, jolla voidaan annostella 2 ml, ±0,1 ml:n tarkkuudella; ja
(f) Polttoainelähde, butaanitestipolttoaine. 

(4) Näytteenotto:  Näytteen on edustettava testattavaa ainetta, ja se on toimitettava ja
säilytettävä tiukasti suljetussa astiassa ennen koetta. Koska haihtuvia ainesosia voi hävitä, näytettä
on käsiteltävä mahdollisimman vähän sen homogeenisuuden takaamiseksi.  Jokaisen testiannok-
sen ottamisen jälkeen on näyteastia välittömästi suljettava tiukasti, jotta haihtuvia ainesosasia ei
häviä astiasta; jos astia on ollut epätäydellisesti suljettuna, on otettava kokonaan uusi näyte.

(5) Koemenetelmä:  Määrittäminen suoritetaan kolmesti.

VAROITUS - Koetta ei saa suorittaa pienessä suljetussa tilassa räjähdysvaaran vuoksi.

(a) On tärkeää, että laite sijoitetaan täysin vedottomaan (ks. varoitusta) paikkaan, jossa ei
saa olla voimakasta valaistusta, jotta voidaan havaita kipinä, liekki tms.

(b) Metalliharkko asetetaan keittolevylle tai metalliharkkoa kuumennetaan muulla sopivalla
tavalla niin, että sen lämpötila, harkossa olevan lämpömittarin mukaan pysyy
määrätyssä lämpötilassa ± 1 EC:n tarkkuudella. Koelämpötila on 60,5/75 EC [ks. (h)].
Barometrisen paineen erotessa vakioilmanpaineesta (101,3 kPa) on tätä lämpötilaa
korjattava joko nostamalla koelämpötilaa korkeammassa paineessa, tai laskemalla
koelämpötilaa alemmassa paineessa 1 EC jokaista 4 kPa:n eroa kohden. Metalliharkon
yläosan on oltava täysin vaakasuorassa. On tarkistettava mittaamalla, että kaasupoltin
on 2,2 mm näytesyvennyksen yläosan yläpuolella koeasennossa ollessaan.

(c) Testipolttoaineena käytettävä butaani sytytetään polttimen ollessa käännettynä pois
koeasennosta (ts. "pois"-asennossa, ei näytesyvennyksen päällä). Liekin koko on
säädettävä 8 mm - 9 mm korkuiseksi ja noin 5 mm levyiseksi.

(d) Näyteastiasta otetaan ruiskulla vähintään 2 ml näytettä, josta siirretään nopeasti 2 ml ±
0,1 ml syttyvyyskoelaitteen näytesyvennykseen, ja ajanottolaite käynnistetään
välittömästi tämän jälkeen.

(e) 60 s kuumennusajan jälkeen näytteen voidaan ajatella saavuttaneen tasapaino-
lämpötilansa, ja ellei testattava näyte ole syttynyt, käännetään testiliekki 
koeasentoon nestettä sisältävän syvennyksen ylle. Liekkiä pidetään tässä asennossa 15
s, jonka jälkeen se siirretään "pois"-asentoon näytteen käyttäytymistä koko ajan
huomioiden. Testiliekin täytyy palaa koko kokeen ajan.

(f) Joka koetta suoritettaessa huomioidaan ja kirjataan seuraavat seikat:

(i) syttyykö näyte ja palaako tai leimahtaako se ennen testiliekin koeasentoon
siirtämistä vai ei;

(ii) syttyykö näyte testiliekin ollessa koeasennossa, ja jos näin tapahtuu,
kauanko palaminen jatkuu testiliekin "pois"-asentoon siirtämisen jälkeen.

(g) Jos kohdan (6) tarkoittamaa palamista ei havaita, toistetaan koko koemenetelmä uusilla
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      näytteillä, mutta käyttäen 30 s:n kuumennusaikaa.

(h) Jos kohdan (6) tarkoittamaa palamista ei havaita koelämpötilan ollessa 60,5 EC,
toistetaan koko koemenetelmä uusilla näytteillä, mutta 75 EC:n koelämpötilassa.

(6) Huomioiden tulkinta:  Aineen katsotaan palamista ylläpitäväksi, jos jommalla kummalla
kuumennusajalla havaitaan ainakin yhdessä näytteessä yksi seuraavista reaktioista:

(a) näyte syttyy ja jatkaa palamista testiliekin ollessa "pois"-asennossa;

(b) näyte syttyy pidettäessä testiliekkiä testiasennossa 15 s, ja palaa kauemmin kuin 15 s
sen jälkeen, kun liekki on palautettu "pois"-asentoon;

Lyhytaikaista leimahtamista ei saa tulkita palamisen ylläpitämiseksi. 
Tavallisesti 15 s kuluttua palaminen joko selvästi sammuu tai jatkuu. 
Epäselvissä tapauksissa aine on tulkittava palamista ylläpitäväksi;

(c) aineiden ei katsota olevan palamista ylläpitäviä, jos niiden standardin ISO 
2592:1973 mukainen leimahduspiste on yli 100 EC tai jos ne ovat veteen sekoittuvia
liuoksia, joiden vesipitoisuus on yli 90 massa-%.

3305-
3309
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Palavien nesteiden palavuuden määrityslaitteen rakenne ja mitat.

                                                  Mitat millimetreinä

Kuva 1 - Palavuuden määrityslaitteisto

Kuva 2 - Testikaasupoltin ja liekki
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B. Juoksevuudenmäärityskoe

3310 Luokan 3 nestemäisten tai viskoosisten aineiden ja seosten ja luokan 4.1 pastamaisten aineiden
juoksevuuden määrittämiseksi on käytettävä seuraavaa koemenetelmää.

(a) Koelaitteisto

Standardin ISO 2137-1985 mukainen kaupallinen penetrometri, jonka ohjaustanko on 47,5
g ± 0,05 g; duralumiininen reikälevy, jonka reiät ovat kartionmuotoiset ja jonka massa on
102,5 g ± 0,05 g (ks. kuva 3); penetraatioastia, jonka sisähalkaisija on 72 mm - 80 mm,
näytttä varten.

(b) Koemenetelmä

Näyte kaadetaan penetraatioastiaan vähintään puoli tuntia ennen mittausta. Astia suljetaan
hermeettisesti ja sen annetaan seistä mittaukseen asti. Hermeettisesti suljetussa penetraatio-
astiassa oleva näyte kuumennetaan lämpötilaan 35 EC ± 0,5 EC ja laitetaan penetrometri-
pöydälle juuri ennen mittausta (enintään 2 minuuttia ennen). Sen jälkeen viedään reikälevyn
S-kohta kosketuksiin nesteen pinnan kanssa ja tunkeuma-aste mitataan.

(c) Koetulosten arviointi

Aine ei ole luokan 3 vaan näiden määräysten luokan 4.1 määräysten alainen, jos sen
jälkeen, kun keskus S on tuotu kosketukseen näytteen pinnan kanssa, mitan asteikon
ilmoittama tunkeuma on:

(i) 5 s ± 0,1 s kuormitusajan jälkeen pienempi kuin 15,0 mm ± 0,3 mm; tai
(ii) 5 s ± 0,1 s kuormitusajan jälkeen suurempi kuin 15,0 mm ± 0,3 mm,

mutta lisätunkeuma 55 s ± 0,5 s lisäajan jälkeen on pienempi kuin 5,0 mm
± 0,5 mm.

HUOM. Siinä tapauksessa, että näytteellä on juoksevuuspiste, on usein mahdotonta saada
aikaan vakaata pintatasoa penetraatioastiassa eikä tästä johtuen myöskään saada tyydyttäviä
alkumittausolosuhteita kohdan S kontaktille. Lisäksi joidenkin näytteiden kohdalla reikälevyn
tunkeuma voi aiheuttaa pinnan elastisen muotoutumisen ja aikaansaada ensimmäisten
sekuntien aikana suuremman tunkeuman. Kaikissa näissä tapauksissa voi olla tarkoituksen-
mukaista suorittaa edellä olevan kohdan (b) mukainen arviointi.

3311-
3319
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Kuva 3 - Penetrometri
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C. Kokeet, joilla määritetään aineiden myrkyllisyys ympäristölle, pysyvyys ja
kertyminen vesiympäristössä aineen luokittelemiseksi luokkaan 9.
HUOM. Käytettyjen koemenetelmien on oltava the Organization for Economic
Cooperation and Development (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö)
(OECD) ja Euroopan yhteisön (EC) hyväksymiä. Jos käytetään muita menetelmiä, on
niiden oltava kansainvälisesti hyväksyttyjä ja verrattavissa OECD/EC kokeisiin ja
niiden lähteet on mainittava koepöytäkirjassa.

3320 Akuutti myrkyllisyys kalalle
Tarkoituksena on määrittää pitoisuustaso, joka aiheuttaa 50 % kuolleisuuden koe-eläimissä; tämä
on (LC ) arvo, joka tarkoittaa aineen sitä pitoisuutta vedessä, joka aiheuttaa 50 % kuolleisuuden50

koeryhmänä olevissa kaloissa vähintään 96 tunnin jatkuvan koeajan aikana. Soveltuvia
kalatyyppejä ovat seuraavat: seeprakala (Brachydanio rerio), isopäinen mutu (Pimephales
promelas) ja kirjolohi (Oncorhynchus mykiss).
Kalat altistetaan aineelle, jota lisätään veteen vaihtelevina pitoisuuksina (+1 kontrolli).  Havainnot
kirjataan vähintään 24 tunnin välein.  96 tunnin pituisen vaikutusajan jälkeen, ja mikäli
mahdollista jokaisen havainnoinnin aikana, lasketaan pitoisuus, joka aiheuttaaa 50 %
kuolleisuuden kaloissa. Määritetään myös suurin 96 tunnin pituinen vaikutukseton pitoisuus
(NOEC). 

