TÕLGE INGLISE KEELEST EESTI KEELDE

6. OSA
Pakendite, puistveose vahekonteinerite
(IBC-de), suurpakendite, paakide ja
mahtkonteinerite ehituse ja katsetamise
nõuded

PEATÜKK 6.1
PAKENDITE EHITUSE JA KATSETAMISE NÕUDED
6.1.1

Üldist

6.1.1.1

Käesoleva peatüki nõuded ei kehti:
a)

klassi 7 radioaktiivset materjali sisaldavate saadetiste kohta, välja arvatud juhul, kui on
sätestatud teisiti (vt jagu 4.1.9);

b)

klassi 6.2 nakkusohtlikke aineid sisaldavate saadetiste kohta, välja arvatud juhul, kui on
sätestatud teisiti (vt peatükk 6.3, MÄRKUS ja alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskiri P621);

c)

klassi 2 gaase sisaldavate surveanumate kohta;

d)

saadetiste kohta, mille puhasmass ületab 400 kg;

e)

vedelikke sisaldavate pakendite kohta (välja arvatud kombineeritud pakendid), mille
maht ületab 450 liitrit.

6.1.1.2

Jao 6.1.4 nõuded põhinevad praegu kasutatavatel pakenditel. Eesmärgiga võtta arvesse
teaduse ja tehnika arengut ei ole keelatud kasutada pakendeid, mille karakteristikud erinevad
jaos 6.1.4 toodutest tingimusel, et need on sama efektiivsed, vastuvõetavad pädevale asutusele
ning läbivad alajaos 6.1.1.3 ning jaos 6.1.5 kirjeldatud katsed. Muud katsemeetodid peale
käesolevas peatükis kirjeldatute on aktsepteeritavad tingimusel, et need on samaväärsed ja
pädeva asutuse poolt tunnustatud.

6.1.1.3

Vedeliku sisaldamiseks ette nähtud pakend peab edukalt läbima lekkekindluse katse. See katse
on osa alajaos 6.1.1.4 sätestatud kvaliteedi tagamise programmist, mis näitab vastavust alajaos
6.1.5.4.3 toodud katsetasemele:
a)

enne, kui seda esmakordselt veoks kasutatakse;

b)

pärast taastootmist või taastamist, enne selle veoks taaskasutamist;

Selle katsetamise puhul ei pea pakenditele olema paigaldatud sulgureid.
Liitpakendite sisemist anumat võib katsetada ilma välispakendita tingimusel, et see ei mõjuta
katsetulemusi.
See katse pole vajalik:

6.1.1.4

-

kombineeritud pakendite sisepakendite jaoks;

-

alajao 6.1.3.1 punkti a alapunkti ii kohaselt sümboliga „RID/ADR” tähistatud
liitpakendite (klaasist, portselanist või keraamikast) siseanumate jaoks;

-

alajao 6.1.3.1 punkti a alapunkti ii kohaselt sümboliga „RID/ADR” tähistatud plekist
pakendite jaoks.

Pakendid peavad olema toodetud, taastatud ja katsetatud pädevale asutusele vastuvõetava
kvaliteedi tagamise programmi kohaselt, et kindlustada pakendite vastavus käesoleva peatüki
nõuetele.
MÄRKUS: ISO 16106:2006 „Packaging – Transport packages for dangerous goods –
Dangerous goods packagings, intermediate bulk containers (IBCs) and large packagings –
Guidelines for the application of ISO 9001” (Pakendid – ohtlike veoste saadetised – ohtlike
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veoste pakendid, IBC-d ja suurpakendid – ISO 9001 rakendamissuunised) annab piisavaid
juhiseid korra kohta, mida võib järgida.
6.1.1.5

Tootjad ja pakendite edasimüüjad peavad esitama järgitavaid protseduure puudutava
informatsiooni ning avauste tüübi ja mõõtmete (kaasa arvatud nõutud tihendite) ning mis tahes
muude komponentide kirjelduse, mida on vaja selleks, et kindlustada, et veoks üle antud
pakendid suudaksid läbida käesoleva peatüki kohased tugevuskatsed.

6.1.2

Kood pakenditüüpide tähistamiseks

6.1.2.1

Kood koosneb:
a)

araabia numbrist, mis näitab pakendi liiki (nt vaat, kanister jne), millele järgnevad;

b)

ladina suurtähed, mis näitavad materjali liiki (nt teras, puit jne), millele vajadusel
järgneb;

c)

araabia number, mis näitab pakendi kategooriat selles liigis, millesse pakend kuulub.

6.1.2.2

Liitpakendite puhul kasutatakse koodi teises positsioonis kahte teineteisele järgnevat ladina
tähte. Esimene näitab sisemise anuma materjali ning teine välispakendi materjali.

6.1.2.3

Kombineeritud pakendite puhul kasutatakse ainult välise pakendi kood-numbrit.

6.1.2.4

Pakendikoodile võivad järgneda tähed „T”, „V” või „W”. Täht „T” tähistab alajao 6.1.5.1.11
nõuetele vastavat päästepakendit. Täht „V” tähistab alajao 6.1.5.1.7 nõuetele vastavat
eripakendit. Täht „W” tähistab seda, et ehkki pakend on sama tüüpi, mida kood näitab, on see
toodetud jaost 6.1.4 erinevate omadustega, kuid seda peetakse alajao 6.1.1.2 kohaselt
samaväärseks.

6.1.2.5

Pakendi liigi tähistamiseks kasutatakse järgmisi numbreid:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
0.

6.1.2.6

Vaat
(Reserveeritud)
Kanister
Kast
Kott
Liitpakend
(Reserveeritud)
Plekist pakendid

Materjali liigi jaoks kasutatakse järgmisi suurtähti:
A.
B.
C.
D.
F.
G.
H.
L.
M.
N.
P.

Teras (kõik tüübid ja pinnatöötlusviisid)
Alumiinium
Looduslik puit
Vineer
Taastatud puit
Kartong
Plastmaterjal
Tekstiil
Paber, mitmekihiline
Metall (peale terase või alumiiniumi)
Klaas, portselan või keraamika

MÄRKUS: Plastmaterjaliks loetakse ka muid polümeerseid materjale nagu kumm.
6.1.2.7

Järgnev tabel näitab pakendite tüüpide määramiseks kasutatavaid koode sõltuvalt pakendi
liigist, nende tootmiseks kasutatud materjalist ja nende kategooriast; samuti on viidatud
alajagudele, mida peab kohaste nõuete teadasaamiseks vaatama:
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Liik

Materjal

Kategooria

Kood

1. Vaadid

A. Teras

mitte-äravõetava kaanega
äravõetava kaanega
mitte-äravõetava kaanega
äravõetava kaanega

1A1
1A2
1B1
1B2
1D
1G
1H1
1H2
1N1
1N2

B. Alumiinium
D. Vineer
G. Kartong
H. Plast

mitte-äravõetava kaanega
äravõetava kaanega
N. Metall, välja arvatud mitte-äravõetava kaanega
teras või alumiinium
äravõetava kaanega
2. (Reserveeritud)
3. Kanistrid

A. Teras
B. Alumiinium
H. Plast

4. Kastid

A. Teras
B. Alumiinium
C. Looduslik puit
D. Vineer
F. Taastatud puit
G. Kartong
H. Plast

5. Kotid

mitte-äravõetava kaanega
äravõetava kaanega
mitte-äravõetava kaanega
äravõetava kaanega
mitte-äravõetava kaanega
äravõetava kaanega

tavalised
puistekindlate seintega

vahtplastist
jäigad

N. Muu metall peale terase
ja alumiiniumi
sisemise voodrita või
H. Plastkangas
katteta
puistumiskindlad
veekindlad
H. Plastkile
sisemise voodrita või
L. Tekstiil
katteta
puistumiskindlad
veekindlad
M. Paber
mitmekihiline
mitmekihiline, veekindel
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3A1
3A2
3B1
3B2
3H1
3H2
4A
4B
4C1
4C2
4D
4F
4G
4H1
4H2
4N

Alajagu
6.1.4.1
6.1.4.2
6.1.4.5
6.1.4.7
6.1.4.8
6.1.4.3

6.1.4.4
6.1.4.4
6.1.4.8
6.1.4.14
6.1.4.14
6.1.4.9
6.1.4.10
6.1.4.11
6.1.4.12
6.1.4.13
6.1.4.14

5H1
5H2
5H3
5H4
5L1
5L2
5L3
5M1
5M2

6.1.4.16
6.1.4.17
6.1.4.15
6.1.4.18

Liik

Materjal

6. Liitpakend

H. Plastist anum

7. (Reserveeritud)
0. Plekist pakendid

6.1.3

Kategooria

välise terasest vaadiga
välise terasest korvpakendi
või kastiga
välise alumiiniumist
vaadiga
välise alumiiniumist
korvpakendi või kastiga
välise puidust kastiga
välise vineerist vaadiga
välise vineerist kastiga
välise kartongist vaadiga
välise kartongist kastiga
välise plastist vaadiga
välise jäigast plastist
kastiga
P. Klaasist, portselanist välise terasest vaadiga
või keraamikast anum välise terasest korvpakendi
või kastiga
välise alumiiniumist
vaadiga
välise alumiiniumist
korvpakendi või kastiga
välise puidust kastiga
välise vineerist vaadiga
välise punutud korviga
välise fiibervaadiga
välise kartongist kastiga
välise vahtplastist
pakendiga
välise jäigast plastist
pakendiga
A. Teras

mitte-äravõetava kaanega
äravõetava kaanega

Kood

Alajagu

6HA1
6HA2
6HB1
6HB2
6HC
6HD1
6HD2
6HG1
6HG2
6HH1
6HH2

6.1.4.19

6PA1
6PA2
6PB1
6PB2
6PC
6PD1
6PD2
6PG1
6PG2
6PH1

6.1.4.20

6PH2

0A1
0A2

6.1.4.22

Tähistamine
MÄRKUS 1: tähistus näitab, et pakend, mis seda kannab, vastab edukalt katsetatud
prototüübile ja käesoleva peatüki nõuetele, mis käsitlevad pakendi tootmist, kuid mitte
kasutamist. Seega ei pruugi tähistus iseenesest kinnitada, et pakendit võib kasutada iga aine
jaoks – üldiselt on pakendi tüüp (nt terasest vaat), selle maksimaalne maht ja/või mass ning
igasugused muud nõuded iga aine kohta kindlaks määratud peatüki 3.2 tabelis A.
MÄRKUS 2: tähistamise eesmärk on olla abiks pakendite tootjatele, taastajatele,
kasutajatele, vedajatele ja reguleerivatele ametivõimudele. Uue pakendi puhul on algne
tähistus selle tootjatele vahendiks pakendi tüübi ning selle tugevuskatse eeskirjade nõuetele
vastavuse näitamiseks.
MÄRKUS 3: tähistus ei näita alati kõiki detaile katsetasemete jne kohta ning neid võib vaja
olla täpsemalt arvesse võtta, viidates näiteks katsetamise tunnistusele, katsearuandele või
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edukalt katsetatud pakendite registrile. Näiteks võib pakendeid, millel on X või Y tähistus,
kasutada ainete jaoks, millele on määratud madalama ohutasemega pakendigrupp koos
vastava maksimaalselt lubatava suhtelise tiheduse väärtusega1, mis on kindlaks määratud jao
6.1.5 pakendi katsetamise nõuetes näidatud faktorit 1,5 või 2,25 arvesse võttes, st I
pakendigrupi pakendit, mis on katsetatud suhtelise tihedusega 1,2 toodete jaoks, võib kasutada
II pakendigrupi toodete jaoks, mille suhteline tihedus on 1,8, või III pakendigrupi toodete
jaoks, mille suhteline tihedus on 2,7 – seda muidugi tingimusel, et kõik tegevuskriteeriumid on
täidetud kõrgema suhtelise tihedusega toote jaoks.
6.1.3.1

Iga ADR-i kohaselt kasutamiseks ette nähtud pakend peab kandma tähiseid, mis on
vastupidavad, loetavad ning on pakendi suhtes sellise suhtelise suurusega ja selliselt
paigutatud, et nad on hästi nähtavad. Pakenditel kogumassiga üle 30 kg peavad tähised või
nende duplikaadid olema paigutatud pakendi peale või küljele. Tähtede, numbrite ja sümbolite
suurus peab olema vähemalt 12 mm, välja arvatud 30 liitrise või 30 kg mahuga või väiksemate
pakendite puhul, kus need peavad olema vähemalt 6 mm, ning 5 liitrise või 5 kg mahuga või
väiksemate pakendite puhul, kus need peavad olema sobiva suurusega.
Tähistus peab näitama:
a)

i)

ÜRO pakendi sümbolit

;

Seda sümbolit ei tohi kasutada muul otstarbel, kui kinnitusena selle kohta, et
pakend, elastne mahtkonteiner, teisaldatav paak või MEGC vastab peatüki 6.1,
6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 või 6.11 asjaomastele nõuetele. Seda sümbolit ei tohi
kasutada pakendite puhul, mis vastavad alajao 6.1.1.3, alajao 6.1.5.3.1 punkti e,
alajao 6.1.5.3.5 punkti c ning alajagude 6.1.5.4, 6.1.5.5.1 ja 6.1.5.6 lihtsustatud
tingimustele (vt ka alapunkti ii allpool). Sisse pressitud märgistustega metallist
pakendite puhul võib selle sümboli asemel kasutada suurtähti „UN” („ÜRO”);
ii)

lihtsustatud tingimustele (vt alajagu 6.1.1.3, alajao 6.1.5.3.1 punkt e,
alajao 6.1.5.3.5 punkt c ning alajaod 6.1.5.4, 6.1.5.5.1 ja 6.1.5.6) vastavate
liitpakendite (klaasist, portselanist või keraamikast) ja plekist pakendite puhul
sümbolit „RID/ADR”;
MÄRKUS: seda sümbolit kandvad pakendid on saanud heakskiidu vastavalt
RID-i, ADR-i ja ADN-i reguleerimisalasse kuuluvateks raudtee-, maantee- ja
siseveetranspordi toiminguteks. Need ei pruugi olla lubatud muid transpordiliike
kasutavateks vedudeks või muude õigusnormide reguleerimisalasse kuuluvate
raudtee-, maantee- ja siseveetranspordi toiminguteks.

b)

jao 6.1.2 kohast, pakendi tüüpi määravat koodi;

c)

kaheosalist koodi:
i)

tähte, mis määrab pakendigrupi, mille tehnilist lahendust on edukalt katsetatud:
X pakendigruppide I, II ja III jaoks;
Y pakendigruppide II ja III jaoks;
Z ainult III pakendigrupi jaoks;

ii)

1

esimese kümnendkohani allapoole ümardatud suhtelist tihedust, mille jaoks
tehniline lahendus on katsetatud vedelike jaoks ette nähtud ilma sisepakendita
pakendite puhul; selle võib ära jätta, kui suhteline tihedus ei ületa väärtust 1,2.

Suhtelist tihedust (d) peetakse samatähenduslikuks erikaaluga ning seda kasutatakse kõikjal käesolevas tekstis.
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Tahkete ainete või sisepakendite sisaldamiseks ette nähtud pakendite puhul
maksimaalset kogumassi kilogrammides.
Alajao 6.1.3.1 punkti a alapunkti ii kohaselt sümboliga „RID/ADR” tähistatud plekist
pakendite puhul, mis on ette nähtud ainete jaoks, mille viskoossus 23 ºC juures ületab
200 mm2/s, maksimaalset kogumassi kilogrammides;
d)

kas tähte „S”, mis näitab seda, et pakend on ette nähtud tahkete ainete või sisepakendite
sisaldamiseks, või vedelike jaoks ette nähtud pakendite puhul (välja arvatud
kombineeritud pakendid) hüdraulilist katserõhku kPa-des, millele pakend vastu peab,
ümardatuna allapoole, lähima 10 kPa-ni.
Alajao 6.1.3.1 punkti a alapunkti ii kohaselt sümboliga „RID/ADR” tähistatud plekist
pakendite puhul, mis on ette nähtud ainete jaoks, mille viskoossus 23 ºC juures ületab
200 mm2/s, tähte „S”;

e)

pakendi tootmise aastaarvu kahte viimast numbrit. 1H ja 3H tüüpi pakendite tähisel
peab olema märgitud tootmise kuu; seda võib märkida pakendile ülejäänud tähistusest
erinevasse kohta. Sobiv meetod on:

11
10
9

12

1
2
3

*

4

8
7

6

5

* Siin võib esitada tootmise aastaarvu kaks viimast numbrit. Sellisel juhul peavad
tootmise aastaarvu kaks viimast numbrit tüübikinnitustunnistusel ja kella sisemise ringi
sees olema identsed.
MÄRKUS: Aktsepteeritavad on ka muud meetodid, mis tagavad minimaalselt nõutud
info esitamise vastupidaval, selgelt nähtaval ja loetaval kujul.

6.1.3.2

f)

tähistuse andmist tunnustav riik, mida näitab rahvusvahelises maanteeliikluses
osalevatel mootorsõidukitel kasutatav riigi tunnusmärk2;

g)

tootja nimi või muu pädeva asutuse poolt määratud pakendi kuuluvuse tunnusmärk.

Lisaks alajaos 6.1.3.1 ette nähtud vastupidavatele tähistele peab iga uus üle 100-liitrise
mahuga metallist vaat kandma põhjas alajao 6.1.3.1 punktides a kuni e kirjeldatud püsivaid (st
sisse pressitud) tähiseid koos metalli nominaalpaksuse (millimeetrites, täpsusega 0,1 mm)
äranäitamisega vähemalt kere metalli kohta. Juhul kui metalli paksus ükskõik kummas
metallvaadi kaanes on väiksem kui kere oma, tuleb põhjale püsivalt (st sissepressitult) märkida
ülemise kaane, kere ja alumise kaane nominaalne paksus, näiteks „1,0-1,2-1,0” või „0,9-1,01,0”. Metalli nominaalne paksus tuleb määrata vastavalt ISO standardile, näiteks terase puhul
ISO 3574:1986. Alajao 6.1.3.1 punktides f ja g näidatud tähiseid ei kanta peale püsivas vormis
(st sissepressitult), välja arvatud alajaos 6.1.3.5 toodud juhul.