3321 Akuutti myrkyllisyys daphnialle
Tarkoituksena on määrittää vedessä olevan aineen vaikuttava pitoisuustaso, joka tekee 50 %
daphnioista uimakyvyttömiä (EC ). Soveltuvat koeorganismit ovat daphnia magna ja daphnia50

pulex. Daphniat altistetaan 48 tunniksi koeaineelle, jota lisätään veteen vaihtelevina pitoisuuksina.
Määritetään suurin 48 tunnin pituinen vaikutukseton pitoisuus (NOEC).

3322 Levien kasvun estäminen
Tarkoituksena on määrittää kemikaalin vaikutus levien kasvuun standardiolosuhteissa. Levien
biomassan muutosta ja kasvunopeutta samoissa olosuhteissa, mutta ilman testikemikaalia,
verrataan 72 tunnin ajan. Tulokset ilmoitetaan vaikuttavana pitoisuutena, IC , joka alentaa50r
levien kasvunopeutta 50 %, sekä myös biomassan muodostumisena, IC .50b

3323 Kokeet nopean biologisen hajoavuuden määrittämiseksi
Tarkoituksena on määrittää aerobisissa standardiolosuhteissa tapahtuvan biologisen hajoavuuden
aste. Koeainetta lisätään vähäisinä pitoisuuksina aerobisia bakteereita sisältävään ravinneliuok-
seen. Käytetyn koemenetelmän mukaista parametria määrittäen seurataan hajoamisen etenemistä
28 päivän ajan. Useita toisiaan vastaavia koemenetelmiä on käytössä. Parametreihin kuuluvat
liuenneen orgaanisen hiilen väheneminen (DOC), hiilidioksidin (CO ) kehittymisen hapesta (O )2    2

loppuminen.
Aineen katsotaan olevan biologisesti nopeasti hajoavaa, mikäli enintään seuraavat kriteerit ovat
täyttyneet enintään 28 päivässä - 10 päivän sisällä siitä, kun hajoaminen ensin saavuttaa 10 %:

DOC-väheneminen: 70 %
CO -tuotto on 60 % teoreettisestä CO -tuotosta2     2

O -väheneminen 60 % teoreettisesta O -vaatimuksesta2    2

Koetta voidaan jatkaa yli 28 päivää, mikäli yllämainitut kriteerit eivät ole täyttyneet, mutta tämä
tulos ilmoittaa aineen luontaisen biologisen hajoavuuden. Luokitustarkoituksiin vaaditaan 
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normaalisti "nopeasti" tulos.

Mikäli saatavilla on vain COD- ja BOD5-tiedot, aineen katsotaan olevan nopeasti biologisesti
hajoava, jos:  

BOD (biokemiallinen hapenkulutus) määritellään aineen tietyn liuostilavuuden vaatimaksi
liuonneen hapen massaksi, joka vaaditaan määrättyjen olosuhteiden alaisena tapahtuvaan
biokemialliseen hapettumiseen. Tulos ilmoitetaan grammoina BOD per gramma koeainetta.
Normaali koeaika on viisi päivää käyttäen kansallista standardoitua koemenetelmää.

COD (kemiallinen hapenkulutus) on aineen hapettumiskyvyn mitta, ilmoitettuna hapettavan
reagenssin vastaavana hapen määränä, jonka aine käyttää määrätyissä laboratorio-olosuhteissa.
Tulokset ilmoitetaan grammoina COD per gramma ainetta. Kansallista standardimenetelmää
voidaan käyttää.

3324 Kokeet biologisen kertymistaipumuksen määrittämiseksi

(1) Tarkoituksena on määrittää biologisen kertymisen taipumus joko liuoksessa olevan aineen
pitoisuuden (c) tasapainotilan suhteena veteen tai biologisena pitoisuuskertoimena (BCF). 

(2) Liuoksena olevan aineen pitoisuuden (c) tasapainotilan suhde veteen ilmoitetaan normaalisti
log -arvona. Liuottimen ja veden sekoittuvuuden on oltava häviävän pieni eikä aine saa ionisoitua10

vedessä. Normaalisti käytetty liuotin on n-oktanoli.

N-oktanolille ja vedelle yhtälö on:

log P  = log  [c /c ]ow  10 o w

jossa P  on jakautumiskerroin, joka on saatu jakamalla n-oktanolissa olevan aineen pitoisuus (c )ow           o

vedessä olevan aineen pitoisuudella (C ). Jos logP  $ 3,0, niin aineella on biologinenw   ow

kertymistaipumus.

(3) Biologinen pitoisuuskerroin (BCF) määritellään koekaloissa olevan koeaineen pitoisuuden
(c ) suhteena koevedessä olevaan pitoisuuteen (c ) jatkuvuustilassa:f      w

BCF = (c ) / (c ).f   w

Kokeen periaatteena on altistaa kalat vedessä olevan koeaineen liuokselle tai dispersiolle
tunnetuilla pitoisuuksilla. Koeaineiden ominaisuuksien mukaan valittu koemenetelmä voi sisältää
jatkuvavirtauksisia, staattisia tai puolistaattisia menetelmiä. Kalat altistetaan koeaineille tietyksi
ajaksi, jonka jälkeen seuraa ilman lisäaltistusta oleva ajanjakso. Jälkimmäisen ajanjakson aikana
suoritetaan mittauksia vedessä olevan koeaineen pitoisuuden kasvusta (ts. puhdistamiserityksen
nopeus).

[Yksityiskohtaiset tiedot eri koemenetelmistä ja BFC-laskentamenetelmästä on julkaisussa OECD
Guidelines for Testing of Chemicals (Ohjeet kemikaalien testaukselle), menetelmät 305A - 305E,
12 toukokuu 1981].

(4) Aineella voi olla log P   suurempi kuin 3 ja BCF pienempi kuin 100, joka merkitsee pientäow

biologista keräytymistaipumusta tai sen puuttumista. Kiistatilanteissa BCF-arvo on merkitsevämpi
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kuin log P , kuten reunanumeron 3326 vuokaaviossa esitetään.ow

3325 Kriteerit

Aineen voidaan katsoa olevan vesiympäristöä saastuttava, mikäli yksi seuraavista kriteereistä
täyttyy:

Alin 96-tunnin LC -arvo kaloille, 48-tunnin EC -arvo daphnioille tai 72-tunnin IC -arvo leville50    50     50

- on pienempi tai yhtäsuuri kuin 1 mg/l;
- on suurempi kuin 1 mg/l mutta pienempi tai yhtäsuuri kuin 10 mg/l ja aine ei ole

biologisesti hajoavaa;
- on suurempi kuin 1 mg/l mutta pienempi tai yhtäsuuri kuin 10 mg/l, ja log P  on suurempiow

tai yhtäsuuri kuin 3,0 (ellei kokeellisesti määritetty BCF ole pienempi tai yhtäsuuri kuin
100).
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3326 Käytettävä menetelmä

Akuutin myrkyllisyyden määritys ka-
lalle, daphnialle tai levälle

Kyllä LC * # 1 mg/l50

Ei

LC * # 10 mg/l50

Ei

Ei

Kyllä

Aine nopeasti
hajoava

Kyllä

Log P  $ 3,0 (paitsi jos kokeellisestiOW

määritetty BCF # 100)

Ei

Kyllä

Vesistöä saastuttava Ei vesistöä saastuttava

* Pienin seuraavista arvoista: 96-tunnin LC , 48-tunnin EC  tai 72-tunnin IC50   50   50

  BCF = biologinen pitoisuuskerroin.
3327 -
3399
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LISÄYS A.9

1.  Varoituslipukkeita koskevat määräykset

HUOM: Kolleille, ks. myös reunanumero 2007.

3900 (1) Kolleihin kiinnitettävien lipukkeiden 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 05, 6.1,
6.2, 7A, 7B, 7C, 8 ja 9 tulee olla muodoltaan kärjelleen asetettuja neliöitä, joiden mitat ovat
vähintään 100 x 100 mm. Lipukkeen ulkoreunassa on oltava 5 mm musta reuna. Mikäli kollin
koko edellyttää, saa käyttää pienempiä lipukkeita edellyttäen, että ne ovat selvästi näkyviä [ks.
myös reunanumero 2224 (3)]. Lipukkeen 7D ja muiden ajoneuvoihin kiinnitettävien lipukkeiden
tai yli 3 m  säiliöihin kiinnitettävien lipukkeiden tahi suurkonttiin kiinnitettävien lipukkeiden3

mittojen tulee olla vähintään 250 x 250 mm.

(2) Lipukeen 11 tulee olla suorakaiteen muotoisia standardikokoa A5 (148x210 mm). Mikäli
kollin koko edellyttää, saa käyttää pienempiä lipukkeita edellyttäen, että ne ovat selvästi näkyviä.

(3) Vaaran laatu voidaan lisäksi ilmaista lippukkeen alaosaan tehdyllä numeromerkinnällä tai
kirjaimin.

(4) Lipukkeissa olevien tekstien tulee olla helposti luettavia ja kestäviä.

3901 (1) Varoituslipukkeet on kiinnitettävä kolliin tai kiinteään säiliöön sopivalla tavalla ja sen on
oltava selvästi nähtävissä. Ainoastaan silloin, kun lipuketta ei voida kollin ulkopinnan muodon
kiinnittää kolliin, saa lipukkeet liimata pahviseen tai muuhun sopivaan alustaan, joka on
kiinnitettävä lujasti kolliin. Lipukkeiden asemesta saa tehdä myös vastaavat pysyvät
varoitusmerkinnät.

(2) Lähettäjän tulee kiinnittää varoituslipukkeet. 

(3) Vaarallisia aineita sisältävät kollit, kontit, säiliökontit ja monisäiliöajoneuvon säiliöt, joiden
varoitusmerkintöjen on vastattava jonkin toisen kuljetusmuodon määräyksiä, mutta joiden
kuljetusta edeltää tai seuraa maantiekuljetus, saadaan varustaa näiden määräysten mukaisten
varoituslipukkeiden lisäksi myös mainitun toisen kuljetusmuodon määräysten mukaisilla varoi-
tuslipukkeilla.

2. Varoituslipukkeiden selostus ja kuvat

3902 Luokkien 1...9 aineille ja esineille määrätyt varoituslipukkeet (ks. taulukkoa lopussa) tarkoittavat:

No. 1 (yläosassa musta pommin kuva oransilla pohjalla: Räjähtävää, vaarallisuusluokat 1.1, 
alaosassa tarkoituksen mukainen vaarallisuusryhmä
ja yhteensopivuusryhmän kirjain; alakulmassa
pienellä 1): 

1.2 ja 1.3;

No. 1.4 (yläosassa mustalla vaarallisuusluokka '1.4' oranssilla Räjähtävää, vaarallisuusluokka 1.4;
pohjalla täyttäen suurimman osan yläosaa; alaosassa
tarkoituksen mukainen yhteensopivuusryhmän
kirjain; alakulmassa pienellä 1):

No. 1.5 (yläosassa mustalla vaarallisuusluokka '1.5' oranssilla räjähtävää, vaarallisuusluokka 1.5;
pohjalla täyttäen suurimman osan yläosaa: alaosassa
yhteensopivuusryhmän kirjain 'D'; alakulmassa
pienellä 1):
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No. 1.6 (yläosassa mustalla vaarallisuusluokka '1.6' oranssilla räjähtävää, vaarallisuusryhmä 1.6;
pohjalla täyttäen suurimman osan yläosaa; alaosassa
yhteensopivuusryhmän kirjain 'N'; alakulmassa
pienellä 1);

No. 01 (yläosassa musta pommin kuva oranssilla pohjalla): räjähtävää;

No. 2 (kaasupullo, musta tai valkoinen, vihreällä pohjalla, ei palava, ei myrkyllinen kaasu;
alaosassa pienellä "2 "):

No. 3 (musta tai valkoinen liekin kuva punaisella pohjalla): tulenarkaa (palavat nesteet);

No. 4.1 (musta liekin kuva samanlevyisten punaisten ja tulenarkaa (helposti syttyvät kiinteät aineet);
valkoisten pystysuorien raitojen muodostamalla
pohjalla):

No. 4.2 (musta liekin kuva valkoisella pohjalla, lipukkeen helposti itsestään syttyvät aineet;
alempi puolisko punainen):

No. 4.3 (musta tai valkoinen liekin kuva sinisellä pohjalla): kehittää palavia kaasuja joutuessaan veden
kanssa kosketuksiin;

No. 5.1 (musta ympyrän kehällä oleva liekin kuva keltaisella hapettava aine;
pohjalla, alaosassa pienellä "5.1"):

No. 5.2 (musta ympyrän kehällä oleva liekin kuva keltaisella orgaaninen peroksidi, palovaara;
pohjalla, alaosassa pienellä "5.2"):

No. 05 (musta ympyrän kehällä oleva liekin kuva keltaisella paloa edistävä;
pohjalla):

No. 6.1 (musta pääkallo ja luut ristissä valkoisella pohjalla): myrkyllistä; pidettävä ajoneuvossa,
kuormaus- ja purkaus- sekä siirto-
kuormauspaikoilla erillään ravinto- ja
nautintoaineista sekä rehuista;

No. 6.2 (kolme limittäin olevaa ympyrää): tarttuvaa: pidettävä erillään ravinto-  ja
nautintoaineista sekä rehuista ajoneuvossa,
kuormaus-, purkaus- ja siirtokuormaus-
paikoilla;

No. 7A (säteilyä osoittava merkki yläosassa, alaosassa sana kolli luokka I - VALKOINEN; kollien
RADIOACTIVE ja jälkeen pystysuora viiva rikkoutuessa on sisältö vaarallista keholle
alaosassa sekä teksti: joutuessaan, nautittuna tai sitä

Sisältö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aktiivisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

alakulmassa pienellä 7; merkki ja teksti mustalla
valkoisella pohjalla, viiva punainen):

hengitettäessä;
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No. 7B (kuten yllä olevassa lipukkeessa, mutta alaosassa radioaktiivista ainetta, kollin luokka II -
kaksi pystysuoraa punaista viivaa sekä teksti: KELTAINEN; pidettävä loitolla "FOTO"-

Sisältö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aktiivisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kuljetusindeksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(suorakaiteenmuotoisessa mustareunaisessa
laatikossa); alaosassa pienellä 7; merkki ja teksti
mustalla; yläosa keltaisella pohjalla; alaosa
valkoisella pohjalla; viivat punaisella):

merkinnällä varustetuista kolleista (ks.
reunanumero 2711); kollin rikkoutuessa on
sisältö vaarallista koholle joutuessaan,
nautittuna tai sitä hengitettäessä,
säteilyvaara ulottuu etäälle;

No. 7C (kuten yllä olevassa lipukkeessa, muuta alaosassa radioaktiivista ainetta, kollin luokka III -
kolme pystysuoraa punaista viivaa): KELTAINEN; pidettävä loitolla "FOTO"-

merkinnällä varustetuista kolleista (ks.
reunanumero 2711); kollin rikkoutuessa on
sisältö vaarallista keholle joutuessaan,
nautittuna tai sitä hengitettäessä,
säteilyvaara ulottuu etäälle;

No. 7D (säteilyä osoittava merkki yläosassa, alaosassa radioaktiista ainetta, vaarallista edellä
RADIOACTIVE ja luku 7; merkki ja teksti mustalla; lipukkeiden 7A, 7B tai 7C kohdalla
yläosan pohjaväri keltanien, alaosan pohjaväri mainituin tavoin;
valkoinen.

Lipukkeen alaosassa olevan sanan "RADIOACTIVE"
sijasta voidaan käyttää aineen tunnusnumeroa):

No.8 (koeputket, joista tippuu pisaroita metallilevylle ja syövyttävä aine;
kädelle, musta valkoisella pohjalla, lipukkeen alaosa
musta valkosella reunalla):

No. 9 (yläosassa valkoisella pohjalla seitsemän mustaa muut vaaralliset aineet ja esineet, joissa
pystysuoraa ja alakulmassa pienellä 9 alleviivattuna): kuljetuksen aikana esiintyy muita

vaaraominaisuuksia kuin muissa luokissa;

No. 10 Varattu

No. 11 (kaksi mustaa nuolta valkoisella tai muulla tämä suunta ylöspäin:
erottuvalla pohjalla): lipuke kiinnitettvä nuolet osoittaen ylöspäin;

3. Siirtymäkauden määräykset

3903 Varastossa olevat ennen 1 päivä elekuuta 1992 voimassa olleiden määräysten mallien no. 7A, 7B,
7C ja 11 mukaiset varoituslipukkeet saa käyttää loppuun.

3904-
3999



Varoituslipukkeet

1) Vaarallisuusluokan numero ja yhteensopivuusryhmän kirjain
2) Yhteensopivuusryhmän kirjain
3) Mittasuhteet, ks. lipuke N:o 1
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3) Mittasuhteet, ks. lipuke N:o 1
4) Mittasuhteet, ks. lipuke N:o 7A
5) Kolleihin kiinnitettävien lipukkeiden mittasuhteet voidaan pienentää A7 (74x105 mm)
*) Lipukkeen N:o 6.2 teksti voi olla englanniksi, saksaksi, ranskaksi, suomeksi tai ruotsiksi.
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III OSA

LIITTEEN B LISÄYKSET

LISÄYS B.1c

LUJITEMUOVISTA VALMISTETTUJA KIINTEITÄ JA IRROTETTAVIA
SÄILIÖITÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

HUOM. 1:  Tätä lisäystä sovelletaan kiinteisiin säiliöihin ja irrotettaviin säiliöihin; sitä ei
sovelleta monisäiliöajoneuvoihin, säiliökontteihin eikä astioihin. 

HUOM. 2:  Astioita koskevat määräykset ovat liitteessä A (kollit). 

HUOM. 3:  Tässä lisäyksessä mainittu toimivaltainen viranomainen on turvatekniikan keskus
tai muu ADR/RID-määräysten tarkoittama toimivaltainen viranomainen.

213 000-
213 009

1. Kiinteiden ja irrotettavien säiliöiden käyttöä ja rakennetta koskevat yleiset
määräykset

HUOM: Reunanumeron 10 121 (2) määräysten mukaisesti vaarallisten aineiden kuljetus
tämän lisäyksen vaatimusten mukaisissa lujitemuovisissa kiinteissä tai irrotettavissa säiliöissä
on sallittu vain kuin tällaisten säiliöiden käyttö näille aineille on nimenomaan hyväksytty
reunanumerossa 213 010.                                          

Käyttö

213 010 Tämän lisäyksen määräysten mukaisissa lujitemuovisäiliöissä saa kuljettaa seuraavia aineita:

(a) raakapetrolia ja muita raakaöljyjä; luokan 3, 3E (b) raakapetrolin ja muiden
raakaöljyjen tislauksessa saadut haihtuvat tuotteet;

(b) luokan 3, 31E (c) raakapetrolin ja muiden raakaöljyjen tislauksessa saatavat
puoliraskaat tuotteet;

(c) luokan 3, 31E (c) lämmitysöljyt ja dieselöljyt;

(d) luokan 5.1, 1E (b) ja (c) vetyperoksidin vesiliuokset sekä kohdan 11E (b) liuokset;

(e) luokan 8, 1E (b) ja (c), 2E (b), 5E, 8E (b) ja (c), 17E (c), 42E, 43E (c) ja 61E aineet.

213 011-
213 099

Rakenne

213 100 Säiliöiden on oltava lisäyksen B.1a seuraavien vaatimusten mukaisia:

(1) Kaikkien luokkien aineiden kuljetukseen käytettäviä säiliöitä koskevat määräykset:

Reunanumerot 211 120 (4), (5) ja (6); 211 121; 211 122; 211 124; 211 126; 211 127 (7); 211
128; 211 130; 211 132; 211 140; 211 150 - 211 154; 211 160 ja 211 161; 211 171;  211
172 (1) ja (2); 211 173 - 211 178.

(2) Luokan 3 aineiden kuljetukseen käytettäviä säiliöitä koskevat määräykset:  Säiliöissä, jotka
on tarkoitettu helposti syttyvien alle 61 EC leimahduspisteen omaavien nesteiden kuljetukseen ja
joissa ei ole suljettavaa paineentasauslaitetta, on paineentasauslaitteessa oltava liekinestin.