2

Rahvusvahelises maanteeliikluses osalevatel mootorsõidukitel ja haagistel kasutatav riigi tunnusmärk, mis vastab
näiteks maanteeliiklust käsitlevale 1949. aasta Genfi konventsioonile või maanteeliiklust käsitlevale 1968. aasta Viini
konventsioonile.
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6.1.3.3

Iga taaskasutatav pakend, mis peab taastamisprotsessi läbi tegema ja mis võib selle protsessi
käigus pakendi tähistused kaotada, peab kandma püsivas vormis alajao 6.1.3.1 punktides a
kuni e näidatud tähiseid. Tähised on püsivad, kui nad taluvad taastamisprotsessi (st on sisse
pressitud). Need püsivad tähised võivad pakenditel (peale 100-liitrise mahuga metallist
vaatide) asendada vastavaid alajaos 6.1.3.1 kirjeldatud vastupidavaid tähiseid.

6.1.3.4

Kui taastoodetud metallist vaatide pakendi tüüp ei ole muutunud ning pakendi konstruktsiooni
lahutamatuks osaks olevaid struktuurielemente pole asendatud ega eemaldatud, ei pea nõutud
tähised olema püsivad (st sissepressitud). Kõik muud taastoodetud metallist vaadid peavad
kandma alajao 6.1.3.1 punktide a kuni e kohaseid tähiseid püsivas vormis (st sisse pressitult)
ülemisel kaanel või küljel.

6.1.3.5

Korduvaks kasutamiseks ette nähtud materjalidest (nt roostevabast terasest) valmistatud
metallist vaadid võivad kanda alajao 6.1.3.1 punktides f ja g näidatud tähiseid püsivas vormis
(st sisse pressitult).

6.1.3.6

Alajao 6.1.3.1 kohane tähistus on kehtiv ainult ühe prototüübi või prototüübi seeria jaoks.
Erinevad pinnatöötlused võivad kuuluda sama prototüübi alla.
„Prototüübi seeria” tähendab samasuguse struktuurilise konstruktsiooni ja seinapaksusega,
samast materjalist ja samasuguse ristlõikega pakendeid, mis erinevad kinnitatud tüübist ainult
nende väiksema konstrueeritud kõrguse poolest.
Anumate sulgurid peavad olema samasugused kui need, millele on viidatud katsearuandes.

6.1.3.7

Tähistus tuleb peale kanda alajao 6.1.3.1 punktide järjekorras; kõik nendes alajagudes ning
sobivusel alajao 6.1.3.8 punktides h kuni j nõutud tähistus peab olema selgelt eraldatud näiteks
kaldkriipsu või tühikuga, et nad oleksid selgelt äratuntavad. Näiteid vt alajaos 6.1.3.11.
Mis tahes muud pädeva asutuse poolt lubatud täiendavad tähised peavad ikkagi võimaldama
muid alajaos 6.1.3.1 nõutud tähiseid õigesti määrata.

6.1.3.8

Pärast pakendi taastamist peab taastaja kandma sellele vastupidava tähise, mis näitab
järgmises järjestuses:
h)

riiki, kus taastamine läbi viidi, mida näitab rahvusvahelises maanteeliikluses osaleva
mootorsõiduki riigi tunnusmärk2;

i)

taastaja nime või muud pädeva asutuse poolt määratud pakendi tunnust;

j)

taastamise aastat; tähte „R”; ja lisaks tähte „L” kõikidele pakenditele, mis on edukalt
läbinud alajao 6.1.1.3 tiheduskatse.

6.1.3.9

Juhul, kui alajao 6.1.3.1 punktides a kuni d nõutud tähiseid ei ole pärast taastamist enam
metallist vaadi ülemises kaanes või küljel näha, peab taastaja ka need vastupidavas vormis
vaadile kandma, millele järgnevad alajao 6.1.3.8 punktid h, i ja j. Need tähised ei tohi näidata
suuremat tugevustaset kui need, mis on selle tehnilise lahendusega algsel prototüübil, mis on
katsetatud ja tähistatud.

6.1.3.10

Jaos 1.2.1 defineeritud korduvkasutusega plastmaterjalist pakendid peavad olema tähistatud
tähisega „REC”. See tähis tuleb paigutada alajaos 6.1.3.1 ette nähtud tähiste lähedale.

2

Rahvusvahelises maanteeliikluses osalevatel mootorsõidukitel ja haagistel kasutatav riigi tunnusmärk, mis vastab
näiteks maanteeliiklust käsitlevale 1949. aasta Genfi konventsioonile või maanteeliiklust käsitlevale 1968. aasta Viini
konventsioonile.
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6.1.3.11

UUTE pakendite tähiste näited
4G/Y145/S/02
NL/VL823

Viide 6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d) ja (e)
Viide 6.1.3.1 (f) ja (g)

Uue kartongist kasti jaoks

1A1/Y1.4/150/98 Viide 6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d) ja (e)
NL/VL824
Viide 6.1.3.1 (f) ja (g)

Uue vedeliku jaoks ette
nähtud terasest vaadi jaoks

1A2/Y150/S/01
NL/VL825

Viide 6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d) ja (e)
Viide 6.1.3.1 (f) ja (g)

Uue tahke aine jaoks ette
nähtud terasest vaadi või
sisepakendi jaoks

4HW/Y136/S/98
NL/VL826

Viide 6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d) ja (e)
Viide 6.1.3.1 (f) ja (g)

Uue samaväärsete
karakteristikutega plastist
kasti jaoks

1A2/Y/100/01
USA/MM5

Viide 6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d) ja (e)
Viide 6.1.3.1 (f) ja (g)

Uue vedeliku jaoks
mõeldud taastoodetud
terasest vaadi jaoks

RID/ADR/0A1/Y100/89
NL/VL123

Viide 6.1.3.1 (a) (ii), (b), (c), (d) ja (e)
Viide 6.1.3.1 (f) ja (g)

Uue, mitte-äravõetava
kaanega plekist pakendi
jaoks

RID/ADR/0A2/Y20/S/04
NL/VL124

Viide 6.1.3.1 (a) (ii), (b), (c), (d) ja (e)
Viide 6.1.3.1 (f) ja (g)

Uue, äravõetava kaanega
plekist pakendi jaoks, mis
on ette nähtud tahkete ainete
või vedelike jaoks, mille
viskoossus 23ºC juures
ületab 200 mm2/s

6.1.3.12

TAASTATUD pakendite tähiste näited
1A1/Y1.4/150/97 Viide 6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d) ja (e)
NL/RB/01 RL
Viide 6.1.3.1 (h), (i) ja (j)
1A2/Y150/S/99
USA/RB/00 R

6.1.3.13

Viide 6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d) ja (e)
Viide 6.1.3.1 (h), (i) ja (j)

PÄÄSTEPAKENDITE tähise näide
1A2T/Y300/S/01 Viide 6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d) ja (e)
USA/abc
Viide 6.1.3.1 (f) ja (g)
MÄRKUS: tähiseid, mille näited on toodud alajagudes 6.1.3.11, 6.1.3.12 ja 6.1.3.13, võib
kanda ühte või mitmesse ritta tingimusel, et järgitakse õiget järjestust.

6.1.3.14

Kinnitamine
Alajaos 6.1.3.1 toodud tähiste paigaldamisega kinnitatakse, et masstoodetud pakendid
vastavad heakskiidetud tehnilisele lahendusele ja et heakskiidu nõuetest on kinni peetud.

6.1.4

Nõuded pakenditele

6.1.4.0

Üldised nõuded
Pakendis sisalduva aine läbitungimine ei tohi normaalsetel veotingimustel endast ohtu
kujutada.
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6.1.4.1

Terasvaadid
1A1 mitte-äravõetava kaanega
1A2 äravõetava kaanega

6.1.4.1.1

Kere ja kaaned peavad olema valmistatud vaadi mahule ja ettenähtud kasutusotstarbele
vastavast, sobivat tüüpi ja piisava paksusega teraslehest.
MÄRKUS: süsinikterasest vaatide puhul on „sobivad” terasemargid esitatud standardites
ISO 3573:1999 „Müügiks ja tõmbekoormusele sobiva kvaliteediga kuumvaltsitud
süsinikterasleht” ja ISO 3574:1999 „Müügiks ja tõmbekoormusele sobiva kvaliteediga
külmalt taandatud süsinikterasleht”. Väiksemate kui 100-liitriste süsinikterasest vaatide puhul
on „sobivad” terasemargid lisaks ülal nimetatud standarditele veel esitatud standardites ISO
11949:1995 „Külmalt taandatud galvaaniliselt tinatatud plekk”, ISO 11950:1995 „Külmalt
taandatud galvaaniliselt kroomi või kroomoksiidiga kaetud teras” ja ISO 11951:1995
„Külmalt taandatud rullis lehtmetall, mis on ette nähtud tinatatud pleki või galvaaniliselt
kroomi või kroomoksiidiga kaetud terase tootmiseks”.

6.1.4.1.2

Kere ühendused peavad üle 40 liitri vedelikku mahutavate vaatide puhul olema keevitatud.
Kere ühendused peavad olema mehhaaniliselt valtsitud või keevitatud vaatide puhul, mis on
ette nähtud 40 liitrit või alla selle vedeliku või tahke aine mahutamiseks.

6.1.4.1.3

Kaane ja serva liitekohad peavad olema mehhaaniliselt valtsitud või keevitatud. Kasutada võib
eraldi tugevdusrõngaid.

6.1.4.1.4

Üle 60-liitrise mahuga vaadi kerel peab üldiselt olema vähemalt kaks väljapressitud veerevööd
või alternatiivina vähemalt kaks eraldi veerevööd. Kui veerevööd on eraldi, peavad nad olema
tihedalt kere külge sobitatud ning liikumatult kinnitatud. Veerevöösid ei tohi kinnitada
punktkeevitusega.

6.1.4.1.5

Täitmis-, tühjendamis- ja õhutamisavade läbimõõt mitte-äravõetava kaanega vaatide (1A1)
keres või kaanes ei tohi ületada 7 cm. Suurema avaga vaate peetakse äravõetava kaanega (1A2)
tüüpi vaatideks. Vaatide keres või kaanes olevate avade sulgurid peavad olema selliselt
konstrueeritud ja paigaldatud, et nad jäävad normaalsete veotingimuste puhul kinnitatuks ning
lekkekindlaks. Sulguri äärikud võivad olla mehhaaniliselt kohale valtsitud või keevitatud.
Sulguritega koos peab kasutama tihendeid või muid tihendavaid elemente, välja arvatud juhul,
kui sulgur on lekkekindel.

6.1.4.1.6

Äravõetava kaanega vaatide (1A2) sulgurseadmed peavad olema selliselt konstrueeritud ja
paigaldatud, et nad jäävad normaalsete veotingimuste puhul kinnitatuks ning vaadid jäävad
lekkekindlaks. Kõikide äravõetavate kaantega peab kasutama tihendeid või muid tihendavaid
elemente.

6.1.4.1.7

Kui kere, kaante, sulgurite ja manuste materjalid ei ole iseenesest sobivad veetava sisuga, tuleb
kasutada sobivaid sisemisi kaitsekatteid või -töötlusi. Need kaitsekatted või -töötlused peavad
normaalsetel veotingimustel oma kaitsvad omadused säilitama.

6.1.4.1.8

Vaadi maksimaalne maht: 450 liitrit.

6.1.4.1.9

Maksimaalne puhasmass: 400 kg.

6.1.4.2

Alumiiniumvaadid
1B1 mitte-äravõetava kaanega
1B2 äravõetava kaanega

6.1.4.2.1

Kere ja kaaned peavad olema valmistatud vähemalt 99% puhtusega alumiiniumist või
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alumiiniumil põhinevast sulamist. Materjal peab olema vaadi mahule ja selle ettenähtud
kasutusotstarbele sobivat tüüpi ja piisava paksusega.
6.1.4.2.2

Kõik õmblused peavad olema keevitatud. Kere ja kaane ühendused peavad olema tugevdatud
eraldi tugevdusrõngastega.

6.1.4.2.3

Üle 60-liitrise mahuga vaadi kerel peab üldiselt olema vähemalt kaks väljapressitud veerevööd
või alternatiivina, vähemalt kaks eraldi veerevööd. Kui veerevööd on eraldi, peavad nad olema
tihedalt kere külge sobitatud ning liikumatult kinnitatud. Veerevöösid ei tohi kinnitada
punktkeevitusega.

6.1.4.2.4

Täitmis-, tühjendamis- ja õhutamisavade läbimõõt mitte-äravõetava kaanega vaatide (1B1)
keres või kaanes ei tohi ületada 7 cm. Suurema avaga vaate peetakse äravõetava kaanega (1B2)
tüüpi vaatideks. Vaatide keres või kaanes olevate avade sulgurid peavad olema selliselt
konstrueeritud ja paigaldatud, et nad jäävad normaalsete veotingimuste puhul kinnitatuks ning
lekkekindlaks. Sulguri äärikud peavad olema kohale keevitatud selliselt, et keevis moodustab
lekkekindla õmbluse. Sulguritega koos peab kasutama tihendeid või muid tihendavaid
elemente, välja arvatud juhul, kui sulgur on oma olemuselt lekkekindel.

6.1.4.2.5

Äravõetava kaanega vaatide (1B2) sulgurseadmed peavad olema selliselt konstrueeritud ja
paigaldatud, et nad jäävad normaalsete veotingimuste puhul kinnitatuks ning vaadid jäävad
lekkekindlaks. Kõikide äravõetavate kaantega peab kasutama tihendeid või muid tihendavaid
elemente.

6.1.4.2.6

Vaadi maksimaalne maht: 450 liitrit.

6.1.4.2.7

Maksimaalne puhasmass: 400 kg.

6.1.4.3

Vaadid, mis on valmistatud muust materjalist kui alumiinium või teras
1N1 mitte-äravõetava kaanega
1N2 äravõetava kaanega

6.1.4.3.1

Kere ja kaaned peavad olema valmistatud metallist või metallisulamist, välja arvatud terasest
või alumiiniumist. Materjal peab olema vaadi mahule ja ettenähtud kasutusotstarbele sobivat
tüüpi ja piisava paksusega.

6.1.4.3.2

Kere ja kaane ühendused peavad olema tugevdatud eraldi tugevdusrõngastega. Kõik
olemasolevad ühendused (keevised, joodised jne) tuleb teha kasutatava metalli või
metallisulami tehnilist seisukorda ja omadusi arvesse võttes.

6.1.4.3.3

Üle 60-liitrise mahuga vaadi kerel peab üldiselt olema vähemalt kaks väljapressitud veerevööd
või alternatiivina, vähemalt kaks eraldi veerevööd. Kui veerevööd on eraldi, peavad nad olema
tihedalt kere külge sobitatud ning liikumatult kinnitatud. Veerevöösid ei tohi kinnitada
punktkeevitusega.

6.1.4.3.4

Täitmis-, tühjendamis- ja õhutamisavade läbimõõt mitte-äravõetava kaanega vaatide (1N1)
keres või kaanes ei tohi ületada 7 cm. Suurema avaga vaate peetakse äravõetava kaanega (1N2)
tüüpi vaatideks. Vaatide keres või kaanes olevate avade sulgurid peavad olema selliselt
konstrueeritud ja paigaldatud, et nad jäävad normaalsete veotingimuste puhul kinnitatuks ning
lekkekindlaks. Sulguri äärikud peavad olema kohale kinnitatud (keevitatud, joodetud jne)
metalli või metallisulami tehnilist seisukorda ja omadusi arvesse võttes selliselt, et ühendus
on lekkekindel. Sulguritega koos peab kasutama tihendeid või muid tihendavaid elemente,
välja arvatud juhul, kui sulgur on oma olemuselt lekkekindel.

6.1.4.3.5

Äravõetava kaanega vaatide (1N2) sulgurseadmed peavad olema selliselt konstrueeritud ja
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paigaldatud, et nad jäävad normaalsete veotingimuste puhul kinnitatuks ning vaadid jäävad
lekkekindlaks. Kõikide äravõetavate kaantega peab kasutama tihendeid või muid tihendavaid
elemente.
6.1.4.3.6

Vaadi maksimaalne maht: 450 liitrit.

6.1.4.3.7

Maksimaalne puhasmass: 400 kg.

6.1.4.4

Teras- või alumiiniumkanistrid
3A1
3A2
3B1
3B2

terasest, mitte-äravõetava kaanega
terasest, äravõetava kaanega
alumiiniumist, mitte-äravõetava kaanega
alumiiniumist, äravõetava kaanega

6.1.4.4.1

Kere ja kaaned peavad olema valmistatud teraslehest või vähemalt 99% puhtusega
alumiiniumist või alumiiniumil põhinevast sulamist. Materjal peab olema kanistri mahule ja
selle ettenähtud kasutusotstarbele vastavat sobivat tüüpi ja piisava paksusega.

6.1.4.4.2

Terasest kanistrite kere ja kaane liitekohad peavad olema mehhaaniliselt valtsitud või
keevitatud. Terasest kanistrite, mis on ette nähtud mahutama üle 40 liitri vedelikku, kere
ühendused peavad olema keevitatud. Terasest kanistrite kere ühendused, mis on ette nähtud
mahutama 40 või vähem liitrit vedelikku, peavad olema mehhaaniliselt valtsitud või
keevitatud. Alumiiniumist kanistrite puhul peavad kõik ühendused olema keevitatud.
Olemasolevad kere ja kaane liitekohad peavad olema eraldi tugevdusrõngaga tugevdatud.

6.1.4.4.3

Täitmis-, tühjendamis- ja õhutamisavade läbimõõt mitte-äravõetava kaanega kanistrite (3A1
ja 3B1) keres või kaanes ei tohi ületada 7 cm. Suurema avaga kanistreid peetakse äravõetava
kaanega (3A2 ja 3B2) tüüpi kanistriteks. Sulgurid peavad olema selliselt konstrueeritud, et
nad jääksid normaalsete veotingimuste puhul kinnitatuks ning lekkekindlaks. Sulguritega koos
peab kasutama tihendeid või muid tihendavaid elemente, välja arvatud juhul, kui sulgur on
oma olemuselt lekkekindel.

6.1.4.4.4

Kui kere, kaante, sulgurite ja manuste materjalid ei ole iseenesest sobivad veetava sisuga, tuleb
kasutada sobivaid sisemisi kaitsekatteid või -töötlusi. Need kaitsekatted või -töötlused peavad
normaalsetel veotingimustel oma kaitsvad omadused säilitama.

6.1.4.4.5

Kanistri maksimaalne maht: 60 liitrit.

6.1.4.4.6

Maksimaalne puhasmass: 120 kg.

6.1.4.5

Vineervaadid
1D

6.1.4.5.1

Kasutatav puit peab olema hästi kuivatatud, tehniliselt kuiv ja ilma igasuguste defektideta, mis
võiksid vähendada vaadi kasutusotstarbe efektiivsust. Kui kaante valmistamiseks kasutatakse
muud materjali kui vineer, peab see olema vineeriga samaväärse kvaliteediga.

6.1.4.5.2

Kere valmistamiseks peab kasutama vähemalt kahekihilist vineeri ning kaante jaoks vähemalt
kolmekihilist vineeri; kihid peavad olema veekindla liimiga kindlalt üksteise külge liimitud
selliselt, et kihtide puusüüd on üksteisega risti.

6.1.4.5.3

Vaadi kere ja kaaned ning nende liidesed peavad olema vaadi kasutusotstarbele ja mahule
vastava konstruktsiooniga.
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6.1.4.5.4

Eesmärgiga vältida sisu puistumist, peavad kaaned olema tihendatud jõupaberiga või mõne
muu samaväärse materjaliga, mis peab olema kindlalt kaane külge kinnitatud ning ulatuma
väljapoole kogu oma ümbermõõdu ulatuses.

6.1.4.5.5

Vaadi maksimaalne maht: 250 liitrit.

6.1.4.5.6

Maksimaalne puhasmass: 400 kg.

6.1.4.6

(Kustutatud)

6.1.4.7

Fiibervaadid
1G

6.1.4.7.1

Vaadi kere peab koosnema mitmest kihist jõupaberist või kartongist (ilma gofreeringuta), mis
on kindlalt kokku liimitud või lamineeritud ning võib sisaldada ühte või enamat bituumenist,
vahatatud jõupaberist, metallfooliumist, plastist jne kaitsekihti.

6.1.4.7.2

Kaaned peavad olema valmistatud looduslikust puidust, kartongist, metallist, vineerist, plastist
või muust sobivast materjalist ning võivad sisaldada ühte või enamat bituumenist, vahatatud
jõupaberist, metallfooliumist, plastist jne kaitsekihti.

6.1.4.7.3

Vaadi kere ja kaaned ning nende liidesed peavad olema vaadi kasutusotstarbele ja mahule
vastava tehnilise lahendusega.

6.1.4.7.4

Koostatud pakend peab olema sedavõrd piisavalt veekindel, et normaalsete veotingimuste
korral mitte kihistuda.

6.1.4.7.5

Vaadi maksimaalne maht: 450 liitrit.

6.1.4.7.6

Maksimaalne puhasmass: 400 kg.

6.1.4.8

Plastvaadid ja -kanistrid
1H1
1H2
3H1
3H2

vaadid, mitte-äravõetava kaanega
vaadid, äravõetava kaanega
kanistrid, mitte-äravõetava kaanega
kanistrid, äravõetava kaanega

6.1.4.8.1

Pakend peab olema valmistatud sobivast plastmaterjalist ning olema selle mahust ning
kasutusotstarbest sõltuvalt piisava tugevusega. Välja arvatud jaos 1.2.1 defineeritud
korduvkasutamisega plastmaterjal, ei tohi kasutada muid materjale peale tootmisjääkide või
samast tootmisprotsessist pärit peenestatud materjali. Pakendid peavad olema piisavalt
vastupidavad kas selles sisalduva aine või ultravioletse kiirguse poolt põhjustatud
vananemisele või lagunemisele. Ühegi saadetises sisalduva aine või uue pakendi tootmiseks
kasutatud korduvkasutamisega plastmaterjali läbitungimine ei tohi normaalsetel
veotingimustel endast ohtu kujutada.

6.1.4.8.2

Kui nõutakse ultraviolettkiirguse vastast kaitset, peab see olema tagatud tahma või muu sobiva
pigmendi või inhibiitori lisamisega. Need lisandid peavad sobima sisuga ja püsima
efektiivsena kogu pakendi eluea jooksul. Kui kasutatakse muud tahma, muid pigmente või
inhibiitoreid kui need, mida kasutati katsetatud prototüübi puhul, võib uue katsetamise ära
jätta siis, kui tahma sisaldus ei ületa 2 massi% või pigmendi sisaldus ei ületa 3 massi%;
ultraviolettkiirguse inhibiitorite sisaldus ei ole piiratud.

6.1.4.8.3

Lisandeid, millel on muu eesmärk kui ultraviolettkiirguse vastane kaitse, võib lisada
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plastmaterjali koostisse tingimusel, et nad ei mõjuta kahjulikult pakendi materjali keemilisi ja
füüsilisi omadusi. Sel juhul võib uue katsetamise ära jätta.
6.1.4.8.4

Pakendi iga punkti seinapaksus peab vastama selle mahule ja kasutusotstarbele, võttes arvesse
jõudusid, mis igale punktile tõenäoliselt mõjuvad.

6.1.4.8.5

Täitmis-, tühjendamis- ja õhutamisavade läbimõõt mitte-äravõetava kaanega vaatide (1H1) ja
kanistrite (3H1) keres või kaantes ei tohi ületada 7 cm. Suurema avaga vaate ja kanistreid
peetakse äravõetava kaanega (1H2 ja 3H2) tüüpideks. Vaatide ja kanistrite keredes ja kaantes
olevate avade sulgurid peavad olema selliselt konstrueeritud ja paigaldatud, et nad jääksid
normaalsete veotingimuste puhul kinnitatuks ning lekkekindlaks. Sulguritega koos peab
kasutama tihendeid või muid tihendavaid elemente, välja arvatud juhul, kui sulgur on
lekkekindel.

6.1.4.8.6

Äravõetava kaanega vaatide ja kanistrite (1H2 ja 3H2) sulgurseadmed peavad olema selliselt
konstrueeritud ja paigaldatud, et nad jäävad normaalsete veotingimuste puhul kinnitatuks ning
lekkekindlaks. Kõikide äravõetavate kaantega peab kasutama tihendeid, välja arvatud juhul,
kui vaadi või kanistri konstruktsioon on selline, et kui kaas on korralikult kinnitatud, siis on
vaat või kanister iseenesest lekkekindel.

6.1.4.8.7

Maksimaalne lubatav tuleohtlike vedelike läbilaskvus peab olema 0,008 g/l.h 23 C juures (vt
alajagu 6.1.5.7).

6.1.4.8.8

Juhul, kui uute pakendite tootmiseks kasutatakse korduvkasutamisega plastmaterjale, tuleb
korduvkasutatava plastmaterjali eriomadusi pädeva asutuse poolt tunnustatud kvaliteedi
tagamise programmi osana perioodiliselt kinnitada ja dokumenteerida. Kvaliteedi tagamise
programm peab sisaldama sissekandeid vastava eelsorteerimise kohta ning kinnitust selle
kohta, et igal korduvkasutatava plastmaterjali partiil on õige sulavoolavuse kiirus, tihedus ja
voolavuspiir, mis vastavad sellisest korduvkasutatavast plastmaterjalist toodetud prototüübi
omadele. Programmis on tarvis esitada informatsioon pakendi materjali kohta, millest
korduvakasutusega plastmaterjal pärineb ning ka selle kohta, millised on olnud nendes
pakendites varem veetud ained, juhul kui eelnev sisu võiks vähendada sellest materjalist
toodetavate uute pakendite vastupidavust. Lisaks sellele peab alajaos 6.1.1.4 kirjeldatud
pakendi tootja kvaliteedi tagamise programm sisaldama jao 6.1.5 kohast prototüübi
mehaanilist katsetamist igast korduvakasutusega plastmaterjali partiist toodetud pakendite
puhul. Selle katsetamise käigus võib virnastamise näitajad kindlaks määrata pigem vastava
dünaamilise surve katsega kui alajao 6.1.5.6 kohase staatilise koormamise katsega.
MÄRKUS: standard ISO 16103:2005 „Pakend. Ohtlike veoste veopakend. Korduvkasutatav
plastmaterjal” annab täiendavaid juhiseid korduvkasutatava plastmaterjali heakskiitmisel
kasutatavate protseduuride kohta.

6.1.4.8.9

Vaatide ja kanistrite maksimaalne maht:

6.1.4.8.10

Maksimaalne puhasmass:

6.1.4.9

Naturaalsest puidust kastid

1H1, 1H2: 450 liitrit
3H1, 3H2: 60 liitrit.

1H1, 1H2: 400 kg
3H1, 3H2: 120 kg.

4C1 tavalised
4C2 puistekindlate seintega
6.1.4.9.1

Kasutatav puit peab olema hästi kuivatatud, tehniliselt kuiv ja ilma defektideta, mis võiksid
oluliselt mõjutada kasti mis tahes osa tugevust. Kasutatud materjali tugevus ning ehitusmeetod
peavad olema vastavuses kasti mahu ja kasutusotstarbega. Ülemise ja alumise osa võib
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valmistada veekindlast taastoodetud puidust, näiteks puitkiudplaadist, puitlaastplaadist või
muust sobivast puitmaterjalist.
6.1.4.9.2

Kinnitused peavad vastu pidama normaalsetel veotingimustel mõjuvale vibratsioonile.
Võimaluse korral peab vältima piki puusüüd naelutamist. Ühendused, millele tõenäoliselt
mõjub suur pinge, peavad olema tehtud naelaotsa mahapööramisega või kammnaeltega või
samaväärsete kinnitustega.

6.1.4.9.3

Kast 4C2: iga osa peab koosnema ühest tükist või olema sellega samaväärne. Osasid peetakse
samaväärseks ühest tükist osaga, kui kasutatakse ühte järgmistest liimliite meetoditest:
Lindermanni (kalasabatapp) liide, sulundliimliide, sulund- või soonliide või põkkliide
vähemalt kahe gofreeritud metallist kinnitusega igal ühendusel.

6.1.4.9.4

Maksimaalne puhasmass: 400 kg.

6.1.4.10

Vineerkastid
4D

6.1.4.10.1

Kasutatav vineer peab olema vähemalt kolmekihiline. See peab olema valmistatud hästi
kuivatatud kooritud, lõigatud või saetud spoonidest, mis on tehniliselt kuivad ning ilma
defektideta, mis oluliselt vähendaksid kasti tugevust. Kasutatud materjali tugevus ning
ehitusmeetod peavad vastama kasti mahule ja kasutusotstarbele. Kõik kõrvuti olevad kihid
tuleb kokku liimida veekindla liimiga. Kastide valmistamisel võib vineeriga koos kasutada
muid sobivaid materjale. Kasti osad peavad olema tugevasti kokku naelutatud või kinnitatud
nurgapostide või otste külge või koostatud muude samavõrd sobivate vahenditega.

6.1.4.10.2

Maksimaalne puhasmass: 400 kg.

6.1.4.11

Ümbertöötatud puidust kastid
4F

6.1.4.11.1

Kastide seinad peavad olema veekindlast taastatud puidust, näiteks pressitud kiudplaadist,
puitkiudplaadist või muust sobivast materjalist. Kasutatava materjali tugevus ja
valmistusmeetod peavad vastama kastide mahule ning nende kasutusotstarbele.

6.1.4.11.2

Kastide muud osad võivad olla valmistatud muust sobivast materjalist.

6.1.4.11.3

Kastid peavad olema kindlalt koostatud sobivate vahendite abil.

6.1.4.11.4

Maksimaalne puhasmass: 400 kg.

6.1.4.12

Kartongkastid
4G

6.1.4.12.1

Kasutama peab tugevat ja hea kvaliteediga siledat või kahepinnalist (ühe- või mitmekihilist)
gofreeritud kartongi, mis vastab kasti mahule ja kasutusotstarbele. Välise pinna veekindlus
peab olema selline, et massi suurenemine, mis määratakse 30 minutilise Cobb’i meetodi
kohase katsega vee imavuse selgitamiseks, ei ületa 155 g/m2 (vt standardit ISO 535:1991).
Kartongil peavad olema head paindeomadused. Seda peab saama lõigata, voltida ilma
kortsumiseta ja sellel peavad olema sisselõiked, mis lubavad seda kokku panna kortsumata,
pinna purunemiseta või liigse painutamiseta. Kartongi laineline kiht peab olema tugevasti
liimitud väliskihtide külge.
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6.1.4.12.2

Kastide otsad võivad olla puidust raamiga või täielikult puidust või muust sobivast materjalist.
Tugevduseks võib kasutada puidust või muust sobivast materjalist liiste.

6.1.4.12.3

Kastide kere koostatud ühendused peavad olema kleeplindiga kaetud, mähitud ja liimitud või
mähitud ja metallist klambritega kinnitatud. Ühendatavatel servadel peab olema piisav
ülekate.

6.1.4.12.4

Juhul, kui ühenduskohad liimitakse või kinnitatakse kleeplindiga, peab kasutama veekindlat
liimi.

6.1.4.12.5

Kastid peavad olema selliselt konstrueeritud, et sisu neisse hästi sisse mahuks.

6.1.4.12.6

Maksimaalne puhasmass: 400 kg.

6.1.4.13

Plastkastid
4H1 vahtplastist kastid
4H2 jäigast plastist kastid

6.1.4.13.1

Kast peab olema valmistatud sobivast plastmaterjalist ning olema küllaldase tugevusega
sõltuvalt kasti mahust ning kasutusotstarbest. Kast peab olema piisavalt vastupidav selles
sisalduva aine või ultraviolettkiirguse poolt põhjustatud vananemisele või lagunemisele.

6.1.4.13.2

Vahtplastist kast peab koosnema kahest valatud vahtplastist osast: alumisest sektsioonist,
milles on õõnsused sisepakendite jaoks ning ülemisest sektsioonist, mis katab ja ühendab seda
alumise sektsiooniga. Alumine ja ülemine sektsioon peavad olema selliselt konstrueeritud, et
sisepakendid sobivad neisse tihedalt. Ühegi sisepakendi sulguri kate ei tohi puutuda vastu kasti
ülemise sektsiooni sisepinda.

6.1.4.13.3

Saatmiseks peab vahtplastist kast olema suletud piisava tõmbetugevusega kleeplindiga, et
vältida kasti avanemist. Kleeplint peab olema veekindel ning selle kleepuvus sobiv kasti
vahtplastist materjaliga. Kasutada võib muid sama efektiivseid sulgemisvahendeid.

6.1.4.13.4

Kui jäigast plastist kastide puhul nõutakse kaitset ultraviolettkiirguse eest, peab see olema
tagatud tahma või muu sobiva pigmendi või inhibiitori lisamisega. Need lisandid peavad
sobima sisuga ja püsima efektiivsena kogu pakendi eluea jooksul. Kui kasutatakse muud
tahma, muid pigmente või inhibiitoreid nende asemel, mida kasutati katsetatud prototüübi
puhul, võib uue katsetamise ära jätta, kui tahma sisaldus ei ületa 2 massi% või pigmendi
sisaldus ei ületa 3 massi%; ultraviolettkiirguse inhibiitorite sisaldus ei ole piiratud.

6.1.4.13.5

Lisandeid, mille eesmärk on muu kui kaitse ultraviolettkiirguse eest, võib lisada plastmaterjali
koostisse tingimusel, et nad ei mõjuta kahjulikult pakendi materjali keemilisi ja füüsilisi
omadusi. Sel juhul võib uue katsetamise ära jätta.

6.1.4.13.6

Jäigast plastist kastidel peavad olema piisavalt tugevast materjalist sulgurseadmed, mis on
selliselt konstrueeritud, et vältida kasti juhuslikku avanemist.

6.1.4.13.7

Kui uute pakendite tootmiseks kasutatakse korduvkasutamisega plastmaterjale, tuleb
korduvkasutatava plastmaterjali eriomadusi pädeva asutuse poolt tunnustatud kvaliteedi
tagamise programmi osana perioodiliselt kinnitada ja dokumenteerida. Kvaliteedi tagamise
programm peab sisaldama sissekandeid vastava eelsorteerimise kohta ning kinnitust selle
kohta, et kõigil korduvkasutatava plastmaterjali partiidel on õige sulavoolavuse kiirus, tihedus
ja voolavuspiir, mis vastavad sellisest korduvkasutatavast plastmaterjalist toodetud prototüübi
omadele. Siia hulka kuulub vajalik informatsioon pakendi materjali kohta, millest
korduvakasutusega plastmaterjal pärineb, ning ka selle kohta, milline on olnud nende
pakendite eelnev sisu, kui eelnev sisu võiks vähendada sellest materjalist toodetavate uute
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pakendite vastupidavust. Lisaks peab alajaos 6.1.1.4 kirjeldatud pakendi tootja kvaliteedi
tagamise programm sisaldama jao 6.1.5 kohast prototüübi mehaanilist katsetamist kõikidest
korduvakasutusega plastmaterjali partiidest toodetud pakendite puhul. Selle katsetamise
käigus võib vastupidavuse virnastamisele kindlaks teha pigem vastava dünaamilise surve
katsega kui alajao 6.1.5.6 kohase virnastamiskatsega.
6.1.4.13.8

Maksimaalne puhasmass

6.1.4.14

Terasest, alumiiniumist või muust metallist kastid
4A
4B
4N

4H1: 60 kg
4H2: 400 kg.

teraskastid
alumiiniumkastid
kastid muust metallist peale terase ja alumiiniumi

6.1.4.14.l

Metalli tugevus ja kasti konstruktsioon peavad olema vastavuses kasti mahuga ja selle
kasutusotstarbega.