Tiiviyskoe ja sisäpuolinen tarkistus on suoritettava joka kolmas vuosi.



N:o 765 2707

 Lasityypit C ja E on määritelty taulukossa 1.1/

(3) Luokan 5.1 aineiden kuljetukseen tarkoitettuja säiliöitä koskevat erityismääräykset: reunanumero
211 532.

(4) Luokan 8 aineiden kuljetukseen tarkoitettuja säiliöitä koskevat määräykset:
reunanumero 211 834.

213 101 Säiliön seinämissä ei saa esiintyä turvallisuutta alentavaa rakenneainevikaa.

213 102 Säiliön seinämien on oltava pysyvästi kestäviä niihin kohdistuvien mekaanisten, termisten ja
kemiallisten rasitusten suhteen.

Säiliön aukot

213 103 (1) Mikäli säiliössä on yksi tai useampia poistoaukkoja nestepinnan alapuolella, tähän aukkoon
tai näihin aukkoihin kiinnitetyt putket tai venttiilit tulee suojata joko upottamalla ne säiliön
vaippaan, tai jollain muulla toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä vastaavan suojan
varmistavalla tavalla.

(2) Kierretulppien käyttö on ehdottomasti kielletty. Venttiilien on oltava toimivaltaisen
viranomaisen hyväksymää tyyppiä.

(3) Täyttöaukkojen tulee olla hermeettisesti suljettuja. Mikäli laite ulottuu säiliön vaipan
ulkopuolelle, on se suojattava kuvulla, joka kestää säiliön mahdollisen kaatumisen aiheuttaman
vääntörasituksen.

213 104-
213 119

2. Säiliön seinämiin käytettävät rakenneaineet

213 120 Säiliöiden seinämät voidaan tehdä seuraavista rakenneaineista:

(1)  Synteettinen hartsi

- tyydyttymättömät polyesterihartsit;

- epoksihartsit;

- muut hartsit, joilla on samanlaiset ominaisuudet edellyttäen, että seinämän turvallisuus
on osoitettu

(2) Kuituvahvikkeet

Sopivalla materiaalilla, esimerkiksi silaanipohjaisella tai vastaavilla aineilla pinnoitetut
lasikuidut (lasityypit C ja E) . Lasikuituja voidaan käyttää joko leikattuina tai leikkaamattomina1/

lankoina, mukaanlukien esijännitetyt jatkuvat lankarivit langat tai kuidut, matot, pintamatot tai
kudotut kankaat.

(3) Lisäaineet

(a) Hartsien käsittelyssä välttämättömät lisäaineet, esimerkiksi katalysaattorit,
kiihdyttimet, monomeerit, koveteaineet, tiksotrooppiset aineet, hartsin valmistajan
ohjeiden mukaisesti.

(b) Lisäaineet, pigmentit, väriaineet sekä muut tuotteet, joita käytetään vaadittujen
ominaisuuksien saamiseksi, esimerkiksi palonkesto ominaisuuksien parantamiseksi
sillä edellytyksellä, että ne eivät aiheuta säiliön seinämien käyttöturvallisuuden 
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 Standardissa DIN 16945 kesäkuu 1969, kohta 6.4.3. määritelty menetelmä katsotaan soveltuvaksi.2/

alenemista.

213 121-
213 129

3. Säiliön seinämien rakenne 

213 130 Säiliön seinämien ulkopuolen pintakerroksen on kestettävä ilmasto-olosuhteiden vaikutukset
sekä myös lyhytaikaista kosketusta kuljettavan aineen kanssa.

213 131 Säiliön seinämien ja tiivistettyjen liitosten on täytettävä kohdassa 4 annetut mekaaniset
kestävyysvaatimukset.

213 132 Säiliön seinämien sisäpuolen pintakerroksen on kestettävä kuljetettavan aineen jatkuvaa
vaikutusta. Tämä pintakerros on valmistettava vahvistetusta hartsista ja sen
vähimmäispaksuuden on oltava 1 mm. Käytetyt kuidut eivät saa alentaa pintakerroksen
kemiallista kestävyyttä. Kerroksen sisimmän osan on oltava runsashartsista ja sen
vähimmäispaksuuden on oltava 0,2 mm.

Kohdan 4 reunanumeroissa 213 140 (6) ja 213 142 (2) annetut yksityiskohtaiset vaatimukset on
täytettävä.                           

213 133 Valmiiden seinämien on täytettävä kohdan 4, reunanumerossa 213 140 (3) annetut
yksityiskohtaiset vaatimukset.

213 134 Seinämän vähimmäispaksuuden on oltava

-  3,5 mm, jos säiliön tilavuus on enintään 3 m , 3

-  5,0 mm, jos säiliön tilavuus on yli 3 m .3

213 135-
213 139

4. Vaaditut koemenetelmät ja laatuvaatimukset

Säiliön rakennetyypin rakenneaineille vaaditut kokeet ja laatuvaatimukset

213 140 (1) Koekappaleiden otto 

Kokeen suorittamiseen vaaditut koekappaleet on aina kuin se on mahdollista otettava säiliön
seinämästä. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää aukkojen, yms. tekemisen yhteydessä pois
leikattuja paloja.

(2) Lasikuidun osuus

Koe on suoritettava ISO Recommendation (suositus) R1172-1970:ssa määrättyjen menetelmien
mukaisesti.

Koekappaleen lasikuitupitoisuuden on oltava yli 25 massa-% mutta alle 75 massa-%

(3) Polymerisaation aste

(a) Polyesterihartsiseinämä

Jäännösstyreenipitoisuus saa olla enintään 2 % laskettuna hartsien kokonaismäärästä.
Koe on suoritettava soveltuvan menetelmän mukaisesti .2/

(b) Epoksihartsiseinämä
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 Standardissa DIN 16945 kesäkuu 1969, kohta 6.4.2. määritelty menetelmä katsotaan soveltuvaksi.3/

Asetoniuutteen määrä saa olla enintään 2 % laskettuna hartsien kokonaismäärästä. Koe
on suoritettava soveltuvan menetelmän mukaisesti .3/

(4) Taivutuslujuus ja murtokuormitus

Mekaaniset ominaisuudet on määritettävä:

- vaipalle, akselin ja kehän suuntaisesti;         

- osastojen päädyille ja seinämille, mihin tahansa suuntaan.

Jos vahvikkeen pääsuunnat eivät ole samat kuin akseli- ja kehäsuunta (esimerkiksi
kaksiaksiaalisen kierteen tapauksessa), kestävyys on määritettävä vahvikkeen pääsuuntien
suuntaisesti ja laskettava akseli- ja kehäsuunnalle soveltamalla seuraavaa kaavaa:

Veto

þ = 2 þ   sin  þ T=  vetoT,c   T,H
2

c =kehän suuntainen
þ = 2 þ   cos  þ a =akselin suuntainenT,a   T,H

2

Taivutus

þ = 2 þ   sin  þF,c   F,H
2

H = kierteinen

F = taivutus
þ = 2 þ   cos  þF,a   F,H

2

þ = ensisijainen kierrekulma

Murtokuormitus on määritettävä asiakirjassa ISO/TC61/WG2/TG "Lasikuituvahvisteisten
muovien testit" ("Tests of glass reinforced plastics") No. 4 helmikuu 1971 määrättyjen
menetelmien mukaisesti.

Taivutuslujuus on määritettävä Recommendation (suositus) ISO/TC61 No. 1540:ssa huhtikuu
1970 määrättyjen menetelmien mukaisesti.

Vaatimukset

Uusien säiliöiden on täytettävä seuraavat varmuuskertoimet murtumien estämiseksi:

staattiselle kuormitukselle varmuuskerroin: 7,5
dynaamiselle kuormitukselle varmuuskerroin: 5,5

Dynaamista kuormitusta laskettaessa käytettävät kiihtyvyysarvot ovat seuraavat:

2 g kulkusuuntaan;
1 g suorassa kulmassa kulkusuuntaa vastaan;
l g pystysuoraan ylös; ja
2 g pystysuoraan alas.

Koska lujitemuovilaminaatin ominaisuudet voivat vaihdella sen rakenteen mukaan,
vähimmäisarvoja ei ole määrätty taivutuslujuudelle ja murtokuormitukselle, vaan kuormitukselle:

A = e þ missä þ  on vetolujuus murtumapisteessä;T   T
B = e  þ missä þ  on taivutuslujuus murtumapisteessä;2

F   F
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missä e on seinämän paksuus.

 Voimien A ja B vähimmäisarvot ovat: 

Taivutukselle:

Säiliön tilavuus < 3 m3

- kehänsuuntaisesti
B = 600 daN

- akselinsuuntaisesti
B = 300 daN

Säiliön tilavuus > 3 m3

- kehänsuuntaisesti B=600 daN
- akselinsuuntaisesti B=600 daN

Vedolle:

- kehänsuuntaisesti A=100 daN/mm
- akselinsuuntaisesti A = 70 daN/mm

Taivutuksen moduli E mitataan -40 EC:ssa ja +60 EC:ssa. Nämä kaksi arvoa saavat poiketa
enintään 30% 20 EC:ssa saadusta arvosta. Seinämän rakenneaineen käyttäytyminen yli 1 000
tuntia kestävän vetokokeen aikana.

Koejännitys on:

Kokeen aikana kerroin              ei saa olla suurempi kuin 1,6.

þ = kuormitetun koekappaleen venymä kokeen alussa0

þ = kuormitetun koekappaleen venymä kokeen päättyessä1 000

(5) Iskukäyttäytyminen

(a) Kokeen luonne

Iskukäyttäytyminen määritetään laminaattinäytteelle, joka vastaa säiliön rakenteessa
käytettyä rakenneainetta. Koe suoritetaan pudottamalla 5 kg teräspaino säiliön
ulkopuolen pintaa vastaavan laminaatin päälle.