6.1.4.14.2

Kastid peavad vajaduse korral olema vooderdatud kartongiga või vildiga või muust sobivast
materjalist voodri või kattega. Juhul, kui kasutatakse kahekordselt valtsitud õmblustega
metallvoodrit, tuleb rakendada meetmeid, et vältida ainete, eriti lõhkeainete, sattumist voodri
õmbluste vahele.

6.1.4.14.3

Sulgurid võiva olla igasugust sobivat tüüpi; nad peavad jääma normaalsete veotingimuste
korral suletuks.

6.1.4.14.4

Maksimaalne puhasmass: 400 kg.

6.1.4.15

Tekstiilist kotid
5L1 sisemise voodrita või katteta
5L2 puistumiskindlad
5L3 veekindlad

6.1.4.15.1

Kasutatav tekstiil peab olema hea kvaliteediga. Riide tugevus ning koti konstruktsioon peavad
vastama koti mahule ja selle kasutusotstarbele.

6.1.4.15.2

Puistumiskindlad kotid, 5L2: kott tuleb valmistada puistumiskindlana, kasutades näiteks:

6.1.4.15.3

6.1.4.15.4

a)

veekindla adhesiiviga, näiteks bituumeniga koti sisepinnale liimitud paberit;

b)

koti sisepinnale liimitud plastkilet;

c)

ühte või enamat paberist või plastmaterjalist sisemist voodrit.

Veekindlad kotid, 5L3: et vältida niiskuse sattumist koti sisemusse, tuleb kott teha
veekindlaks, kasutades näiteks:
a)

veekindlast paberist (näiteks vahatatud jõupaberist, tõrvapaberist või plastkattega
jõupaberist) eraldi sisemisi voodreid;

b)

koti sisepinnale liimitud plastkilet;

c)

ühte või enamat plastmaterjalist sisemist voodrit.

Maksimaalne puhasmass: 50 kg.
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6.1.4.16

Plastkangast kotid
5H1 sisemise voodrita või katteta
5H2 puistumiskindlad
5H3 veekindlad

6.1.4.16.1

Kotid peavad olema valmistatud sobivast plastmaterjalist venitamise meetodil tehtud lintidest
või monokiududest. Kasutatava materjali tugevus ning koti konstruktsioon peavad olema
vastavuses koti mahuga ja kasutusotstarbega.

6.1.4.16.2

Kui kangas on lameda koega, tuleb kottide põhi ja üks külg kinnitada õmblusega või muul
meetodil. Kui kangas on torukujuline, tuleb koti põhi õmmelda, punuda või kasutada selleks
mõnda muud samavõrra tugevat sulgemismeetodit.

6.1.4.16.3

Puistumiskindlad kotid, 5H2: kotid tuleb muuta puistumiskindlaks, kasutades näiteks:

6.1.4.16.4

a)

koti sisepinnale liimitud paberit või plastkilet;

b)

ühte või enamat paberist või plastmaterjalist sisemist voodrit.

Veekindlad kotid, 5H3: et vältida niiskuse sattumist koti sisemusse, tuleb kott teha
veekindlaks, kasutades näiteks:
a)

veekindlast paberist (näiteks vahatatud jõupaberist, tõrvapaberist või plastkattega
jõupaberist) eraldi sisemisi voodreid;

b)

koti sise- või välispinnale liimitud plastkilet;

c)

ühte või enamat plastmaterjalist sisemist voodrit.

6.1.4.16.5

Maksimaalne puhasmass: 50 kg.

6.1.4.17

Plastkilest kotid
5H4

6.1.4.17.1

Kotid tuleb valmistada sobivast plastmaterjalist. Kasutatava materjali tugevus ning koti
konstruktsioon peavad olema vastavuses koti mahu ja kasutusotstarbega. Ühendused ning
kinnised peavad taluma normaalsetel veotingimustel esinevaid surveid ja lööke.

6.1.4.17.2

Maksimaalne puhasmass: 50 kg.

6.1.4.18

Paberkotid
5M1 mitmekihiline
5M2 mitmekihiline, veekindel

6.1.4.18.1

Kotid tuleb valmistada sobivast jõupaberist või samaväärsest, vähemalt kolmekihilisest
paberist, mille keskmine kiht võib olla võrkriidest ja liimitud väliste paberikihtide külge.
Paberi tugevus ning koti konstruktsioon peavad olema vastavuses koti mahu ja
kasutusotstarbega. Ühendused ja kinnised peavad olema puistumiskindlad.

6.1.4.18.2

Paberist kotid 5M2: et vältida niiskuse sattumist koti sisemusse, tuleb nelja- või enamakihiline
kott muuta veekindlaks, kasutades kas veekindlat kihti ühena kahest välisest kihist või sobivast
kaitsvast materjalist kaitsekihti kahe välimise kihi vahel; kolmekihilised kotid tuleb muuta
veekindlaks veekindla välimise kihi kasutamisega. Kui on oht, et aine võib reageerida
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niiskusega või kui see pakitakse kotti niiskena, peab koti kõige sisemine kiht olema veekindel
või omama kaitsekihti, nagu näiteks kahekihilist tõrvapaberit, plastiga kaetud jõupaberit, koti
sisepinnale liimitud plastkilet või ühte või enamat sisemist plastist voodrit. Ühendused ja
kinnised peavad olema veekindlad.
6.1.4.18.3

Maksimaalne puhasmass: 50 kg.

6.1.4.19

Liitpakendid (plast)
6HA1
6HA2
6HB1
6HB2
6HC
6HD1
6HD2
6HG1
6HG2
6HH1
6HH2

plastist anum välise terasest vaadiga
plastist anum välise terasest korvpakendi või kastiga
plastist anum välise alumiiniumist vaadiga
plastist anum välise alumiiniumist korvpakendi või kastiga
plastist anum välise puidust kastiga
plastist anum välise vineerist vaadiga
plastist anum välise vineerist kastiga
plastist anum välise fiibervaadiga
plastist anum välise kartongist kastiga
plastist anum välise plastist vaadiga
plastist anum välise jäigast plastist kastiga

6.1.4.19.1

Sisemine anum

6.1.4.19.1.1

Plastist sisemiste anumate kohta kehtivad alajagude 6.1.4.8.1 ja 6.1.4.8.4 kuni 6.1.4.8.7
nõuded.

6.1.4.19.1.2

Sisemine plastist anum peab mahtuma välispakendi sisse tihedalt ja välispakendis ei tohi olla
mingeid väljaulatuvaid osasid, mis võiksid vastu plastmaterjali hõõruda.

6.1.4.19.1.3

Sisemise anuma maksimaalne maht:
6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1:
6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2:

6.1.4.19.1.4

250 liitrit
60 liitrit.

Maksimaalne puhasmass:
6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1:
6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2:

400 kg
75 kg.

6.1.4.19.2

Välispakend

6.1.4.19.2.1

Välise terasest või alumiiniumist vaadiga plastist anuma (6HA1 või 6HB1) välispakendi
ehituse kohta kehtivad vastavad alajagude 6.1.4.1 või 6.1.4.2 nõuded.

6.1.4.19.2.2

Välise terasest või alumiiniumist korvpakendi või kastiga plastist anuma (6HA2 või 6HB2)
välispakendi ehituse kohta kehtivad vastavad alajao 6.1.4.14 nõuded.

6.1.4.19.2.3

Välise puidust kastiga plastist anuma (6HC) välispakendi ehituse kohta kehtivad vastavad
alajao 6.1.4.9 nõuded.

6.1.4.19.2.4

Välise vineerist vaadiga plastist anuma (6HD1) välispakendi ehituse kohta kehtivad vastavad
alajao 6.1.4.5 nõuded.

6.1.4.19.2.5

Välise vineerist kastiga plastist anuma (6HD2) välispakendi ehituse kohta kehtivad vastavad
alajao 6.1.4.10 nõuded.
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6.1.4.19.2.6

Välise fiibervaadiga plastist anuma (6HG1) välispakendi ehituse kohta kehtivad
alajagude 6.1.4.7.1 kuni 6.1.4.7.4 nõuded.

6.1.4.19.2.7

Välise kartongist kastiga plastist anuma (6HG2) välispakendi ehituse kohta kehtivad vastavad
alajao 6.1.4.12 nõuded.

6.1.4.19.2.8

Välise plastist vaadiga plastist anuma (6HH1) välispakendi ehituse kohta kehtivad alajagude
6.1.4.8.1 kuni 6.1.4.8.6 nõuded.

6.1.4.19.2.9

Välise jäigast plastist (kaasa arvatud gofreeritud plastmaterjalist) kastiga plastist anuma
(6HH2) välispakendi ehituse kohta kehtivad alajagude 6.1.4.13.1 ja 6.1.4.13.4 kuni 6.1.4.13.6
nõuded.

6.1.4.20

Liitpakendid (klaas, portselan või keraamika)
6PA1
6PA2
6PB1
6PB2
6PC
6PD1
6PD2
6PG1
6PG2
6PH1
6PH2

anum välise terasest vaadiga
anum välise terasest korvpakendi või kastiga
anum välise alumiiniumist vaadiga
anum välise alumiiniumist korvpakendi või kastiga
anum välise puidust kastiga
anum välise vineerist vaadiga
anum välise punutud korviga
anum välise fiibervaadiga
anum välise kartongist vaadiga
anum välise vahtplastist pakendiga
anum välise jäigast plastist pakendiga

6.1.4.20.1

Sisemine anum

6.1.4.20.1.1

Anumad peavad olema sobiva kujuga (silindrilised või pirnikujulised) ning valmistatud hea
kvaliteediga materjalist, mis on nende tugevust vähendavate defektideta. Seinad peavad olema
igas punktis piisavalt paksud ning sisepingeteta.

6.1.4.20.1.2

Anumate sulguritena tuleb kasutada keermestatud, plastist sulgureid, lihvitud klaaskorke või
muid vähemalt sama efektiivseid sulgureid. Kõik sulguri osad, mis võivad kokku puutuda
anuma sisuga, peavad olema sisule vastupidavad. Tuleb hoolikalt jälgida, et sulgurid oleksid
paigaldatud lekkekindlalt ning et nad oleksid kindlalt kinnitatud, et oleks välistatud sulguri
lõdvenemine veo ajal. Kui on vaja õhutatavaid sulgureid, peavad need vastama alajao 4.1.1.8
nõuetele.

6.1.4.20.1.3

Anum peab olema pehmendavate ja/või absorbeerivate materjalide abil kindlalt
välispakendisse kinnitatud.

6.1.4.20.1.4

Anuma maksimaalne maht: 60 liitrit.

6.1.4.20.1.5

Maksimaalne puhasmass: 75 kg.

6.1.4.20.2

Välispakend

6.1.4.20.2.1

Välise terasest vaadiga anuma (6PA1) välispakendi ehituse kohta kehtivad vastavad
alajao 6.1.4.1 nõuded. Seda tüüpi pakendite jaoks nõutav äravõetav kaas võib sellegipoolest
olla kaitsekorgiga.

6.1.4.20.2.2

Välise terasest korvpakendi või kastiga anuma (6PA2) välispakendi ehituse kohta kehtivad
vastavad alajao 6.1.4.14 nõuded. Silindriliste anumate puhul peab välispakend ulatuma
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püstiasendis üle anuma ja selle sulguri. Juhul, kui pirnikujulist anumat ümbritseb korvpakend
ning see on samasuguse kujuga, peab välispakend olema varustatud kaitsekattega (kübaraga).
6.1.4.20.2.3

Välise alumiiniumist vaadiga anuma (6PB1) välispakendi ehituse kohta kehtivad vastavad
alajao 6.1.4.2 nõuded.

6.1.4.20.2.4

Välise alumiiniumist korvpakendi või kastiga anuma (6PB2) välispakendi ehituse kohta
kehtivad vastavad alajao 6.1.4.14 nõuded.

6.1.4.20.2.5

Välise puidust kastiga anuma (6PC) välispakendi ehituse kohta kehtivad vastavad
alajao 6.1.4.9 nõuded.

6.1.4.20.2.6

Välise vineerist vaadiga anuma (6PD1) välispakendi ehituse kohta kehtivad vastavad
alajao 6.1.4.5 nõuded.

6.1.4.20.2.7

Välise punutud korviga anum (6PD2). Punutud korv peab olema valmistatud korralikult, hea
kvaliteediga materjalist. See peab olema varustatud kaitsekattega (kübaraga), et vältida anuma
kahjustumist.

6.1.4.20.2.8

Välise kartongist vaadiga anuma (6PG1) välispakendi ehituse kohta kehtivad vastavad
alajagude 6.1.4.7.1 kuni 6.1.4.7.4 nõuded.

6.1.4.20.2.9

Välise kartongist kastiga anuma (6PG2) välispakendi ehituse kohta kehtivad vastavad
alajao 6.1.4.12 nõuded.

6.1.4.20.2.10

Välise vahtplastist või jäigast plastist pakendiga anum (6PH1 või 6PH2). Mõlema välise
pakendi materjalid peavad vastama alajao 6.1.4.13 vastavatele nõuetele. Jäigast plastist
pakend peab olema toodetud suure tihedusega polüetüleenist või mõnest muust võrreldavast
plastmaterjalist. Seda tüüpi pakendi äravõetav kaas võib sellegipoolest olla kaitsekorgiga.

6.1.4.21

Kombineeritud pakendid
Kohaldama peab jao 6.1.4 välispakendeid puudutavaid vastavaid nõudeid.
MÄRKUS: kasutatavate sise- ja välispakendite kohta vt peatüki 4.1 vastavaid
pakkimiseeskirju.

6.1.4.22

Plekist pakendid
0A1
0A2

mitte-äravõetava kaanega
äravõetava kaanega

6.1.4.22.1

Kere ja otste valmistatav plekk peab olema sobivast terasest, mille mõõdud vastavad pakendi
mahule ja kasutusotstarbele.

6.1.4.22.2

Ühendused peavad olema keevitatud, vähemalt kahekordselt joodetud või tehtud muul
meetodil, mis kindlustab samasuguse tugevuse ja lekkekindluse.

6.1.4.22.3

Sisemised tsingist, tinast, lakist jne katted peavad olema tihedad ning olema vahetult vastu
terast igas punktis, kaasa arvatud sulguril.

6.1.4.22.4

Mitte-äravõetava kaanega pakendite (0A1) täitmise, tühjendamise ja õhutamise avade
läbimõõt keres või kaanes ei tohi ületada 7 cm. Suuremate avadega pakendeid peetakse
äravõetava kaanega (0A2) tüüpi pakenditeks.
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6.1.4.22.5

Mitte-äravõetava kaanega pakendite (0A1) sulgurid peavad olema kas keermestatud või
kinnitatavad keeratava seadmega või vähemalt sama efektiivse seadmega. Äravõetava
kaanega pakendite (0A2) sulgurid peavad olema selliselt konstrueeritud ja sobitatud, et nad
jäävad normaalsetel veotingimustel kindlalt suletuks ning pakend jääb lekkekindlaks.

6.1.4.22.6

Pakendite maksimaalne maht: 40 liitrit.

6.1.4.22.7

Maksimaalne puhasmass: 50 kg.

6.1.5

Pakendite katsetamise nõuded

6.1.5.1

Katsete läbiviimine ja sagedus

6.1.5.1.1

Iga pakendi prototüüpi peab katsetama jaos 6.1.5 toodud tingimustel ja kooskõlas märgi
eraldamist lubava pädeva asutuse poolt kehtestatud reeglitega, kusjuures kõnealune pädev
asutus peab pakendi prototüübi kinnitama.

6.1.5.1.2

Iga pakendi prototüüp peab enne selle kasutuselevõtmist läbima edukalt käesolevas peatükis
kirjeldatud katsed. Pakendi prototüüp määratletakse selle konstruktsiooni, mõõtude, materjali
ning paksuse, valmistamise viisi ja pakkimisega, kuid siia hulka võivad kuuluda ka erinevad
pinnatöötlused. See hõlmab ka pakendeid, mis erinevad prototüübist ainult väiksema
konstruktsioonilise kõrguse poolest.

6.1.5.1.3

Katseid peab kordama toodetavate näidistega pädeva asutuse määratud ajavahemike tagant.
Paberist või kartongist pakendite selliste katsetamiste puhul loetakse ettevalmistamist
ümbritseva keskkonna tingimustel samaväärseks alajao 6.1.5.2.3 nõuetega.

6.1.5.1.4

Katseid peab kordama ka pärast pakendi konstruktsiooni, materjali või ehitusviisi iga
muudatust.

6.1.5.1.5

Pädev asutus võib lubada selliste pakendite valikulist katsetamist, mis erinevad prototüübist
ainult vähesel määral, näiteks on sisepakendid väiksemate mõõtmetega või väiksema
puhasmassiga; ning natuke väiksemate välismõõtmetega toodetud pakendite, nagu vaadite,
kottide ja kastide katsetamist.

6.1.5.1.6

(Reserveeritud)
MÄRKUS: erinevate sisepakendite välispakendites kasutamise tingimuste ning lubatud
sisepakendi variantide kohta vt alajagu 4.1.1.5.1. Need tingimused ei piira sisepakendite
kasutamist, kui kohaldatakse alajagu 6.1.5.1.7.

6.1.5.1.7

Tahkete ainete või vedelike jaoks ette nähtud mistahes esemeid või sisepakendeid võib
katsetamata paigutada välispakendisse ning vedada järgmistel tingimustel:
a)

Välispakend peab olema alajao 6.1.5.3 kohaselt edukalt läbinud katsed koos vedelikke
sisaldavate habraste (näiteks klaasist) sisepakenditega, mille puhul on kasutatud
I pakendigrupi kukkumiskõrgust;

b)

Sisepakendite kogumass ei tohi ületada punktis a kirjeldatud kukkumiskatses kasutatud
sisepakendite poolt kogumassi;

c)

Sisepakendite vahelise ning sisepakendi ja pakendi välispinna vahelise pehmendava
materjali paksus ei tohi olla väiksem kui vastav paksus esmaselt katsetatud pakendis;
kui esmasel katsel kasutati üksikut sisepakendit, ei tohi sisepakendite vahelise
pehmendava materjali paksus olla väiksem kui pehmendava materjali paksus pakendi
välispinna ja sisepakendi vahel esmasel katsel. Juhul, kui kasutatakse kas väiksemat
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arvu või väiksema suurusega sisepakendeid (võrrelduna kukkumiskatses kasutatud
sisepakenditega), peab tühja ruumi täitmiseks kasutama piisavas koguses pehmendavat
lisamaterjali;
d)

Tühi välispakend peab olema edukalt sooritanud alajao 6.1.5.6 kohase virnastamiskatse.
Identsete pakendite kogumass peab põhinema punktis a kirjeldatud kukkumise katses
kasutatud sisepakendite kombineeritud massil;

e)

Vedelikke sisaldavad sisepakendid peavad olema täielikult ümbritsetud piisavas
koguses absorbeeriva materjaliga, et imada kogu sisepakendite sisu;

f)

Juhul, kui välispakend on mõeldud vedelikke sisaldavate sisepakendite jaoks ning pole
lekkekindel või kui välispakend on mõeldud tahkeid aineid sisaldavate sisepakendite
jaoks ning pole puistumiskindel, tuleb välispakend varustada vahenditega, mis
lekkimise puhul imaksid endasse kogu vedela või hoiaks kinni tahke sisu, kas
lekkekindla voodri, plastist koti või muu samavõrd efektiivse vahendi vormis.
Vedelikke sisaldavate pakendite puhul peab punktis e nõutav absorbeeriv materjal
olema asetatud vedelikukindlasse anumasse/vahendisse;

g)

Pakenditele peab kandma jao 6.1.3 kohas tähistuse selle kohta, et neid on katsetatud
kombineeritud pakendite I pakendigrupi nõuetele alusel. Märgitud kogumass
kilogrammides peab võrduma välispakendi massi ja poole punktis a kirjeldatud
kukkumiskatses kasutatud sisepakendite massi summaga. Selline pakendi tähis peab
sisaldama ka alajaos 6.1.2.4 kirjeldatud tähte „V”.

6.1.5.1.8

Pädev asutus võib igal ajal nõuda käesoleva jao kohast katsetulemustel põhinevat kinnitust
selle kohta, et seeriaviisiliselt toodetud pakendid vastavad prototüüpide katsetele. Selliste
katsete aruanded peab kinnitamise eesmärgil säilitama.

6.1.5.1.9

Juhul, kui ohutuse eesmärgil on nõutav sisemine kate või sisepinna töötlus, siis peab see
säilitama oma kaitsvad omadused isegi pärast katsetamist.

6.1.5.1.10

Tingimusel, et see ei mõjuta katsete tulemusi ning kui on olemas pädeva asutuse nõusolek,
võib mitu katset sooritada ühe näidisega.

6.1.5.1.11

Päästepakendid
Päästepakendeid (vt jagu 1.2.1) tuleb katsetada ja tähistada vastavalt II pakendigrupi tahkete
ainete või sisepakendite veoks ette nähtud pakenditele kehtivate nõuete alusel, välja arvatud
juhul, kui:
a)

tugevuskatsetel kasutatav aine on vesi ning pakendid on täidetud mitte vähem kui 98%
ulatuses nende maksimaalsest mahust. Lubatud on kasutada lisandeid, nagu näiteks
kotte pliihaavlitega, et saavutada saadetise nõutav kogumass tingimusel, et kotid
paigaldatakse selliselt, et nad ei mõjutaks katsetulemusi. Alternatiivina võib
kukkumiskatsel muuta alajao 6.1.5.3.5 punkti b kohaselt kukkumiskõrgust;

b)

pakendid on lisaks edukalt läbinud lekkekindluse katse rõhul 30 kPa ning selle katse
tulemused on kantud alajaos 6.1.5.8 nõutud katsearuandesse;

c)

pakendid on tähistatud alajaos 6.1.2.4 kirjeldatud tähega „T”.

6.1.5.2

Pakendite ettevalmistamine katseteks

6.1.5.2.1

Katsed tuleb läbi viia veoks ettevalmistatud pakenditel, mis kombineeritud pakendite korral
sisaldavad ka kasutatavaid sisepakendeid. Sisemised või üksikud anumad või pakendid tuleb
täita mitte vähem kui 98% ulatuses nende maksimaalsest mahust vedelike puhul või 95%
ulatuses tahkete ainete puhul. Kombineeritud pakendite puhul (välja arvatud kotid), kus
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sisepakend on konstrueeritud vedelike ja tahkete ainete jaoks, on nõutav eraldi katsetamine nii
vedela kui tahke sisu jaoks. Kotid tuleb täita kuni täiteaine maksimaalse lubatud kaaluni.
Pakendites veetavad ained või esemed võib asendada teiste ainete või esemetega, välja arvatud
juhul, kui see sel juhul katsetulemused enam ei kehtiks. Juhul, kui tahke aine asemel
kasutatakse teist ainet, peab see olema samasuguste füüsikaliste omadustega kui veetav aine
(mass, osakeste suurus jne). On lubatud kasutada lisandeid, näiteks pliihaavlitega kotte, et
saavutada saadetise nõutav kogumass tingimusel, et kotid paigaldatakse selliselt, et see ei
mõjuta katsetulemusi.
6.1.5.2.2

Kui vedelike kukkumiskatsete puhul kasutatakse muud ainet, peab see olema sarnase suhtelise
tiheduse ja viskoossusega mis on veetaval ainel. Alajao 6.1.5.3.5 tingimustel sooritatava
vedeliku kukkumiskatse jaoks võib kasutada ka vett.

6.1.5.2.3

Paberist või kartongist pakendeid peab vähemalt 24 tundi kontrollitud temperatuuri ja suhtelise
niiskuse juures kuivatama. Valida tuleb üks kolmest võimalikust variandist. Eelistatav
atmosfäär on temperatuur 23 °C ± 2 °C ja 50% ± 2% suhtelist niiskust. Kaks ülejäänud
võimalust on 20 ºC ± 2 ºC ja 65 % ± 2 % suhtelist niiskust või 27 ºC ± 2 ºC ja 65% ± 2%
suhtelist niiskust.
MÄRKUS: keskmised väärtused peavad jääma nendesse piiridesse. Lühiajalised kõikumised
ja ebatäpsused mõõtmisel võivad põhjustada suhtelise niiskuse mõõtetulemuste kõikumist ±
5 %, mis katsetulemusi oluliselt ei halvenda.

6.1.5.2.4

(Reserveeritud)

6.1.5.2.5

Selleks, et kindlaks teha, kas pakendi materjal sobib oma keemiliste omaduste tõttu
mahutatavale vedelikule, tuleb alajaos 6.1.4.8 toodud plastist vaatide ja kanistrite ning
vajadusel ka alajaos 6.1.4.19 toodud liitpakendite (plastmaterjalist) katsenäidised jätta kuueks
kuuks ümbritseva keskkonna temperatuuril seisma, täidetuna ainetega, mille vedamiseks nad
ette on nähtud.
Esimeseks ja viimaseks 24 tunniks tuleb katsenäidised asetada sulguriga allapoole.
Õhutusavaga pakendid tuleb kummalgi juhul selliselt asetada ainult viieks minutiks. Pärast
sellist hoidmist tuleb katsenäidistega läbi teha alajagudes 6.1.5.3 kuni 6.1.5.6 kirjeldatud
katsed.
Juhul, kui on teada, et liitpakendite (plastmaterjalist) siseanumate plastmaterjali
tugevusomadused ei ole täiteaine mõju tõttu oluliselt muutunud, pole vajalik kontrollida
keemilise sobivuse piisavust.
Tugevusomaduste oluline muutumine on:
a)

ilmne haprumine või

b)

märgatav elastsuse vähenemine (st elastsus väheneb rohkem kui seda on koormuse
suurenemisel pikkuse suurenemisega võrdeline elastsuse vähenemine).

Kui plastmaterjali omadused ja vastupidavus veosele on määratud teiste meetoditega, võib
eeltoodud sobivuskatse ära jätta. Arvestatavad meetodid peavad olema vähemalt sama
efektiivsed kui eeltoodud sobivuskatse ning olema tunnustatud pädeva asutuse poolt.
MÄRKUS: polüetüleenist valmistatud plastist vaatide ja kanistrite ning liitpakendite
(plastmaterjalist) kohta vt ka alajagu 6.1.5.2.6.
6.1.5.2.6

Alajaos 6.1.4.8 kirjeldatud polüetüleenist vaatide ja kanistrite ning vajadusel ka
alajaos 6.1.4.19 kirjeldatud polüetüleenist valmistatud liitpakendite keemilist sobivust
alajao 4.1.1.21 kohaselt samalaadseks tunnistatud täitevedelikega võib kontrollida järgmiselt
standardvedelike abil (vt jagu 6.1.6).
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Standardvedelikud on piisavalt usaldusväärsed polüetüleenil toimuva lagunemisprotsessi
suhtes, hõlmates pehmenemist pundumise tõttu, pragunemist rõhu all, molekulaarset
lagunemist ja nende kombinatsioone. Nende pakendite piisavat keemilist sobivust võib
kontrollida, hoides nõuetekohaseid katsenäidiseid vastava standardvedelikuga täidetuna kolm
nädalat 40 ºC juures. Kui see standardvedelik on vesi, pole nimetatud meetodi kohane
hoidmine nõutav. Hoidmine on nõutav katsenäidiste puhul, mida kasutatakse virnastamise
katses koos standardvedelikega „niisutav lahus” ja „äädikhape”.
Esimeseks ja viimaseks 24 tunniks tuleb katsenäidised asetada sulguriga allapoole.
Õhutusavaga pakendid tuleb kummalgi juhul selliselt asetada ainult viieks minutiks. Pärast
sellist hoidmist tuleb katsenäidistega läbi teha alajagudes 6.1.5.3 kuni 6.1.5.6 kirjeldatud
katsed.
Üle 40% peroksiidisisaldusega tertbutüülhüdroperoksiidi ja klassi 5.2 kuuluvate
peroksüäädikhapete sobivuskatseid ei tohi läbi viia standardvedelikega. Nende ainete puhul
tuleb katsenäidiste keemilise sobivuse kontrollimiseks hoida katsenäidiseid kuue kuu jooksul
ümbritseva keskkonna temperatuuril, täidetuna veoseks ette nähtud ainetega.
Käesoleva alajao kohase protseduuri tulemusi polüetüleenist valmistatud pakendite kohta võib
kinnitada ka samaväärse prototüübi puhul, mille sisepind on fluoritud.
6.1.5.2.7

Alajaos 6.1.5.2.6 kirjeldatud polüetüleenist pakendite puhul, mis on läbinud alajaos 6.1.5.2.6
viidatud katse, võib lubada ka täiteaineid, mis ei ole tunnistatud samalaadseks vastavalt
alajaole 4.1.1.21. Selline luba peab põhinema laboratoorsetel katsetel, mis kinnitavad, et
selliste täiteainete mõju katsenäidistele on väiksem kui vastavate standardvedelike oma, võttes
arvesse seonduvaid lagunemisprotsesse. Suhtelise tiheduse ja aururõhu kohta kehtivad samad
tingimused, mis on sätestatud alajaos 4.1.1.21.2.

6.1.5.2.8

Tingimusel, et kombineeritud pakendite sisepakendite plasti tugevusomadused täiteaine mõju
tõttu oluliselt ei muutu, pole keemilise sobivuse tõestamine vajalik. Tugevusomaduste oluline
muutumine on:
a)

ilmne rabedus;

b)

märgatav elastsuse vähenemine (st elastsus väheneb rohkem, kui seda on koormuse
suurenemisel pikkuse suurenemisega võrdeline elastsuse vähenemine).

6.1.5.3

Kukkumiskatse3

6.1.5.3.1

Katseks võetud pakendite (konstruktsiooni tüübi ja tootja kohta) arv ning kukkumise
orientatsioon
Kõikide katsete puhul peale lapiti kukkumise peab raskusjõu kese olema vertikaalselt
kokkupõrkepunkti kohal.
Juhul, kui antud kukkumiskatse puhul on võimalik rohkem kui üks orientatsioon, peab
kasutama orientatsiooni, mille puhul pakendi vigastamise tõenäosus on kõige suurem.

3

Vt ISO standard 2248.
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Pakend
a) Terasvaadid
Alumiiniumvaadid
Metallist (välja arvatud teras ja
alumiinium) vaadid
Terasest kanistrid
Alumiiniumist kanistrid
Vineervaadid
Fiibervaadid
Plastvaadid ja -kanistrid
Liitpakendid, vaadikujulised
Plekist pakendid
b) Naturaalsest puidust kastid
Vineerkastid
Ümbertöötatud puidust kastid
Kartongkastid
Plastkastid
Teras- või alumiiniumkastid
Liitpakendid, kastikujulised

Katsenäidiste arv

Kukkumise orientatsioon
Esimene kukkumine (kasutades kolme
näidist): pakend peab tabama katsepinda
diagonaalselt äärikuga, või kui pakendil pole
äärikut, siis ümberulatuva õmbluse või
servaga.

Teine kukkumine (kasutades ülejäänud
kolme näidist): pakend peab tabama
katsepinda kõige nõrgema osaga, mida ei
katsetatud esimesel kukkumisel, näiteks
sulguriga või mõnede silindriliste vaatide
puhul piki keret kulgeva keevisõmblusega
Esimene kukkumine: otse põhjale
Teine kukkumine: otse kaanele
Kolmas kukkumine: otse pikemale küljele
Viis
Neljas kukkumine: otse lühemale küljele
(üks iga kukkumise kohta) Viies kukkumine: nurgale
Kuus
(kolm iga kukkumise
kohta)

c) Kotid: ühekihilised, külgõmblusega

Kolm
(kolm kukkumist koti
kohta)

Esimene kukkumine: otse laiemale küljele
Teine kukkumine: otse kitsamale küljele
Kolmas kukkumine: koti põhjale

d) Kotid: ühekihilised, külgõmbluseta või
mitmekihilised

Kolm
(kaks kukkumist koti
kohta)
Kolm
(üks iga kukkumise kohta)

Esimene kukkumine: otse laiemale küljele
Teine kukkumine: koti põhjale

e) Liitpakendid (klaasist, portselanist või
keraamikast), mis on alajao 6.1.3.1
punkti a alapunkti ii kohaselt tähistatud
sümboliga „RID/ADR” ning vaadi või
kasti kujul

6.1.5.3.2

Diagonaalselt põhja äärikule või kui äärikut
ei ole, siis ringõmblusele või põhja servale

Katseks võetud pakendite spetsiaalne kukkumiskatseks ettevalmistamine
Järgmiste pakendite puhul tuleb katseks võetud pakendite ja selle sisu temperatuur alandada 18 ºC või alla selle:
a)

plastist vaadid (vt alajagu 6.1.4.8);

b)

plastist kanistrid (vt alajagu 6.1.4.8);

c)

plastist kastid, välja arvatud vahtplastist kastid (vt alajagu 6.1.4.13);

d)

(plastmaterjalist) liitpakendid (vt alajagu 6.1.4.19) ja

e)

kombineeritud pakendid plastist sisepakenditega, välja arvatud tahkete ainete või
esemete sisaldamiseks ette nähtud plastist kotid.

Kui näidised on selliselt ette valmistatud, võib alajao 6.1.5.2.3 tingimused kõrvale jätta.
Katsetatavad vedelikud tuleb hoida vedelatena, vajadusel lisada antifriisi.
6.1.5.3.3

Vedelike jaoks kasutatavaid äravõetava kaanega pakendeid ei tohi kukutada enne, kui nende
täitmisest ja sulgemisest on möödunud vähemalt 24 tundi, et arvestada tihendi võimalikku
lõtvumist.
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6.1.5.3.4

Katsepind
Katsepind peab olema mitteelastne ja horisontaalne ning:

6.1.5.3.5

-

piisavalt terviklik ja massiivne, et jääda liikumatuks;

-

lame ning pinnaga, millele ei teki selliseid defekte, mis võiksid mõjutada katsetulemusi;

-

piisavalt jäik, et see katsetingimustes ei deformeeruks ega katse käigus kahjustada ei
saaks; ja

-

piisavalt suur tagamaks, et katsesaadetis kukuks ainult katsepinnale.

Kukkumise kõrgus
Tahkete ainete ja vedelike jaoks, kui katse sooritatakse veetava tahke aine või vedelikuga või
muu ainega, millel on põhiliselt samad füüsikalised näitajad:
I pakendigrupp
1,8 m

II pakendigrupp
1,2 m

III pakendigrupp
0,8 m

Üksikus pakendis olevate vedelike puhul ja liitpakendite sisepakendite puhul, kui katse
sooritatakse veega:
MÄRKUS: termin „vesi” hõlmab vee/antifriisi lahuseid, mille väikseim erikaal katsetamisel
-18 ºC juures on 0,95.
a)

kui veetavate ainete suhteline tihedus ei ületa 1,2:
I pakendigrupp
1,8 m

b)

II pakendigrupp
1,2 m

kui veetavate ainete suhteline tihedus ületab 1,2, tuleb kukkumise kõrgus arvutada
veetava aine suhtelise tiheduse (d) põhjal, ümardatuna ülespoole, esimese
kümnendkohani, järgmiselt:
I pakendigrupp
d × 1,5 (m)

c)

III pakendigrupp
0,8 m

II pakendigrupp
d × 1,0 (m)

III pakendigrupp
d × 0,67 (m)

alajao 6.1.3.1 punkti a alapunkti ii kohaselt sümboliga „RID/ADR” tähistatud plekist
pakendite puhul, mis on ette nähtud selliste ainete vedamiseks, mille viskoossus 23 ºC
juures on üle 200 mm2/s (vastab 30 sekundilisele voolamisajale ISO viskosimeetrist,
millel on standardi ISO 2431:1993 kohaselt 6 mm läbimõõduga ava)
i)

kui suhteline tihedus ei ületa 1,2:
II pakendigrupp
0,6 m

ii)

III pakendigrupp
0,4 m

kui veetavate ainete suhteline tihedus (d) on üle 1,2, tuleb kukkumiskõrgus
arvutada veetava aine suhtelise tiheduse (d) põhjal ümardatuna esimese
kümnendkohani järgmiselt:
II pakendigrupp
d × 0,5 m
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III pakendigrupp
d × 0,33 m

6.1.5.3.6

Katse sooritamise kriteeriumid

6.1.5.3.6.1

Vedelikku sisaldavad pakendid peavad olema lekkekindlad, kui sise- ja välisrõhkude vaheline
tasakaal on saavutatud, välja arvatud kombineeritud pakendite sisepakendid ja alajao 6.1.3.1
punkti a alapunkti ii kohaselt sümboliga „RID/ADR” tähistatud liitpakendite (klaasist,
portselanist või keraamikast) sisemised anumad, mille puhul rõhkude tasakaal pole vajalik.