                  (b) Laite

Laite koostuu 5 kg teräspainosta, painon ohjauslaitteesta sekä näytealustasta. Laitteesta
on annettu yleisluontoinen kaaviokuva kuvassa 1. Paino muodostuu 90 mm
halkaisijaltaan olevasta alaosaltaan pallomaisesta terässylinteristä, jossa on kaksi
ohjauskanavaa. Ohjauslaite on kiinnitetty pystysuorasti seinään.       

Näytepidin koostuu kahdesta mitoiltaan 100 x 100 x 25 mm olevista ja pituudeltaan
300 mm olevista kulmakiskosta, jotka on hitsattu 400 x 400 mm olevaan
metallitukeen. Kahden kiskon välinen etäisyys on 175 mm. Maahan kiinnitetyssä
näytepidikkeessä on 50 mm syvennys koekappaleen taipumisen varalta.

(c) Koekappaleiden valmistus

Näytteestä otetaan kolme koekappaletta, joiden jokaisen koko on 200 x 200 mm x
näytteen paksuus.
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(d) Koemenetelmä

Koekappale asetetaan symmetrisesti näytepidikkeelle, mikäli mahdollista kahden
pinnan suuntaisen suoran viivan mukaisesti niin, että paino osuu säiliön ulkopintaa
vastaavan koekappaleen pinnan keskelle.

Painon annetaan pudota määrätyltä korkeudelta huolehtien samalla, ettei se kimpoa ja
iskeydy koekappaleeseen toisen kerran.

Koe on suoritettava ympäristön lämpötilassa.

Huomioidaan mille korkeudelle paino nostetaan ohjauslaitteessa.

Kaksi muuta koekappaletta koestetaan samalla tavoin.

(e) Vaatimus

Pudotuskorkeus 5 kg painolla on oltava 1 metri; altistettaessa koekappale 1 m
korkuiselle vesipaatsalle se ei saa vuotaa enemmän kuin 1 litran 24 tunnin aikana.

(6) Kemiallisten aineiden kestävyys

Laboratoriossa valmistetut litteät lujitemuovikoelevyt altistetaan vaarallisen aineen
vaikutukselle 50 EC lämpötilassa 30 päivän ajaksi seuraavan menetelmän mukaisesti:

(a) Koelaitteen kuvaus (esitetty kuvassa 2) 

Koelaite koostuu halkaisijaltaan 140 x 150 mm olevasta, 150 mm korkeasta
lasisylinteristä, jossa on kaksi suukappaletta 135E kulmassa, joista toisessa on NS29
liitos palautusjäähdyttimen väliputkea (1) varten ja toisessa NS 14,5 liitos
lämpömittaria (2) varten, palautusjäähdyttimen väliputkea ja palautusjäähdytintä ei näy
kuvassa. Laitteen lasiosan on oltava lämmönvaihteluja kestävää lasia.

Koelevyistä otetut näytepalat muodostavat lasisylinterin pohjan ja kannen. Ne liitetään
sylinterin sivuihin PTFE-kauluksella. Sylinteri ja sen kaksi näytepalaa kiristetään
kahden syöpymisenkestävän teräspuristuslevyn väliin kuudella kierrepultilla, jotka
tiukennetaan siipimuttereilla. Puristuslevyjen ja näytepalojen väliin on asetettava
asbestitiivisterengas. Tiivisterenkaat eivät näy kuvassa 2. Kuumennus aikaansaadaan
ulkopuolelta käyttämällä automaattisesti säädettävää muhvikuumenninta. Lämpötila
mitataan nestettä sisältävästä kammiosta.

         (b) Koelaitteen käyttö 

Koelaitteessa voidaan testata vain litteitä, samanpaksuisia levyjä. Mikäli mahdollista,
testattavien levyjen tulisi olla 4 mm paksuja. Jos levyt tulisi pinnoittaa geelillä, on levyt
testattava käyttötilanteen mukaisessa tilassa. Koelevyistä leikataan kuusi
kuusikulmaista näytepalaa, joiden kaikki sivut ovat 100 mm.

Jokaista koetta varten valmistetaan kolme näytepalaa yhtä laitetta kohden. Yhtä
näytepaloista käytetään vertailukappaleena ja kahta muuta koestukseen laitteen neste-
ja höyryvyöhykkeellä.

(c) Koemenetelmä

Testattavat näytepalat asetetaan laitteeseen pintapuoli - joka voi olla geelillä
pinnoitettu - sisäänpäin. Lasisylinteriin kaadetaan 1 200 ml koenestettä. Laite
kuumennetaan koelämpötilaan. Kokeen aikana ylläpidetään vakiolämpötilaa. Kokeen
jälkeen laite jäähdytetään ympäristön lämpötilaan ja koeaine poistetaan. Testatut
näytekappaleet pestään välittömästi tislatulla vedellä. Veteen liukenemattomat nesteet
poistetaan näytepaloja vahingoittamattomalla liuottimella. Levyjä ei voi puhdistaa



N:o 7652712

mekaanisesti, koska se voi vahingoittaa näytepalan pintaa.

(d) Arviointi

Suoritetaan silmämääräinen tutkimus:

- jos silmämääräinen tutkimus paljastaa näytepalassa tapahtuneen suurta vahinkoa
(halkeamia, kuplia, huokosia, kuoriintumista, turpoamista tai rosoisuutta), on
kokeen lopputulos negatiivinen;

-  jos silmämääräinen tutkimus ei paljasta näytepalassa epänormaaliutta, suoritetaan
kahdelle kemiallisen vaikutuksen alaisena olleelle näytepalalle sekä
vertailukappaleelle taivutuskokeet reunanumerossa 213 140 (4) määritellyllä
menetelmällä. Tässä tapauksessa taivutuslujuus saa olla enintään 20 % pienempi
kuin koelevylle, jota ei ole rasitettu.

Rakennetyyppiyksikölle vaadittu koe ja laatuvaatimukset

213 141 Rakennetyyppisäiliölle tehdään toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän tarkastuslaitoksen
suorittama vesipainekoe.

Jos rakennetyyppisäiliö on jaettu osastoihin joko väliseinillä tai loiskelevyillä, tulee koe suorittaa
tätä tarkoitusta varten tehdyllä yksiköllä, jossa on samat ulkopäädyt kuin koko säiliöllä ja joka
edustaa sitä osaa säiliöstä, joka normaalien käyttöolosuhteiden aikana joutuu suurimman
rasituksen alaiseksi.

Jos poikkileikkaukseltaan samalle tai suuremmalle ja geometrisesti samanlaiselle
rakennetyyppiyksikölle on jo suoritettu onnistunut koe, ei tätä koetta tarvitse suorittaa, vaikka
kysymyksessä olevan yksikön sisäpuolen pintakerros olisikin erilainen.

Tämän kokeen on osoitettava, että rakennetyyppiyksikön varmuuskerroin murtuman suhteen on
vähintään 7,5 normaaleissa käyttöolosuhteissa.

On osoitettava esim. laskemalla, että reunanumerossa 213 140 (4) annetut varmuuskertoimet
murtumaa vastaan ovat voimassa säiliön joka osassa.

Murtuma tapahtuu, kun koeneste vuotaa säiliöstä suihkuina. Tästä syystä ennen tätä murtumaa
esiintyvät säröt ja nesteen tihkuaminen pisaroina näistä säröistä ovat sallittuja.

Rakennetyyppiyksikkö on alistettava vesipaineelle.

             H = 7,5 x d x h

jossa H on vesipatsaan korkeus

h on säiliön korkeus

d on kuljetettavan aineen tiheys.

Jos murtuma tapahtuu vesipatsaan korkeuden H  ollessa pienempi kuin H, on silti oltava1

H  >  7,5 x d x (h-h )1       1

jossa h  on sen korkeimman kohdan korkeus, josta ensimmäinen nestesuihku ilmestyy.1

Jos nesteen virtaus on kohdassa h  liian runsasta, on välttämätontä tehdä väliaikainen korjaus1

sekä väliaikainen paikallinen vahvitus, jotta koetta voidaan jatkaa korkeuteen H saakka.
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 Standardissa ASTM-D 2583-67 kuvatut menetelmätavat katsotaan soveltuviksi.4/

Sarjavalmisteisten säiliöiden yhdenmukaisuustarkastus

213 142 (1) Sarjavalmisteisten säiliöiden yhdenmukaisuustarkastus on tehtävä suorittamalla yksi tai
useampia reunanumerossa 213 140 lueteltuja kokeita. Polymerisoitumisasteen mittaus korvataan
kuitenkin Barcol- kovuusmittauksella.

(2) Barcol-kovuus

Koe on suoritettava soveltuvien menetelmien mukaisesti . Valmiin säiliön sisäpinnalta mitattu4/

Barcol-kovuus ei saa olla pienempi kuin 75 % laboratoriossa mitatusta puhtaan kovetetun hartsin
arvosta.

(3) Lasikuidun osuuden on oltava reunanumerossa 213 140 (2) määriteltyjen rajojen välillä ja
lisäksi se ei saa poiketa enempää kuin 10 % rakennetyyppisäiliön vastaavasta arvosta. 

Kaikkia säiliöitä koskevat ennen käyttöönottoa vaaditut kokeet ja vaatimukset

213 143 Tiiviyskoe    

Tiiviyskoe on suoritetava reunanumeroissa 211 150, 211 151 ja 211 152 annettujen määräysten
mukaisesti ja säiliöön on merkittävä toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän tarkastuslaitoksen
leima.

213 144-
213 149

5. Erityismääräykset säiliöille, joita käytetään aineiden, joiden leimahduspiste on 61
EEC tai alempi, kuljetukseen

213 150 Vaarallisten sähkövarausten keräytymisen välttämiseksi on säiliöt valmistettava niin, että
varmistetaan staattisen sähkön poistuminen säiliön eri osista.

213 151 Kaikki säiliön ja kuljetusyksikön metalliosat samoin kuin seinämien sähköä johtavat kerrokset on
kytkettävä yhteen.

213 152 Jokaisen johtavan osan ja alustan välinen vastus ei saa olla suurempi kuin 10  ohmia.6

Hankauksesta syntyvien sähkövarausten aiheuttaman vaaran poistaminen

213 153 Säiliön koko pinta- ja purkausvastuksen maahan nähden on oltava reunanumeron 213 154
vaatimusten mukaisia.

213 154 Reunanumeron 213 155 mukaiseti mitatun pinta- ja purkausvastuksen maahan nähden on
täytettävä seuraavat vaatimukset:

(1) Seinämät, joita ei ole varustettu sähköä johtavilla osilla:

(a) Pinnat, joilla voi kävellä: 

purkausvastus maahan nähden ei saa olla suurempi kuin 10  ohmia.8

(b) Muut pinnat:  

pintavastus ei saa olla suurempi kuin 10  ohmia9

(2) Seinämät, jotka on varustettu sähköä johtavilla osilla:
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(a) Pinnat, joilla voi kävellä:

purkausvastus maahan nähden ei saa olla suurempi kuin 10  ohmia8

(b) Muut pinnat:

sähkönjohtavuuden on katsottava olevan riittävä, mikäli maadoitusliitäntään liitettyjen
johtavien osien, kuten esimerkiksi johtavien levyjen, metalliverkkojen tai muiden
soveltuvien rakenneaineiden päällä olevien johtamattomien kerrosten
enimmäispaksuus ei ylitä 2 mm, ja metalliverkon osalta verkon silmukoiden ala ei ylitä
64 cm .2

(3) Pinta- tai purkausresistanssin kaikki mittaukset maahan nähden on tehtävä itse säiliölle ja
ne on uusittava vähintään kerran vuodessa, jotta voidaan varmistaa, etteivät määritellyt vastus-
arvot ole ylittyneet.

Koemenetelmä

213 155 (1) Pintaresistanssi (R ) - (eristysresistanssi) ohmeina, johtavasta maalista valmistetut100

elektrodit Recommendation (Suositus) IEC 167-1964 kuvan 3 mukaisesti mitattuna
Recommendation (Suositus) ISO R291-1963, kohdan 3.1 mukaisesti standardin 23/50
olosuhteissa.

(2) Purkausresistanssi maahan nähden ohmeina on ajoneuvon säiliön pinnan kanssa
kosketuksissa olevan alla kuvatun elektrodin ja ajoneuvon maadotetun alustan välisen suoran
jännitteen, sekä kokonaissähkövirran suhde.

Näytepaloille annetut ehdot ovat samat kuin kohdassa 1. Elektrodi on pinta-alaltaan 20 cm  ja2

halkaisijaltaan 50 mm oleva levy. Elektrodin hyvä kosketus säiliön pinnan kanssa on
varmistettava käyttämällä esimerkiksi kosteaa paperia tai sientä tai muuta sopivaa ainetta.
Ajoneuvon maadoitettua alustaa käytetään toisena elektrodina. Mittaukseen käytetään jännitettä,
jonka alue on 100 - 500 volttia. Mittaus on suoritettava, kun koejännitettä on syötetty yhden
minuutin ajan. Elektrodi voidaan asettaa mihin tahansa kohtaan säiliön sisä- tai ulkopinnalla. 

Jos mittausta on mahdoton suorittaa itse säiliöllä, voidaan se samojen ehtojen vallitessa tehdä
myös laboratoriossa rakenneaineesta otetulla koepalalla.

Täytön aikana syntyneiden varauksien aiheuttaman vaaran poistaminen

213 156 Säiliössä on oltava maadotettuja metalliosia ja ne on sijoitettava siten, että koko täytön tai
tyhjennyksen aikana sillä hetkellä säiliössä olevan aineen jokaista kuutiometriä kohden on
kosketuksissa vähintään 0,04 neliömetriä maadotettua metallia, sekä niin, ettei aineen mikään
osa ole 2,0 metriä kauempana lähimmästä maadotetusta metalliosasta.Tällaisia metalliosia voivat
olla:

(a) Metallinen pohjaventtiili, putkiyhde tai levy edellyttäen, että nesteen kanssa
kosketuksissa oleva kokonaisalue ei ole määriteltyä pienempi, tai    

(b) Metalliristikko, jonka lankojen halkaisija on vähintään 1 mm ja reikäalue enintään 4
neliösenttimetriä edellyttäen, että ristikon nesteen kanssa kosketuksissa oleva
kokonaisalue ei ole määriteltyä pienempi.
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213 157 Reunanumeroa 213 156 ei sovelleta lujitemuovisäiliöihin, jotka on varustettu jollain muulla
menetelmällä täytön yhteydessä syntyvien varauksien aiheuttaman vaaran poistamiseksi
edellyttäen, että reunanumeron 213 158 mukaisella käytännön vertailukokeella on osoitettu, että
säiliössä täytön aikana syntyvän varauksen purkautumisaika on sama kuin vastaavankokoisesta
metallisäiliöstä saatu arvo.

Vertailukoe

213 158 (1) Lujitemuovisäiliön ja terässäiliön rakennetyypille on suoritettava kohdassa (2) kuvattujen
koe-ehtojen mukainen vertailukoe staattisen sähkövarauksen purkautumisajalle seuraavalla
tavalla (ks. kuva 3).

(a) Lujitemuovisäiliö on asennettava käyttötilannetta vastaavalla tavalla esimerkiksi
ajoneuvon alustaa esittävälle terästukirakennelmalle ja täytettävä vähintään 75 %
tilavuudestaan autoissa käytettävällä diesel-polttonesteellä, josta osa ohjataan sopivan
mikrosuodattimen läpi niin, että kokonaisvirtauksen  varaustiheys on noin 100 µC/m .3

(b) Säiliön höyrytilan kentän voimakkuus on mitattava sopivalla jatkuvanäyttöisellä
kenttämittarilla, joka on asennettu vähintään 20 cm päähän pystysuorasta
täyttöputkesta aksiaalisesti pystysuoraan asentoon.

(c) Samanlainen koe on suoritettava myös terässäiliölle, jonka leveys, pituus, korkeus ja
tilavuus ovat 15 % tarkkuudella samat kuin lujitemuovisäiliön, tai mittasuhteiltaan
samankokoiselle lujitemuovisäiliölle, jonka sisäpuoli on pinnoitettu maahan
yhdistetyllä metallikalvolla.

(2) Seuraavat koe-ehdot on täytettävä:

(a) Koe on suoritettava katetulla alueella suhteellisen ilmankosteuden ollessa alle 80 %.

(b) Kokeessa käytetyn diesel-polttonesteen jäännössähkönjohtokyvyn on oltava
mittauslämpötilassa 3 - 5 pS/m. Tämä on mitattava kennossa, jossa

 on pienempi tai yhtäsuuri kuin 2,5 x 106

jossa V =   syötetty jännite

d =   elektrodien etäisyys metreinä 

T =   mittauksen kesto sekunteina

Koesäiliöstä täytön jälkeen otettuista ainenäytteistä mitattu jäännössähkönjohtavuus ei
saa poiketa metalli- ja muovisäiliöissä peräkkäisissä kokeissa enempää kuin 0,5 pS/m.

(c) Täyttö on suoritettava 1 - 2 m /min vakionopeudella ja nopeuden on oltava sama sekä3

lujitemuovi- että terässäiliölle. Täytön päättyessä virtaus tulisi lopettaa terässäiliön
varauksen purkautumisaikaa lyhyemmässä ajassa.

(d) Varaustiheys on mitattava sopivalla jatkuvanäyttöisellä kenttämittarilla (esimerkiksi
field mill-tyyppisellä), joka on upotettu aineeseen ja asetettu mahdollisimman lähelle
täyttöputkea.

(e) Syöttöputkien ja pystysuoran täyttöputken sisähalkaisijan on oltava 10 cm ja niiden on
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 Rellumit 5 on todettu olevan sopiva.5/

päätyttävä "T"- tyyppiseen täyttöputken suukappaleeseen.

(f) Täyttöputken suukappaleesta enintään 5 m päähän on sijoitettava sopiva mikro-
suodatin , jossa on säädettävä sivuputki, jonka läpi tapahtuvaa ohivirtaavaa nesteosan5/

määrää voidaan säätää.

(g) Nestetaso ei saa ulottua täyttöputken tai kenttämittarin päähän.

Purkautumisaikojen vertailu

(3) Kentän voimakkuuden alkuarvo on oltava ajankohdaltaan aikaisin arvo, joka on mitattu
polttonesteen virtauksen päättymisen jälkeen, kun tasaisesti vaimeneva kentän voimakkuuden
käyrä on vakiintunut. Molemmissa kokeissa purkautumisaika on ilmaistava aikana, joka kuluu
kentän voimakkuuden vaimenemiseen 37 prosenttiin alkuarvosta.

(4) Lujitemuovisen säiliön purkautumisaika ei saa olla pidempi kuin terässäiliön.

213 159-
213 999

Taulukko 1.

LASIN KOOSTUMUS

Lasi E: Koostumus massa-%:na

Piidioksidi (Si O ) 52 - 55 %2

Aluminiumoksidi (AL O ) 14 - 15,5 %2 3

Kalkki             (Ca O) 16,5 -  18 %
Magnesiumoksidi (Mg O)    4 -   5,5 %
Booritrioksidi (B O )    6,5 - 21 %2 3

Fluori  (F)   0,2 -   0,6 %
Ferrioksidi (Fe O ) )2 3

) <  1 %
Titaanioksidi (Ti O ) )2

Emäksiset oksidit (Na O + K O) <  1 %2   2

Lasi C: Koostumus massa-%:na

Piidioksidi (Si O ) 63,5 -  65 %2

Aluminiumoksidi (AL O )    4 -   4,5 %2 3

Kalkki (Ca O)  14 -  14,5 %
Magnesiumoksidi (Mg O)   2,5 -   3 %
Booritrioksidi (B O )   5 -   6,5 %2 3

Rauta (Fe O )   0,3 %2 3

Natriumoksidi (Na O)    7 -   9 %2

Kaliumoksidi   (K O)    0,7 -   1 %2
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Kuva 1.

Pallopäätyisellä putoavalla painolla iskunkestävyyttä mittaava laite
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Kuva 2.

Kemikaalikestävyyttä määrittävä laite
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Kuva 3.