6.1.5.3.6.2

Kui tahke aine pakendi pind tabab kukkumiskatsel katsepinda, loetakse katse edukalt
sooritatuks juhul, kui kogu sisu jääb sisepakendisse või sisemisse anumasse (nt plastkotti),
isegi kui sulgur pole enam puistumiskindel, kuigi ta säilitab oma funktsiooni.

6.1.5.3.6.3

Liit- või kombineeritud pakendi välispakendil ei tohi olla mingeid vigastusi, mis võiksid
mõjutada ohutust veo ajal. Sisemised anumad, sisepakendid või esemed peavad jääma
täielikult välispakendisse ning sisemisest anumast või sisepakendist/sisepakenditest ei tohi
täiteainet lekkida.

6.1.5.3.6.4

Koti välimisel kihil ega välispakendil ei tohi esineda mingeid vigastusi, mis võiksid mõjutada
ohutust veo ajal.

6.1.5.3.6.5

Aine vähest väljapääsu sulgurist kokkupõrke ajal ei peeta pakendi katse ebaõnnestumiseks
tingimusel, et rohkem lekkimist ei esine.

6.1.5.3.6.6

Klassi 1 veoste pakenditele pole lubatud mingit purunemist, mis võimaldaks lahtiste lõhkevate
ainete või esemete väljapääsu välispakendist.

6.1.5.4

Tiheduskatse
Tiheduskatse tuleb sooritada kõigi vedelike veoks ette nähtud pakendite prototüüpidele; katse
pole siiski nõutav järgmistele pakenditele:
-

kombineeritud pakendite sisepakendite jaoks;

-

alajao 6.1.3.1 punkti a alapunkti ii kohaselt sümboliga „RID/ADR” tähistatud
liitpakendite (klaasist, portselanist või keraamikast) sisemiste anumate jaoks;

-

alajao 6.1.3.1 punkti a alapunkti ii kohaselt sümboliga „RID/ADR” tähistatud
äravõetava kaanega plekist pakendite jaoks, mis on ette nähtud ainetele viskoossusega
üle 200 mm2/s temperatuuril 23 ºC.

6.1.5.4.1

Katseks võetud pakendite arv: kolm näidist prototüübi ja tootja kohta.

6.1.5.4.2

Katseks võetud pakendite spetsiaalne ettevalmistamine katsetamiseks: õhutatavad sulgurid
tuleb asendada samasuguste mitte-õhutatavate sulguritega või tuleb õhutusava õhukindlalt
sulgeda.

6.1.5.4.3

Kasutatav katsemeetod ja -rõhk: pakendeid tuleb koos sulguritega hoida 5 minutit vee all,
rakendades siserõhku. Näidiste vee all hoidmise viis ei tohi mõjutada katsetulemust.
Rakendatav õhurõhk (manomeetriline rõhk) peab olema:
I pakendigrupp
Vähemalt 30 kPa
(0,3 baari)

II pakendigrupp
Vähemalt 20 kPa
(0,2 baari)

Kasutada võib teisi vähemalt sama efektiivseid meetodeid.
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III pakendigrupp
Vähemalt 20 kPa
(0,2 baari)

6.1.5.4.4

Katse sooritamise kriteerium: lekkimist ei tohi esineda.

6.1.5.5

Siserõhu (hüdrauliline) katse

6.1.5.5.1

Katsetatavad pakendid
Siserõhu katse (veesurveproov) tuleb sooritada kõigi vedelike jaoks ette nähtud metallist-,
plastist- ja liitpakendite prototüüpide jaoks. See katse pole nõutav:
-

kombineeritud pakendite sisepakendite jaoks;

-

alajao 6.1.3.1 punkti a alapunkti ii kohaselt sümboliga „RID/ADR” tähistatud
liitpakendite (klaasist, portselanist või keraamikast) sisemiste anumate jaoks;

-

alajao 6.1.3.1 punkti a alapunkti ii kohaselt sümboliga „RID/ADR” tähistatud
äravõetava kaanega plekist pakendite jaoks, mis on ette nähtud ainetele viskoossusega
üle 200 mm2/s temperatuuril 23 ºC.

6.1.5.5.2

Katseks võetud pakendite arv: kolm näidist prototüübi ja tootja kohta.

6.1.5.5.3

Katseks võetud pakendite spetsiaalne ettevalmistamine katsetamiseks: õhutatavad sulgurid
tuleb asendada samasuguste mitteõhutatavate sulguritega või tuleb õhutusava õhukindlalt
sulgeda.

6.1.5.5.4

Kasutatav katsemeetod ja -rõhk: metallpakendid ja liitpakendid (klaasist, portselanist või
keraamikast) koos sulguritega tuleb viia katserõhu tingimustesse 5 minutiks. Plastpakendid ja
liitpakendid (plastmaterjalist) koos sulguritega viia katserõhu tingimustesse 30 minutiks. See
rõhk tuleb ära näidata ka alajao 6.1.3.1 punkti d kohasel tähisel. Pakendite hoidmise viis ei
tohi moonutada katsetulemusi. Katserõhku tuleb rakendada pidevalt ja ühtlaselt; katserõhk
tuleb hoida kogu katseperioodi jooksul konstantne. Rakendatav hüdrauliline rõhk
(manomeetriline), mida võib määrata ükskõik millise järgmiste meetodi alusel, peab olema:
a)

mitte väiksem kui pakendis mõõdetud kogu manomeetriline rõhk (st täitevedeliku
aururõhk ja õhu või muude inertgaaside osarõhk, miinus 100 kPa) 55 ºC juures,
korrutatud ohutusteguriga 1,5; see summaarne manomeetriline rõhk tuleb määrata
alajao 4.1.1.4 kohase maksimaalse täiteaste ja 15 ºC täitmistemperatuuri alusel või

b)

mitte väiksem kui 1,75 kordne veetava vedeliku aururõhk 50 ºC juures, miinus 100 kPa,
kuid minimaalne katserõhk peab olema 100 kPa või

c)

mitte väiksem kui 1,5 kordne veetava vedeliku aururõhk 55 ºC juures, miinus 100 kPa,
kuid minimaalne katserõhk peab olema 100 kPa.

6.1.5.5.5

Lisaks tuleb I pakendigrupi vedelike jaoks ette nähtud pakendeid katsetada minimaalsele
katserõhule 250 kPa (manomeetriline) 5 kuni 30 minuti jooksul, olenevalt pakendi materjalist.

6.1.5.5.6

Katse sooritamise kriteerium: ükski pakend ei tohi lekkida.

6.1.5.6

Virnastamiskatse
Virnastamiskatset tuleb teha kõikide pakendite prototüüpidega, välja arvatud kottide ja
alajao 6.1.3.1 punkti a alapunkti ii kohaselt sümboliga „RID/ADR” tähistatud mittevirnastatavate (klaasist, portselanist või keraamikast) liitpakenditega.

6.1.5.6.1

Katseks võetud pakendite arv: kolm näidist prototüübi ja tootja kohta.
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6.1.5.6.2

Katsemeetod: näidist peab katsetama jõuga, mis mõjub tema otspinnale ja on võrdne temale
veo ajal virnastada võivate identsete pakendite kogukaaluga; juhul, kui katsenäidise sisuks on
vedelikud, mille suhteline tihedus erineb veetava vedeliku omast, tuleb jõud arvutada
viimasest lähtuvalt. Minimaalne virna kõrgus koos katsenäidisega on 3 meetrit. Katse kestus
peab olema 24 tundi, välja arvatud vedelike jaoks ette nähtud plastist vaatide, kanistrite ja
liitpakendite 6HH1 ja 6HH2 puhul, mille virnastamiskatse peab kestma 28 päeva
temperatuuril mitte alla 40 ºC.
Alajao 6.1.5.2.5 kohase katse puhul peab kasutama originaalset täiteainet. Alajao 6.1.5.2.6
kohase katse puhul peab virnastamiskatse läbi viima standardvedelikuga.

6.1.5.6.3

Katse sooritamise kriteeriumid: ükski katseks võetud pakend ei tohi lekkida. Liitpakendite või
kombineeritud pakendite puhul ei tohi esineda täiteaine lekkimist sisemisest anumast või
sisepakendist. Ühelgi katseks võetud pakendil ei tohi esineda mingit kahjustust, mis võiks
ebasoodsalt mõjutada veo ohutust ega mingit deformatsiooni, mis võiks vähendada selle
tugevust või põhjustada pakendite virna ebastabiilsust. Plastist pakendeid peab enne hindamist
jahutama ümbritseva keskkonna temperatuurini.

6.1.5.7

Täiendav läbilaskvuse katse alajao 6.1.4.8 kohaste plastist vaatide ja kanistrite ning
alajao 6.1.4.19 kohaste (plastmaterjalist) liitpakendite jaoks, mis on ette nähtud
leekpunktiga  60 ºC vedelike veoks (välja arvatud 6HA1 pakendid)
Polüetüleenist pakenditele peab selle katse tegema ainult juhul, kui neid tahetakse kasutada
benseeni, tolueeni, ksüleeni või neid aineid sisaldavate segude ja ühendite veoks.

6.1.5.7.1

Katseks võetud pakendite arv: kolm pakendit prototüübi ja tootja kohta.

6.1.5.7.2

Katseks võetud pakendite spetsiaalne katseks ettevalmistamine: katseks võetud pakendeid
peab hoidma originaalse täiteainega täidetult alajao 6.1.5.2.5 kohaselt või (polüetüleenist
pakendite puhul) standardse vedela süsivesinike seguga (lakibensiin) täidetult alajao 6.1.5.2.6
kohaselt.

6.1.5.7.3

Katsemeetod: katseks võetud pakendeid, mis on täidetud ainega, millele pakendi kasutusluba
taotletakse, tuleb kaaluda enne ja pärast 28-päevast hoidmist 23 ºC ja 50% suhtelise
õhuniiskuse juures. Suure molekulmassiga polüetüleenist valmistatud pakendite puhul võib
benseeni, tolueeni või ksüleeni asemel katse läbi viia standardse vedela süsivesinike seguga
(lakibensiin).

6.1.5.7.4

Katse sooritamise kriteerium: läbilaskvus ei tohi ületada 0,008 g/ l.h.

6.1.5.8

Katsearuanne

6.1.5.8.1

Koostada tuleb vähemalt järgmisi andmeid sisaldav katsearuanne ning see peab olema
kättesaadav pakendi kasutajatele:
1.

katsekoha nimetus ja aadress;

2.

taotleja nimi ja aadress (vajaduse korral);

3.

katsearuande number;

4.

katsearuande koostamise kuupäev;

5.

pakendi tootja;

6.

pakenditüübi kirjeldus (nt mõõdud, materjalid, sulgurid, paksus jne) kaasa arvatud
tootmise meetod (nt puhumisvormimine), millele võib lisada jooniseid ja/või fotosid;

7.

maksimaalne maht;
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8.

katsetatava sisu omadused, nt viskoossus ja suhteline tihedus vedelike puhul ja osakeste
suurus tahkete ainete puhul;

9.

katse kirjeldused ja tulemused;

10. katsearuanne peab
ametinimetusega.

olema

allkirjastatud

koos

allkirjastanud

isiku

nime

ja

6.1.5.8.2

Katsearuanne peab tõendama, et veoks ette valmistatud pakendit on katsetatud kooskõlas
käesoleva alajao vastavate nõuetega ning et muude pakkimismeetodite või -komponentide
kasutamise korral antud katsearuanne ei kehti. Katsearuande koopia peab olema pädevale
asutusele kättesaadav.

6.1.6

Standardvedelikud polüetüleenist pakendite, kaasa arvatud IBC-de keemilise sobivuse
katsete kontrollimiseks vastavate punktide 6.1.5.2.6 ja 6.5.4.3.5 alusel

6.1.6.1

Selle plastmaterjali jaoks peab kasutama järgmisi standardvedelikke.
a)

Niisutavat lahust ainete jaoks, mis põhjustavad polüetüleeni tugevat pragunemist surve
all, eriti kõikide niisutavaid aineid sisaldavate lahuste ja ühendite puhul.
Kasutada tuleb alküülbenseensulfonaadi 1% vesilahust või nonüülfenooletoksülaadi 5%
vesilahust, mida on enne esmakordsest katsetamisest hoitud vähemalt 14 päeva
temperatuuril 40 ºC. Selle lahuse pindpinevus peab olema 31 kuni 35 mN/m 23 ºC
juures.
Virnastamise katse tuleb läbi viia mitte väiksema kui 1,20 suhtelise tiheduse alusel.
Sobivuskatse äädikhappega pole nõutav, kui küllaldane keemiline sobivus on tõestatud
niisutava lahusega.
Nende polüetüleeni pragunemist surve all põhjustavate täiteainete puhul, mis on
niisutavale lahusele vastupidavad, võib piisavat keemilist sobivust tõestada pärast
kolmenädalast alajao 6.1.5.2.6 kohast eelnevat hoidmist 40 ºC juures, kuid seda algse
täiteainega;

b)

Äädikhapet ainete ja preparaatide jaoks, mis põhjustavad polüetüleeni pragunemist
surve all, eriti ühealuseliste karboksüülhapete ja ühevalentsete alkoholide puhul.
Kasutama peab 98% kuni 100% kontsentratsiooniga äädikhapet, mille suhteline tihedus
on 1,05.
Virnastamiskatse tuleb läbi viia suhtelise tiheduse alusel, mis ei ole väiksem kui 1,1.
Nende täiteainete puhul, mis põhjustavad polüetüleeni pundumist rohkem kui
äädikhape ja sellisel määral, et polüetüleeni mass suureneb kuni 4%, võib piisavat
keemilist sobivust tõestada pärast kolmenädalast alajao 6.1.5.2.6 kohast eelnevat
hoidmist 40 ºC juures, kuid seda algse täiteainega;

c)

Normaalbutüülatsetaati / normaalbutüülatsetaadiga küllastatud märgavat lahust
nende ainete ja ühendite jaoks, mis põhjustavad polüetüleeni pundumist sellisel määral,
et polüetüleeni mass suureneb kuni 4%, ning samal ajal põhjustab pragunemist surve
all, eriti fütosanitaarsete toodete, vedelate värvide ja estrite puhul. Alajao 6.1.5.2.6
kohaseks eelnevaks hoidmiseks peab kasutama 98% kuni 100% kontsentratsiooniga
normaalbutüülatsetaati.
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Alajao 6.1.5.6 kohaseks virnastamiskatseks peab kasutama vedelikku, mis koosneb 1%
kuni 10% niisutava lahuse vesilahusest, segatuna punkti a kohase 2%
normaalbutüülatsetaadiga.
Virnastamiskatse tuleb läbi viia suhtelise tiheduse alusel, mis ei ole väiksem kui 1,0.
Nende täiteainete puhul, mis põhjustavad polüetüleeni pundumist rohkem kui
normaalbutüülatsetaat ja sellisel määral, et polüetüleeni mass suureneb kuni 7,5%, võib
piisavat keemilist sobivust tõestada pärast kolmenädalast alajao 6.1.5.2.6 kohast
eelnevat hoidmist 40 C juures, kuid seda algse täiteainega;
d)

Süsivesinike segu (lakibensiin) nende ainete ja preparaatide jaoks, mis põhjustavad
polüetüleeni pundumist, eriti süsivesinike, teatud estrite ja ketoonide puhul.
Kasutama peab süsivesinike segu, mille keemispunkt on vahemikus 160 ºC kuni 220 ºC,
suhteline tihedus 0,78 kuni 0,80, leekpunkt >50 ºC ja aromaatsete ainete sisaldus 16 %
kuni 21% (ainult C ja kõrgemad aromaatsed ained).
Virnastamiskatse tuleb läbi viia suhtelise tiheduse alusel, mis ei ole väiksem kui 1,0.
Nende täiteainete puhul, mis põhjustavad polüetüleeni pundumist sellisel määral, et
polüetüleeni mass suureneb rohkem kui 7,5%, võib piisavat keemilist sobivust tõestada
pärast kolmenädalast alajao 6.1.5.2.6 kohast eelnevat hoidmist 40 ºC juures, kuid seda
originaalse täiteainega;

e)

Lämmastikhapet nende ainete ja preparaatide jaoks, millel on polüetüleenile
oksüdeeriv mõju ning mis põhjustavad samasugust või väiksemat molekulaarset
lagunemist kui 55% lämmastikhape.
Kasutama peab vähemalt 55% kontsentratsiooniga lämmastikhapet.
Virnastamiskatse tuleb läbi viia suhtelise tiheduse (erikaalu) juures, mille väärtus on
vähemalt 1,4.
Juhul, kui täiteained on tugevama oksüdeeriva toimega kui 55% lämmastikhape või
põhjustavad molekulaarmassi lagunemist, tuleb järgida alajao 6.1.5.2.5 sätteid.
Sellisel juhul tuleb kasutamise periood määrata kahjustuste ulatust arvestades (nt mitte
alla 55% kontsentratsiooniga lämmastikhappe puhul kaks aastat);

f)

Vett ainete jaoks, mis ei reageeri polüetüleeniga ühelgi punktides a kuni e viidatud
juhul, eriti orgaaniliste hapete ja leeliste, soolade vesilahuste, mitmevalentsete
alkoholide ja orgaaniliste ainete vesilahuste puhul.
Virnastamiskatse tuleb läbi viia suhtelise tiheduse (erikaalu) juures, mille väärtus on
vähemalt 1,2.
Prototüübi katsetamine veega pole nõutav, kui küllaldane keemiline sobivus on
tõestatud niisutava lahuse või lämmastikhappega.
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PEATÜKK 6.2
SURVEANUMATE, AEROSOOLPAKENDITE, GAASI SISALDAVATE
VÄIKESTE ANUMATE (ÜHEKORRAPAKENDITE) JA TULEOHTLIKKU
VEELDATUD GAASI SISALDAVATE KÜTUSEELEMENTIDE (KASSETTIDE)
EHITUSE JA KATSETAMISE NÕUDED
MÄRKUS:

aerosoolpakendite, väikeste gaasi sisaldavate anumate (ühekorrapakendite) ja tuleohtlikku
veeldatud gaasi sisaldavate kütuseelementide (kassettide) suhtes ei kohaldata jagude 6.2.1–
6.2.5 nõudeid.

6.2.1

Üldnõuded

6.2.1.1

Konstruktsioon ja ehitus

6.2.1.1.1

Surveanumad ja nende sulgurid peavad olema konstrueeritud, toodetud, katsetatud ja
varustatud selliselt, et nad peaksid vastu kõikides tingimustes (sh väsimusele), mis esinevad
normaalsel kasutamisel ja normaalsetel veotingimustel.

6.2.1.1.2

(Reserveeritud)

6.2.1.1.3

Seinapaksus ei tohi mingil juhul olla väiksem kui näevad ette konstruktsiooni ja ehitamist
käsitlevad tehnilised standardid.

6.2.1.1.4

Keevitatud surveanumate puhul tohib kasutada ainult keevitatavaid metalle.

6.2.1.1.5

Balloonide, torukujuliste anumate, survevaatide ja balloonikogumite katserõhud peavad
vastama alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskirjale P200 või juhul, kui on tegemist rõhu all keemilise
ainega, alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskirjale P206. Suletud krüotehniliste anumate katserõhk peab
vastama alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskirjale P203. Metallhüdriidi hoiusüsteemi katserõhk peab
vastama alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskirjale P205. Adsorbeeritud gaaside balloonide katserõhk
peab vastama alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskirjale P208.

6.2.1.1.6

Kogumitesse koondatud surveanumad peavad olema tugiraamistikuga toestatud ja kinnitatud
üheks terviklikuks üksuseks. Surveanumad peavad olema kinnitatud nii, et neil poleks
võimalik üksteise suhtes liikuda ja et oleks välistatud mistahes pingete kontsentreerumine
selles tervikuks ühendatud süsteemis. Kollektorsüsteemid (nt kollektorid, klapid,
manomeetrid) peavad olema konstrueeritud selliselt, et nad oleksid kaitstud löökide ning veo
ajal tavaliselt rakenduvate jõudude eest. Kollektorite katserõhk peab olema vähemalt sama,
mis balloonide puhul. Mürgiste veeldatud gaaside puhul peab kõigil rõhuanumatel olema
kaitseklapp, mis tagab, et kõik surveanumad täidetaks eraldi ning surveanumate sisu veo ajal
ei seguneks.
MÄRKUS: mürgised veeldatud gaasid kuuluvad klassifikatsioonikoodi 2T, 2TF, 2TC, 2TO,
2TFC või 2TOC alla.

6.2.1.1.7

Vältida tuleb kontakti erinevate metallide vahel, mis võiks põhjustada kahjustusi galvaanilise
mõju tõttu.

6.2.1.1.8

Jahutamisega veeldatud gaaside jaoks ette nähtud suletud krüotehniliste anumate ehituse
suhtes kehtivad lisanõuded
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6.2.1.1.8.1

Kasutatava metalli mehhaanilised omadused, kaasa arvatud löögitugevus ja paindetegur, tuleb
määrata kõikide surveanumate jaoks.
MÄRKUS: löögitugevuse
alajaost 6.8.5.3.

kohta

vaata

katsenõuete

kasutuskõlblikke

üksikasju

6.2.1.1.8.2

Surveanumad peavad olema termiliselt isoleeritud. Termoisolatsioon peab olema kaitstud
löökide eest kaitsekestaga. Juhul, kui surveanuma ja kaitsekesta vaheline ruum on õhutühi
(vaakumisolatsioon), peab kaitsekest olema konstrueeritud nii, et see peaks ilma püsiva
deformatsioonita vastu vähemalt 100 kPa (1 baar) välisele rõhule, mis on arvutatud vastavalt
tunnustatud tehnilisele eeskirjale, või vähemalt 200 kPa (2 baari) arvutuslikule
purunemisrõhule. Juhul, kui kaitsekest on suletud selliselt, et see on hermeetiline (nt
vaakumisolatsiooni puhul), peab olema lisatud seade, mis väldib ohtliku rõhu tekkimise
isoleerivas kihis surveanuma või selle manuste ebapiisava hermeetilisuse tõttu. Seade peab
vältima niiskuse pääsu isolatsiooni sisse.

6.2.1.1.8.3

Atmosfääri rõhul alla -182 ºC keemispunktiga jahutamisega veeldatud gaaside vedamiseks
ette nähtud suletud krüotehnilised anumad ei tohi sisaldada materjale, mis võivad reageerida
ohtlikult hapnikuga või hapnikuga rikastatud õhuga, kui need materjalid asuvad
termoisolatsiooni osades, kus on oht kokkupuuteks hapnikuga või hapnikuga rikastatud
vedelikuga.

6.2.1.1.8.4

Suletud krüotehnilised anumad peavad olema ehitatud ja konstrueeritud koos sobivate tõsteja kinnitusvahenditega.

6.2.1.1.9

Atsetüleeni jaoks ette mõeldud surveanumate ehituse suhtes kehtivad lisanõuded
Surveanumad ÜRO nr 1001 lahustunud atsetüleeni ja ÜRO nr 3374 lahustivaba atsetüleeni
jaoks peavad olema täidetud ühtlaselt jaotunud poorse materjaliga, mis vastab pädeva asutuse
tunnustatud standardi või tehnilise eeskirja nõuetele ja on läbinud pädeva asutuse poolt
määratletud katsed ning mis:
a)

on ühitatav surveanumaga ega moodusta atsetüleeni ega ÜRO nr 1001 puhul lahustiga
kahjulikke või ohtlikke ühendeid; ja

b)

on suuteline vältima atsetüleeni lagunemise levimist poorses materjalis.

ÜRO nr 1001 puhul peab lahusti olema ühitatav surveanumaga.
6.2.1.2

Materjalid

6.2.1.2.1

Ohtlike veostega otseses kokkupuutes olevate surveanumate ja sulgurite materjal ei tohi
veetavate ohtlike veoste mõju all kannatada saada, nõrgeneda ega põhjustada ohtlikke
tagajärgi, nt katalüüsida reaktsiooni või ohtlike veostega reageerida.

6.2.1.2.2

Surveanumad ja nende sulgurid peavad olema valmistatud konstruktsiooni ja ehitust
käsitlevates tehnilistes standardites ning surveanumas veetavate ainete suhtes kehtivates
pakkimiseeskirjades määratletud materjalidest. Materjalid peavad olema rabedusest ja
pingekorrosioonist tuleneva purunemise kindlad, nagu on näidatud konstruktsiooni ja ehitust
käsitlevates tehnilistes standardites.

6.2.1.3

Käitamisvahendid

6.2.1.3.1

Ventiilid, torustik, manused ja muud rõhu all töötavad manused, välja arvatud
rõhualandusseadmed, peavad olema konstrueeritud ja ehitatud selliselt, et nende lõhkemisrõhk
oleks vähemalt 1,5 korda suurem surveanumate katserõhust.
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6.2.1.3.2

Käitamisvahendid peavad olema konfigureeritud või konstrueeritud selliselt, et vältida kahju,
mis võib tekkida surveanuma sisu väljapääsemisest tavalistes teisaldamise ja veo tingimustes.
Kollektori torustik, mis viib sulgurventiilideni, peab olema piisavalt painduv, et kaitsta ventiile
ja torustikku rebenemise või surveanuma sisu väljapääsemise eest. Täitmis- ja
tühjendamisventiile ning mis tahes kaitsvaid korke peab olema võimalik kinnitada juhusliku
avanemise ärahoidmiseks. Ventiilid peavad olema alajao 4.1.6.8 kohaselt kaitstud.

6.2.1.3.3

Surveanumad, mida ei saa käsitsi teisaldada või veeretada, peavad olema varustatud
vahenditega (jalased, rõngad, aasad), mis tagavad nende ohutu teisaldamise mehhaaniliste
seadmetega ja mis peavad olema paigutatud selliselt, et see ei vähendaks surveanuma tugevust
ega põhjusta sellele liigseid pingeid.

6.2.1.3.4

Eraldiseisvad surveanumad peavad olema varustatud rõhualandusseadmetega, nagu on
määratletud alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskirja P200 punktis 2 või pakkimiseeskirjas P205 või
alajagudes 6.2.1.3.6.4 ja 6.2.1.3.6.5. Rõhualandusseadmed peavad olema konstrueeritud nii,
et oleks välistatud võõraste ainete sissepääs, gaasi lekkimine ning igasugune liigse rõhu
tekkimine. Tuleohtliku gaasiga täidetud horisontaalsete kollektoriga surveanumate
rõhualandusseadmed suunatakse nende olemasolu korral selliselt, et need tühjeneks
takistusteta ja oleks välistatud väljuva gaasi põrkumine surveanuma vastu tavalistes
veotingimustes.

6.2.1.3.5

Surveanumad, mille täitmist mõõdetakse mahu järgi, tuleb varustada tasemenäitajatega.

6.2.1.3.6

Suletud krüotehniliste anumate suhtes kehtivad lisanõuded

6.2.1.3.6.1

Kõik tuleohtlike jahutamisega veeldatud gaaside veoks kasutatavate suletud krüotehniliste
anumate täitmiseks ja tühjendamiseks kasutatavad avaused peavad olema varustatud vähemalt
kahe üksteisest sõltumatu, järjestikku asetseva sulgemisseadmega, millest esimene on
sulgurventiil ja teine on ventiili kaitsekork või sellega samaväärne seade.

6.2.1.3.6.2

Torustiku lõikude jaoks, mida saab mõlemast otsast sulgeda ning kuhu vedelproduktid võivad
sisse jääda, tuleb ette näha automaatne rõhualandamise meetod, et vältida torustiku sees liigse
rõhu tekkimine.

6.2.1.3.6.3

Kõik suletud krüotehnilise anuma ühendused peavad olema selgelt tähistatud nende otstarbele
viitavate märgistega (nt gaasiline või vedel faas).

6.2.1.3.6.4

Rõhualandusseadmed

6.2.1.3.6.4.1

Kõik suletud krüotehnilised anumad peavad olema varustatud vähemalt ühe
rõhualandusseadmega. Rõhualandusseadmete tüüp peab olema selline, mis peab vastu
dünaamilistele jõududele, sealhulgas vedeliku voolamisele.

6.2.1.3.6.4.2

Suletud krüotehnilistel anumatel võivad olla punktis 6.2.1.3.6.5 sätestatud nõuete täitmiseks
paralleelselt vedruga seadmetega ka puruneva plaadiga seadmed.

6.2.1.3.6.4.3

Rõhualandusseadmete ühendused peavad olema piisava suurusega, et võimaldada nõutud
tühjeneval gaasil takistamatult rõhualandusseadmesse pääseda.

6.2.1.3.6.4.4

Kõik rõhualandusseadmete sisselaskeavad peavad maksimaalse täiteastme juures asuma
suletud krüotehnilise anuma auruga täidetud ruumiosas ning seadmed peavad olema
paigutatud selliselt, et aur pääseks välja takistusteta.

6.2.1.3.6.5

Rõhualandusseadmete maht ja seadistus
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MÄRKUS: seoses suletud krüotehniliste anumate survealandusseadmetega tähendab
maksimaalne lubatav töörõhk (ingl k maximum allowable working pressure, MAWP) tegelikku
maksimaalset manomeetrilist rõhku, mis on lubatud tööasendis oleva lastitud suletud
krüotehnilise anuma ülaosas, kaasa arvatud kõrgeim tegelik rõhk täitmise ja tühjendamise
ajal.
6.2.1.3.6.5.1

Rõhualandusseade peab automaatselt avanema rõhul, mis on sama suur või suurem kui
maksimaalne lubatav töörõhk (MAWP) ning peab rõhul, mis moodustab 110% MAWP-st,
olema täielikult avatud. See peab pärast rõhu alandamist sulguma mitte madalamal rõhul, kui
10% võrra väiksem rõhk, mille juures rõhu alandamine algas, ning jääma suletuks kõikidel
madalamatel rõhkudel.

6.2.1.3.6.5.2

Purunevad plaadid peavad purunema nimirõhul, mis tähendab kas katserõhku või 150%
maksimaalsest lubatavast töörõhust (MAWP), olenevalt sellest, kumb on madalam.

6.2.1.3.6.5.3

Juhul, kui vaakumisoleeritud suletud krüotehnilises anumas kaob vaakum, peab kõikide
paigaldatud rõhualandusseadmete summaarne tootlikkus olema piisav, et rõhk suletud
krüotehnilise anuma sees (sealhulgas akumuleeritud rõhk) ei ületaks 120% maksimaalsest
lubatavast töörõhust (MAWP).

6.2.1.3.6.5.4

Rõhualandusseadmete nõutud tootlikkus tuleb arvutada pädeva asutuse poolt tunnustatud
tehniliste eeskirjade kohaselt 1.

6.2.1.4

Surveanumate kinnitamine

6.2.1.4.1

Surveanumate nõuetele vastavust hinnatakse tootmise ajal, nagu seda näeb ette pädev asutus.
Surveanumaid peab kontrollima, katsetama ja kinnitama pädeva asutus. Tehniline
dokumentatsioon peab sisaldama täielikku konstruktsiooni ja ehituse spetsifikatsiooni ning
tootmist ja katsetamist käsitlevat kogu dokumentatsiooni.

6.2.1.4.2

Kvaliteedi tagamise süsteem peab vastama pädeva asutuse nõuetele.

6.2.1.5

Esmane ülevaatus ja katsetamine

6.2.1.5.1

Uued surveanumad, välja arvatud suletud krüotehnilised anumad ja metallhüdriidi
hoiusüsteemid, peavad tootmise ajal ja pärast seda läbima kooskõlas prototüübi suhtes
kohaldatavate standarditega katsetamise ja ülevaatuse, mis hõlmab järgmist:
Surveanumate vastavatel näidistel teostatavat:
a)

konstruktsioonimaterjali mehhaaniliste omaduste katsetamist;

b)

minimaalse seinapaksuse kontrollimist;

c)

iga toodetud partii materjali homogeensuse kontrolli;

d)

surveanumate sisemise ja välise seisukorra kontrolli;

e)

kaela keermete kontrollimist;

f)

uue tehnilise lahendusega prototüübile vastavuse kontrollimist;

Vt näiteks CGA publikatsioone S-1.2-2003 „Survealandusseadmete standardid – 2. osa – Surugaaside vedu ja
nende jaoks kasutatavad teisaldatavad paagid” ning S-1.1-2003 „Survealandusseadmete standardid – 1. osa –
Surugaaside jaoks kasutatavad balloonid”.
1
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Kõikide surveanumate puhul:
g)

hüdraulilist surveproovi. Surveanumad peavad vastama prototüübi tehnilises
standardis või tehnilises eeskirjas toodud lubatavuse kriteeriumitele;

MÄRKUS: pädeva asutuse nõusolekul võib hüdraulilise surveproovi asendada katsega, kus
kasutatakse gaasi, tingimusel, et see ei tekita mingit ohtu.

6.2.1.5.2

h)

tootmisdefektide kontrollimist ja hindamist ning vajadusel nende parandamist või
surveanumate kasutuskõlbmatuks tunnistamist. Keevitatud surveanumate puhul tuleb
erilist tähelepanu pöörata keeviste kvaliteedile;

i)

surveanumate tähistuste kontrollimist;

j)

lisaks tuleb ÜRO nr 1001 lahustunud atsetüleeni ja ÜRO nr 3374 lahustivaba
atsetüleeni vedamiseks ette nähtud surveanumaid kontrollida poorse materjali
nõuetekohase paigalduse ja selle tingimuste ja vajadusel lahusti koguse osas.

Usaldusväärsete katsetulemuste saamiseks piisava arvu suletud krüotehniliste anumate
näidiste suhtes tuleb teostada alajao 6.2.1.5.1 punktides a, b, d ja f nimetatud ülevaatused ja
katsetused. Lisaks tuleb suletud krüotehniliste anumate näidistel kontrollida keeviseid
röntgenograafia, ultraheli või muu sobiva mittepurustava katsemeetodiga vastavalt
kohaldatavale konstruktsiooni- ja ehitusstandardile. Keevise kontrolli nõue ei kehti kaitsekesta
kohta.
Lisaks tuleb kõigi suletud krüotehniliste anumate suhtes teostada alajao 6.2.1.5.1 punktides g,
h ja i nimetatud esmased ülevaatused ja katsetused, samuti tiheduskatse ning käitamisseadmete
rahuldava töö katsetus pärast seadmete koostamist.