RIC kaaviopiirros vertailukoetta varten
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LISÄYS B.1d

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

214 000-
214 249

1. Rakenneaineet ja säiliöt

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

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

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

- reunanumeron 2801, kohdan 6E aineiden

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

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

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

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

214 251 Säiliöiden valmistamiseen saa käyttää seuraavia rakenneaineita:

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

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

2. seostamattomia hienoteräksiä;  -60 EC lämpötilaan saakka;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

214 255-
214 264

2. Koevaatimukset

(a) Terässäiliöt

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

Kokeet on suoritettava V-lovetuilla koesauvoilla.

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

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

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

Austeniittisilla teräksillä iskusitkeyskoe täytyy tehdä vain hitsausliitokselle.

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

(b) Alumiinista tai alumiiniseoksesta valmistetut säiliöt

214 266 Säiliöiden liitosten on täytettävä turvatekniikan keskuksen asettamat vaatimukset.

(c) Kuparista tai kupariseoksesta valmistetut säiliöt

214 267 Kokeet riittävän iskusitkeyden toteamiseksi eivät ole tarpeen.

214 268-
214 274 

3. Koemenetelmät

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

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

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

(2) Hitsausliitoksia koestettaessa koesauvat on otettava seuraavasti:

kun e < 10 mm:

kolme koesauvaa, joissa lovi on hitsiaineen keskikohdassa;

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

Hitsiaineen keskikohta Lämpömuutosvyöhyke

kun 10 mm <e <20 mm:

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

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

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

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

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

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

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

vähintään 24 J/cm .2

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

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

tai

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

J/cm .2

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

vähintään 34 J/cm .2

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

214 280-
219 999
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 1 Saksalle, 2 Ranskalle, 3 Italialle, 4 Alankomaille, 5 Ruotsille, 6 Belgialle, 7 Unkarille, 8 Tþekin1/

tasavallalle, 9 Espanjalle, 10 Jugoslavialle, 11 Yhdistyneelle kuningaskunnalle, 12 Itävallalle, 13
Luxemburgille, 14 Sveitsille, 15 (varattu), 16 Norjalle, 17 Suomelle, 18 Tanskalle, 19 Romanialle, 20
Puolalle, 21 Portugalille, 22 Venäjälle, 23 Kreikalle, 24 (varattu), 25 Kroatialle, 26 Slovenialle, 27
Slovakialle, 28 Valkovenäjälle, 29 Viro ja 30 (varattu), 31 Bosnia-Herzegovinalle, 32 Latvia, 33
Liechtenstein, 34 Bulgaria, 35 (varattu), 36 Liettua. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri antaa
seuraavat numerot maille, jotka tulevat ADR-sopimuksen jäseniksi. 

LISÄYS B.2

VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISEEN TARKOITETTUJEN
AJONEUVOJEN RAKENNETTA KOSKEVAT YHDENMUKAISET MÄÄRÄYKSET
SISÄLTÄEN TARVITTAVAT MÄÄRÄYKSET NIIDEN TYYPPIHYVÄKSYNNÄSTÄ

Osa 1: Soveltamisala

220 100 (1) Tämän lisäyksen määräykset koskevat vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen, jotka on hyväksytettävä reunanumeroiden 10 282,
11 282 mukaisesti, perusajoneuvojen rakennetta ja niiden tyyppihyväksyntää.

Osa 3: Tyyppihyväksynnän soveltaminen

220 301 (2) ajoneuvotyyppi kuljetettavien vaarallisten aineiden mukaisesti eli:

Tyyppi EX/II räjähteitä kuljettamaan tarkoitetuille ajoneuvoille tyypin II
kuljetusyksikköinä (katso reunanumero 11 204);

Tyyppi EX/III räjähteitä kuljettamaan tarkoitetuille ajoneuvoille tyypin III
kuljetusyksikköinä (katso reunanumero 11 204);

Tyyppi FL: leimahduspisteeltään enintään 61 EC olevia nesteitä tai palavia kaasuja yli
3 000 litran säiliökonteissa, kiinteissä tai irrotettavissa säiliöissä
kuljettamaan tarkoitetuille ajoneuvoille tai palavia kaasuja kuljettamaan
tarkoitetuille yli 1 000 litran monisäiliöajoneuvoille;

Tyyppi OX: luokan 5.1 reunanumeron 2501 aineluettelon kohdan 1E (a) aineita yli 3
000 litran säiliökontissa, kiinteissä tai irrotettavissa säiliöissä kuljetta-
maan tarkoitetuille ajoneuvoille;

Tyyppi AT: tilavuudeltaan yli 3 000 litran säiliökonteissa, kiinteissä tai irrotettavissa
säiliössä vaarallisia aineita kuljettamaan tarkoitetuille ajoneuvoille, muille
kuin tyypin FL tai OX ajoneuvoille ja yli 1 000 litran
monisäiliöajoneuvoille, muille kuin tyypin FL ajoneuvoille.

Osa 4: Tyyppihyväksyntä

220 403 Kaikissa ajoneuvoissa, jotka vastaavat tämän lisäyksen mukaisesti hyväksyttyjä ajoneuvoja, on
oltava hyväksyntälomakkeessa määriteltyyn selvästi näkyvään ja helposti luoksepäästävään
paikkaan kiinnitettynä kansainvälinen merkki, joka sisältää:

(1) kirjaimet "ADR", joita seuraa hyväksynnän myöntäneen maan tunnusnumero , ympyrällä1/

ympäröitynä;

Osa 5: Tekniset määräykset

220 500 Vaarallisten aineiden kuljetusyksiköinä käytettäväksi tarkoitettujen moottoriajoneuvojen ja
perävaunujen on riippuen niiden luokasta ja tyypistä täytettävä allaolevan taulukon seuraavat
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määräykset.

                  
                

 

REUNANUMERON 220 301 (2)
MUKAINEN AJONEUVOTYYPPI

TEKNISET MÄÄRÄYKSET EX/II EX/III AT FL OX

220 510 SÄHKÖLAITTEET

220 511 - johtimet X X X X

220 512 - akun päävirtakatkaisin X X  

220 513 - akut X X X

220 514 - ajopiirturi X X

220 515 - pysyvästi jännitteiset laitteet X X

220 516 - sähkölaitteet ohjaamon X X
takana

220 520 JARRUT X X X

220 521 - lukkiutumattomat jarrut X XX X

220 522 - hidastin X XX X

220 530 PALOVAARAT

220 531

- ohjaamo: materiaalit X X

- ohjaamo: lämpökilpi X

220 532 - polttoainesäiliöt X X X X

220 533 - moottori X X X X

220 534 - pakokaasujärjestelmä X X X

220 535 - hidastin X X X X

220 536 - lisälämmitys X X

220 540 NOPEUDENRAJOITIN  X  X X X X
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 ECE-säännön No. 13 (Yhdenmukaiset määräykset M, N ja O luokkiin kuuluvien ajoneuvojen jarrujen2/

hyväksymisestä), (sen viimeisimmässä muutetussa muodossa) on liitteenä sopimuksessa, joka koskee yh-
denmukaisten teknisten määräysten hyväksymistä pyörillä kulkeville ajoneuvoille, laitteille ja osille, jotka
asetetaan pyörillä kulkevaan ajoneuvoon ja/tai joita voidaan käyttää niissä ja näiden määräysten
perusteella annettujen hyväksymisten vastavuoroisuuden tunnustamisen ehtoja (1958 sopimus, muutet-
tuna). Vaihtoehtoisesti voidaan soveltaa vastaavia direktiivin 71/320/EY määräyksiä (alkuperäinen
julkaistu Euroopan Neuvoston virallisessa lehdessä No. L 202 6.9.1971) edellyttäen, että ne on muutettu
ajoneuvon hyväksymisajankohtana viimeisimmän muutetun ECE-säännön No. 13 mukaisesti.

Johtimet

220 511 (1) Johtimien koon on oltava riittävän suuri ylikuumenemisen välttämiseksi. Johtimien on oltava
riittävästi eristettyjä. Kaikki virtapiirit on suojattava sulakkeilla tai automaattisilla katkaisimilla
paitsi seuraavissa tapauksissa:

- akulta moottorin kylmäkäynnistys- ja pysäytysjärjestelmille
- akulta laturille
- laturilta sulake- tai katkaisinkotelolle
- akulta käynnistysmoottorille
- akulta hidastimen (katso reunanumero 220 522 alla) tehonohjauskotelolle, mikäli tämä

järjestelmä on sähköinen tai sähkömagneettinen
- akulta teliakselin nostoon tarkoitetulle sähköiselle nostolaitteelle.

Ylläolevien suojaamattomien virtapiirien johtimien on oltava mahdollisimman lyhyitä.

Ajopiirturi

220 514 Ajopiirturin sähkönsyötössä on käytettävä suoraan akkuun kytkettyä turvajohdinta.  Ajopiirturin
ja turvajohtimen on täytettävä eurooppalaisen standardin EN 50 020 mukaisten sähkölaitteiden
vaatimukset.

Jarrut

Yleiset määräykset

220 520 Seuraavien teknisten määräysten lisäksi, joita on sovellettava reunanumeron 220 500 taulukon
mukaisesti, vaarallisten aineiden kuljetusyksikköinä käytettäviksi tarkoitettujen moottoriajo-
neuvojen ja perävaunujen on täytettävä kaikki ECE-säännön No. 13 , asiaankuuluvat tekniset2/

vaatimukset sellaisena kuin ne ovat viimeiseksi muutettuina ajoneuvon hyväksymisajankohtana.

Lukkiutumaton jarrujärjestelmä

220 521 (1) Moottoriajoneuvot, joiden kokonaismassa on suurempi kuin 16 tonnia tai joihin voidaan
kytkeä perävaunu, jonka kokonaismassa on suurempi kuin 10 tonnia, on varustettava ECE-
säännön N:o 13  liitteen 13 mukaisella luokan 1 lukkiutumattomalla jarrujärjestelmällä.2/
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 ECE-säännön No.89 (Yhdenmukaiset määräykset: I ajoneuvojen suurimman  nopeudenrajoituksen3/

hyväksymisestä; II ajoneuvojen hyväksyttyä tyyppiä olevan nopeudenrajoittimen (SLD) asentamisen
hyväksymisestä; III nopeudenrajoittimen (SLD) hyväksymisestä (sen viimeisimmässä muutetussa
muodossa) on liitteenä sopimuksessa, joka koskee yhdenmukaisten teknisten määräysten hyväksymistä
pyörillä kulkeville ajoneuvoille, laitteille ja osille, jotka asetetaan pyörillä kulkevaan ajoneuvoon ja/tai
joita voidaan käyttää niissä ja näiden määräysten perusteella annettujen hyväksymisten
vastavuoroisuuden tunnustamisen ehtoja (1958 sopimus, muutettuna). Vaihtoehtoisesti voidaan soveltaa
vastaavia direktiivien 92/6/EY ja 92/24/EY määräyksiä muutettuna edellyttäen, että ne on muutettu ajo-
neuvon hyväksymisajankohtana viimeisimmän muutetun ECE-säännön No. 89 mukaisesti.

Hidastin 

220 522 (2) Moottoriajoneuvoihin, joiden kokonaismassa on suurempi kuin 16 tonnia tai joihin voidaan
kytkeä perävaunu, jonka kokonaismassa on suurempi kuin 10 tonnia, on asennettava hidastin,
joka täyttää seuraavat vaatimukset:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(b) Kaikki kolme ECE-säännön N:o 13  kohdan 2.14. tarkoittamaa hidastimen oh-2/

jausvaihtoehtoa ovat sallittuja, mutta lukkiutumisenestojärjestelmän vikaantuessa
integroitujen tai yhdistettyjen hidastimien on automaattisesti kytkeydyttävä pois päältä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

(e) Hidastimen suorituskyvyn tulee täyttää ECE-säännön N:o 13  liitteen 5 (tyypin II A2/

testi) vaatimukset kuormatun massan muodostuessa moottoriajoneuvon kuormatusta
massasta ja sille sallitusta suurimmasta hinattavasta massasta ylittämättä kuitenkaan 44
tonnin kokonaismassaa.

(f) Mikäli moottoriajoneuvo ei täytä edellä kohdassa (2) (e) tarkoitettuja hidastimen suori-
tuskykyvaatimuksia, sen on täytettävä vähintään ECE-säännön N:o 13  liitteen 5 vaati-2/

mukset ja moottoriajoneuvon käyttö on rajoitettava siten, että se sallitaan kytkettäväksi
ainoastaan hidastimella varustettuun perävaunuun. Tällaisen moottoriajoneuvon tulee
olla varustettu perävaunun hidastimen ohjauslaitteella.

(3) Jos perävaunu on varustettu hidastimella, on sen täytettävä ECE-säännön N:o 13  liitteen2/

5 vaatimukset ja edellä kohdissa (2) (a) - (2) (d)tarkoitetut määräykset.

Nopeudenrajoitin

220 540 Moottoriajoneuvot (kuorma-autot ja puoliperävaunujen vetoautot), joiden kokonaismassa on
suurempi kuin 12 tonnia, on varustettava reunanumeron 10 261 mukaisesti ECE-säännön N:o
89  määräysten mukaisella nopeudenrajoittimella. ECE-säännön N:o 89  kohdassa 2.1.2.3/      3/

määritetty asetusnopeus V ei saa olla suurempi kuin 85 km/h.
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LISÄYS B.3
HYVÄKSYMISTODISTUS VAARALLISIA AINEITA KULJETTAVALLE AJO-
NEUVOLLE

(katso reunanumero 10 282)

230 000 HUOM:  Todistuksen mitat ovat 210 x 297 mm (muoto A 4). Sekä etu- että takasivu
tulee käyttää. Väri on valkoinen, jossa vaaleanpunainen vinosti poikittainen raita.

HYVÄKSYMISTODISTUS VAARALLISIA AINEITA KULJETTAVALLE AJO-
NEUVOLLE

        1. Todistus No.

alla mainittu ajoneuvo täyttää vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun 
liikenneministeriön päätöksen (660/1997) vaatimukset ajoneuvouvon 
hyväksymiseksi  vaarallisten aineiden kuljetukseen tiellä.

Huom. Kansainvälisessä ADR-sopimuksessa edellä mainittu kuuluu: alla mainittu 
ajoneuvo täyttää vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä kuljetuksia tiellä koskevan 
eurooppalaisen sopimuksen (ADR) vaatimukset ajoneuvon hyväksymiseksi 
vaarallisten aineiden kansainväliseen kuljetukseen.

        2. Ajoneuvon valmistaja ja tyyppi.................................................................

.......................................................................................................

3. Rekisterinumero (mikäli on) ja alustan  numero.............................................

.......................................................................................................
        

4. Kuljetuksen suorittajan, kuljettajan tai omistajan nimi ja asemapaikan osoite

  .......................................................................................................

.......................................................................................................

5. Yllä tarkoitetulle ajoneuvolle on suoritettu liikenneministeriön päätöksen liitteen

B, reunanumeroiden 10 282/10 2831/ mukainen tarkastus ja se täyttää ne
vaatimukset, jotka on asetettu seuraavien luokkien, aineluettelon kohtien ja
kirjainten mukaisiin  vaarallisten aineiden kuljetuksiin tiellä (tarvittaessa
merkitään aineen nimi tai aineen tunnusnumero):

Huom. Kansainvälisessä ADR-sopimuksessa edellä mainittu kuuluu: Yllä 
tarkoitetulle ajoneuvolle on suoritettu ADR-sopimuksen liitteen B, reunanumeroiden 
10 282/10 2831/ mukainen tarkastus ja se täyttää ne vaatimukset, jotka on asetettu 
seuraavien luokkien, aineluettelon kohtien ja kirjainten mukaisiin vaarallisten 
aineiden kansainvälisiin kuljetuksiin tiellä (tarvittaessa merkitään aineen nimi tai aineen 
tunnusnumero):

                                                       
1/    Poista tarpeeton
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6. Huomautuksia............................................................................................

...................................................................................................................

7. Voimassa ........................................ Hyväksynnän antajan leima:

Päivämäärä:
                       

Allekirjoitus:
                       

8. Voimassaoloa jatkettu ......................... Hyväksynnän antajan leima:

Päivämäärä:
                       

Allekirjoitus:

9. Voimassaoloa jatkettu ......................... Hyväksynnän antajan leima:

Päivämäärä:
                       

Allekirjoitus:

10. Voimassaoloa jatkettu ......................... Hyväksynnän antajan leima:

Päivämäärä:
                       

Allekirjoitus:

11. Voimassaoloa jatkettu ......................... Hyväksynnän antajan leima:

Päivämäärä:
                       

Allekirjoitus:

HUOM 1:  Jokaiselle ajoneuvolle erillinen todistus ellei toisin vaadita esim. luokassa 1.

HUOM 2:  Tämä todistus on palautettava myöntäneelle viranomaiselle, jos ajoneuvo
poistetaan käytöstä; jos ajoneuvo siirretään toiselle kuljetuksen suorittajalle,
kuljettajalle tai omistajalle, kuten kohdassa 4 on yksilöity; todistuksen voimassaolon
päättyessä; ja jos ajoneuvon yhteen tai useampaan olennaiseen osaan tehdään
materiaalimuutoksia.

Huom. 3: Ajoneuvolle, joka täyttää ADR-sopimuksen vaatimukset ja
liikenneministeriön päätöksen (660/1997) reunanumeron 10 282 (5) vaatimukset,
voidaan käyttää myös ADR-hyväksymistodistusta. Tällöin tulee kohtaan 6 lisätä:
”Täyttää myös Lmp 660/1997 rn 10 282 (5) vaatimukset”.

230 001-
239 999



Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 766

eräistä ministeriön päätöksistä

Annettu Helsingissä 7 päivänä elokuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta
1980 annetun asetuksen (696/1980) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta
1993 annetussa asetuksessa (1364/1993):

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on antanut seuraavan
päätöksen:

Päätöksen nimi n:o antopäivä
voimaan-
tulopäivä

MMM EEOp kalastustuotteiden tuonnista
Keniasta, Ugandasta ja Tansaniasta . . . . . . 10/TUONTI/1997 6.8.1997 15.8.1997

Edellä mainittu päätös on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elin-
tarvikeosaston määräyskokoelmassa. Päätös on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön
eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, 00100 Helsinki, puhelin
(09)1601.

Helsingissä 7 päivänä elokuuta 1997

Osastopäällikkö Saara Reinius

Nuorempi hallitussihteeri Erkki Arnkil

Komission päätös 97/272/EY; EYVL N:o L 108, 25.4.1997, s. 48, komission päätös 97/273/EY; EYVL N:o L 108,
25.4.1997, s. 50, komission päätös 97/274/EY; EYVL N:o L 108, 25.4.1997, s. 51, komission päätös 97/458/EY;
EYVL N:o L 196, 24.7.1997, s. 79, komission päätös 97/459/EY; EYVL N:o L 196, 24.7.1997, s. 80, komission
päätös 97/460/EY; EYVL N:o L 196, 24.7.1997, s. 81
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 767

eräistä ministeriön päätöksistä

Annettu Helsingissä 7 päivänä elokuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta
1980 annetun asetuksen (696/1980) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulu-
kuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/1993):

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan päätöksen:

Päätöksen nimi n:o antopäivä
voimaan-
tulopäivä

MMMp lihavalmistehygieniapäätöksen muutta-
misesta*). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25/EEO/1997 6.8.1997 1.9.1997

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on antanut seuraavan
päätöksen:

MMM EEOp sikaloiden vapaaehtoisesta ter-
veysvalvontaohjelmasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24/EEO/1997 30.7.1997 1.9.1997

Edellä mainitut päätökset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja
elintarvikeosaston määräyskokoelmassa. Päätökset ovat saatavissa maa- ja metsätalousminis-
teriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, 00100 Helsinki, puhelin
(09)1601.

Helsingissä 7 päivänä elokuuta 1997

Osastopäällikkö Saara Reinius

Nuorempi hallitussihteeri Erkki Arnkil
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