6.2.1.5.3

Metallhüdriidi hoiusüsteemide puhul kontrollitakse, et piisava arvu metallhüdriidi
hoiusüsteemis kasutatavate anumate näidiste suhtes oleks teostatud alajao 6.2.1.5.1 punktides
a, b, c, d, e (vajaduse korral), f, g, h ja i nimetatud ülevaatused ja katsetused. Lisaks sellele
tuleb piisava arvu metallhüdriidi hoiusüsteemide näidiste suhtes teostada alajao 6.2.1.5.1
punktides c ja f ning vajaduse korral alajao 6.2.1.5.1 punktis e nimetatud ülevaatused ja
katsetused ning kontrollida metallhüdriidi hoiusüsteemi välistingimusi.
Lisaks sellele tuleb kõigi metallhüdriidi hoiusüsteemide suhtes teostada alajao 6.2.1.5.1
punktides h ja i nimetatud esmased ülevaatused ja katsetused, samuti tiheduskatse ning
käitamisseadmete rahuldava töö katsetus.

6.2.1.6

Korraline ülevaatus ja katsetamine

6.2.1.6.1

Taastäidetavad surveanumad, välja arvatud krüotehnilised anumad, peavad läbima pädeva
asutuse poolt volitatud asutuse teostatava korralise ülevaatuse ja katsed:
a)

kontrollides surveanuma välisseisundit, selle varustust ja väliseid tähistusi;

b)

kontrollides surveanuma sisemist seisundit (näiteks sisemise seisukorra kontroll,
seinte minimaalse paksuse kindlakstegemine);

c)

kontrollides keermeid, otsides märke korrosioonist või sellest, kas manused on
eemaldatud;

d)

tehes hüdraulilise surveproovi ja vajadusel materjali omaduste kontrolli, kasutades
selleks sobivaid katseteid;

e)

kontrollides käitamisseadmeid, muid lisaseadmeid ning rõhualandusseadmeid, kui
need uuesti kasutusele võetakse.
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MÄRKUS 1: pädeva asutuse nõusolekul võib hüdraulilise surveproovi asendada katsega,
milles kasutatakse gaasi, kui sellega ei kaasne mingit ohtu.
MÄRKUS 2: pädeva asutuse nõusolekul võib balloonide ja torukujuliste anumate
hüdraulilise surveproovi asendada samaväärse meetodiga, mis põhineb akustilisel
emissioonil või akustilise emissiooni ja ultrahelikontrolli kombinatsioonil. Akustilisel
emissioonil põhineva katsetamise juhendina võib kasutada standardit ISO 16148:2006.
MÄRKUS 3: hüdraulilise surveproovi võib asendada ultrahelikontrolliga, mis tehakse
õmbluseta alumiiniumisulamist gaasiballoonide puhul ISO 10461:2005+A1:2006 ja
õmbluseta terasest gaasiballoonide puhul ISO 6406:2005 kohaselt.
MÄRKUS 4: korraliste ülevaatuste ja katsete sageduse kohta vt alajao 4.1.4.1
pakkimiseeskirja P200 või juhul, kui on tegemist rõhu all keemilise ainega, alajao 4.1.4.1
pakkimiseeskirja P206.
6.2.1.6.2

ÜRO nr 1001 lahustunud atsetüleeni ja ÜRO nr 3374 lahustivaba atsetüleeni vedamiseks ette
nähtud surveanumaid tuleb kontrollida ainult alajao 6.2.1.6.1 punktide a, c ja e kohaselt. Lisaks
sellele tuleb kontrollida ka poorse materjali seisukorda (nt pragusid, kaugust ülemisest servast,
loksumist, vajumist).

6.2.1.6.3

Suletud krüotehniliste anumate rõhualandusventiilid peavad läbima korralised ülevaatused ja
katsetamise.

6.2.1.7

Nõuded tootjatele

6.2.1.7.1

Tootja peab olema tehniliselt pädev ning omama kõiki surveanumate tootmiseks nõutavaid
sobivaid vahendeid. See nõue kehtib eriti kvalifitseeritud töötajate kohta, kes:
a)
b)
c)

teostavad kogu tootmisprotsessi järelvalvet;
teostavad materjalide ühendamist
viivad läbi asjakohaseid katsetusi.

6.2.1.7.2

Tootja tööalase pädevuse testi peab kõikidel juhtudel läbi viima kinnituse andnud riigi pädeva
asutuse poolt tunnustatud järelevalveasutus.

6.2.1.8

Nõuded järelevalveasutustele

6.2.1.8.1

Järelevalveasutused peavad olema tootvatest ettevõtetest sõltumatud ning pädevad teostama
nõutud katseid, ülevaatusi ja kinnitamisi.

6.2.2

Nõuded ÜRO surveanumatele
Lisaks jao 6.2.1 üldistele nõuetele peavad ÜRO surveanumad vastama käesoleva jao nõuetele,
sealhulgas standarditele, kui need on kohaldatavad. Uute surveanumate või hooldusseadmete
tootmine vastavalt alajaos 6.2.2.1 või 6.2.2.3 toodud standarditele ei ole lubatud pärast tabeli
parempoolses tulbas toodud kuupäeva.
MÄRKUS 1: Vastavalt tootmise kuupäeval kohalduvatele standarditele toodetud ÜRO
surveanumaid ja hooldusseadmeid võib kasutada, kui need läbivad ADR-ile vastava korralise
ülevaatuse.
MÄRKUS 2: Kui järgnevatest ISO standarditest on saadaval EN ISO versioonid, siis võib
neid kasutada alajagude 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.2.3 ja 6.2.2.4 nõuete täitmiseks.
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6.2.2.1

Konstruktsioon, ehitus ning esmane ülevaatus ja katsetamine

6.2.2.1.1

ÜRO nõuetele vastavate balloonide tehnilise lahenduse, konstrueerimise, ehituse ja esialgse
kontrollimise ning katsetamise kohta kehtivad järgmised standardid, välja arvatud nõuetele
vastavuse hindamissüsteemi ja kinnitusega seotud kontrollinõuded, mis peavad vastama
alajaole 6.2.2.5:
Viide

Pealkiri

Kohaldatav
tootmisele
ISO 9809-1:1999
Gaasiballoonid – Taastäidetavad õmbluseta terasest Kuni
31.
gaasiballoonid – Konstrueerimine, ehitus ja katsetamine – detsember
I osa: Karastatud ja tempereeritud terasest balloonid terase 2018
tõmbetugevusega alla 1100 MPa.
MÄRKUS: selle standardi lõigus 7.3 toodud märkus F
faktori kohta ei kehti ÜRO balloonide kohta.
ISO 9809-1:2010
Gaasiballoonid. Korduvalt täidetavad õmblusteta terasest Kuni
pole
gaasiballoonid.
Kavandamine,
konstruktsioon
ja teatatud teisiti.
katsetamine. Osa 1: Karastatud ja lõõmutatud terasest alla
1 100 MPa tõmbetugevusega balloonid.
ISO 9809-2:2000
Gaasiballoonid - Taastäidetavad õmbluseta terasest Kuni
31.
gaasiballoonid – konstrueerimine, ehitus ja katsetamine – detsember
II osa: Karastatud ja tempereeritud terasest balloonid terase 2018
tõmbetugevusega 1100 MPa või rohkem
ISO 9809-2:2010
Gaasiballoonid. Korduvalt täidetavad õmblusteta terasest Kuni
pole
gaasiballoonid.
Kavandamine,
konstruktsioon
ja teatatud teisiti.
katsetamine. Osa 2: Karastatud ja lõõmutatud terasest
balloonid tõmbetugevusega 1 100 Mpa või rohkem.
ISO 9809-3:2000
Gaasiballoonid - Taastäidetavad õmbluseta terasest Kuni
31.
gaasiballoonid – konstrueerimine, ehitus ja katsetamine – detsember
III osa: Normaliseeritud terasest balloonid.
2018
ISO 9809-3:2010
Gaasiballoonid. Korduvalt täidetavad õmblusteta terasest Kuni
pole
gaasiballoonid.
Kavandamine,
konstruktsioon
ja teatatud teisiti.
katsetamine. Osa 3: Normatiivnõuetele vastavad
terasballoonid.
ISO 9809-4:2014
Gaasiballoonid. Korduvalt täidetavad õmblusteta terasest Kuni
pole
gaasiballoonid.
Kavandamine,
konstruktsioon
ja teatatud teisiti.
katsetamine. Osa 4: Terasballoonid, mille Rm väärtus on
alla 1100 MPa
ISO 7866:1999
Gaasiballoonid – Taastäidetavad õmbluseta alumiiniumi Kuni
31.
sulamist gaasiballoonid – Konstruktsioon, ehitus ja detsember
katsetamine
2020
MÄRKUS: selle standardi lõigus 7.2 toodud märkus F
faktori kohta ei kehti ÜRO balloonide kohta. Lubada ei tohi
6351A-T6 või sellega ekvivalentset alumiiniumisulamit.
ISO 7866:2012 + Gaasiballoonid – Taastäidetavad õmbluseta alumiiniumi Kuni
pole
Cor 1:2014
sulamist gaasiballoonid – Konstruktsioon, ehitus ja teatatud teisiti.
katsetamine
MÄRKUS: Lubada ei tohi 6351A või sellega ekvivalentset
alumiiniumisulamit.
ISO 4706:2008
Gaasiballoonid – Taastäidetavad keevitatud terasballoonid Kuni
pole
– Katserõhk 60 baari või madalam
teatatud teisiti.
ISO 18172-1:2007
Gaasiballoonid – Taastäidetavad keevitatud roostevabast Kuni
pole
terasest balloonid – I osa: katserõhk 6 MPa või madalam
teatatud teisiti.
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ISO 20703:2006

ISO 11118:1999
ISO 11119-1:2002

ISO 11119-1:2012

ISO 11119-2:2002

ISO 11119-2:2012
+ Amd 1:2014

ISO 11119-3:2002

ISO 11119-3:2013

Gaasiballoonid
–
Taastäidetavad
keevitatud
alumiiniumisulamist balloonid – konstrueerimine, ehitus ja
katsetamine
Gaasiballoonid
–
Mitte-taastäidetavad
metallist
gaasiballoonid – Spetsifikatsioon ja katsemeetodid
Liitkonstruktsiooniga gaasiballoonid – Spetsifikatsioon ja
katsemeetodid – I osa: Fiibertugevdusrõngastega gaasi
komposiitballoonid
Gaasiballoonid – Korduvtäidetavad komposiitballoonid –
Konstruktsioon, valmistamine ja katsetamine – I osa:
Fiibertugevdusrõngastega
gaasi
komposiitballoonid
mahuga kuni 450 l
Liitkonstruktsiooniga gaasiballoonid – Spetsifikatsioon ja
katsemeetodid – II osa: Täieliku fiiberarmatuuriga gaasi
komposiitballoonid
koormust
ühtlaselt
jaotava
metallvoodriga
Gaasiballoonid – Korduvtäidetavad komposiitballoonid –
Konstruktsioon, valmistamine ja katsetamine – II osa:
Täieliku fiiberarmatuuriga, tugevdatud metallist koormust
ühtlaselt jaotava metallvoodriga gaasi komposiitballoonid
mahuga kuni 450 l
Liitkonstruktsiooniga gaasiballoonid – Spetsifikatsioon ja
katsemeetodid – III osa: Täieliku fiiberarmatuuriga
koormust mitte jaotava metallist või muust materjalist
voodriga gaasi komposiitballoonid
Gaasiballoonid – Korduvtäidetavad komposiitballoonid –
Konstruktsioon, valmistamine ja katsetamine – III osa:
täieliku fiiberarmatuuriga, tugevdatud metallist või
mittemetallist koormust mitte jaotava voodriga gaasi
komposiitballoonid mahuga kuni 450 l

Kuni
pole
teatatud teisiti.
Kuni
pole
teatatud teisiti.
Kuni
31.
detsember
2020
Kuni
pole
teatatud teisiti.

Kuni
31.
detsember
2020
Kuni
pole
teatatud teisiti.

Kuni
31.
detsember
2020
Kuni
pole
teatatud teisiti.

MÄRKUS 1: ülal viidatud standardite kohaselt tuleb komposiitmaterjalist balloonid
konstrueerida kasutusajaga mitte vähem kui 15 aastat.
MÄRKUS 2: Komposiitmaterjalist balloone, mille kasutusaeg on pikem kui 15 aastat, ei tohi
täita pärast 15 aasta möödumist tootmiskuupäevast, välja arvatud siis, kui konstruktsioon on
edukalt läbinud kasutusaja katseprogrammi. See programm kuulub algse konstruktsiooni
tüübikinnituse juurde ning see määrab tehnilised tingimused ja katsed, mis näitavad, et
konstruktsiooni kohaselt toodetud balloonid on ohutud kuni kasutusaja lõpuni. Kasutusaja
katseprogrammi ja selle tulemused peab heaks kiitma selle riigi pädev asutus, kus anti
balloonile esmane heakskiit. Komposiitmaterjalist ballooni kasutusaega ei tohi pikendada üle
selle heakskiidetud kasutusaja.
ÜRO nõuetele vastavate torukujuliste anumate konstrueerimise, ehituse ja esialgse
kontrollimise ning katsetamise kohta kehtivad järgmised standardid, välja arvatud nõuetele
vastavuse hindamissüsteemi ja kasutusloaga seotud kontrollinõuded, mis peavad vastama
alajaole 6.2.2.5:

6.2.2.1.2

Viide
ISO 11120:1999

Pealkiri

Kohaldatav
tootmisele
Gaasiballoonid - Taastäidetavad õmbluseta terasest Kuni
pole
torukujulised
mahutid
surugaaside
veoks, teatatud teisiti.
veemahutavusega 150 l kuni 3000 l – Konstruktsioon,
ehitus ja katsetamine.
MÄRKUS: selle standardi lõigus 7.1 toodud märkus F
faktori kohta ei kehti ÜRO torukujuliste mahutite kohta.
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Gaasiballoonid – Korduvtäidetavad komposiitmaterjalist
gaasiballoonid ja torukujulised mahutid – Konstruktsioon,
valmistamine ja katsetamine – I osa:
Fiibertugevdusrõngastega gaasi komposiitballoonid ja
torukujulised mahutid mahuga kuni 450 l
ISO 11119-2:2012 Gaasiballoonid – Korduvtäidetavad komposiitmaterjalist
+ Amd 1:2014
gaasiballoonid ja torukujulised mahutid – Konstruktsioon,
valmistamine ja katsetamine – II osa: Täieliku
fiiberarmatuuriga, tugevdatud metallist koormust ühtlaselt
jaotava voodriga gaasi komposiitballoonid ja torukujulised
mahutid mahuga kuni 450 l
ISO 11119-3:2013
Gaasiballoonid – Korduvtäidetavad komposiitmaterjalist
gaasiballoonid ja torukujulised mahutid – Konstruktsioon,
valmistamine ja katsetamine – III osa: täieliku
fiiberarmatuuriga, tugevdatud metallist või mittemetallist
koormust mittejaotava voodriga gaasi komposiitballoonid
ja torukujulised mahutid mahuga kuni 450 l
ISO 11515:2013
Gaasiballoonid
–
Korduvtäidetavad
tugevdatud
komposiitmaterjalist
torukujulised
anumad
veemahutavusega 450 liitrit kuni 3000 liitrit –
Konstruktsioon, valmistamine ja katsetamine
ISO 11119-1:2012

Kuni
pole
teatatud teisiti.

Kuni
pole
teatatud teisiti.

Kuni
pole
teatatud teisiti.

Kuni
pole
teatatud teisiti.

MÄRKUS 1: ülal viidatud standardite kohaselt tuleb komposiitmaterjalist torukujulised
mahutid konstrueerida kasutusajaga mitte vähem kui 15 aastat.
MÄRKUS 2: : Komposiitmaterjalist torukujulisi mahuteid, mille kasutusaeg on pikem kui 15
aastat, ei tohi täita pärast 15 aasta möödumist tootmiskuupäevast, välja arvatud siis, kui
konstruktsioon on edukalt läbinud kasutusaja katseprogrammi. See programm kuulub algse
konstruktsiooni tüübikinnituse juurde ning see määrab tehnilised tingimused ja katsed, mis
näitavad, et konstruktsiooni kohaselt toodetud torukujulised mahutid on ohutud kuni
kasutusaja lõpuni. Kasutusaja katseprogrammi ja selle tulemused peab heaks kiitma selle riigi
pädev asutus, kus anti torukujulisele mahutile esmane heakskiit. Komposiitmaterjalist
torukujulise mahuti kasutusaega ei tohi pikendada üle selle heakskiidetud kasutusaja.
ÜRO nõuetele vastavate atsetüleeniballoonide konstrueerimise, ehituse ja esialgse
kontrollimise ning katsetamise kohta kehtivad järgmised standardid, välja arvatud nõuetele
vastavuse hindamissüsteemi ja kasutusloaga seotud kontrollinõuded, mis peavad vastama
alajaole 6.2.2.5:

6.2.2.1.3

ballooni korpuse jaoks:
Viide
ISO 9809-1:1999

ISO 9809-1:2010

ISO 9809-3:2000

Pealkiri

Kohaldatav
tootmisele
Gaasiballoonid – Taastäidetavad õmbluseta terasest Kuni
31.
gaasiballoonid – konstrueerimine, ehitus ja katsetamine – I detsember
osa: Karastatud ja tempereeritud terasest balloonid terase 2018
tõmbetugevusega alla 1100 MPa
MÄRKUS: selle standardi lõigus 7.3 toodud märkus F
faktori kohta ei kehti ÜRO balloonide kohta.
Gaasiballoonid. Korduvalt täidetavad õmblusteta terasest Kuni
pole
gaasiballoonid.
Kavandamine,
konstruktsioon
ja teatatud teisiti.
katsetamine. Osa 1: Karastatud ja lõõmutatud terasest alla
1 100 MPa tõmbetugevusega balloonid.
Gaasiballoonid - Taastäidetavad õmbluseta terasest Kuni
31.
gaasiballoonid – konstrueerimine, ehitus ja katsetamine – detsember
III osa: Normaliseeritud terasest balloonid
2018
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ISO 9809-3:2010

Viide

Gaasiballoonid. Korduvalt täidetavad õmblusteta terasest Kuni
pole
gaasiballoonid.
Kavandamine,
konstruktsioon
ja teatatud teisiti.
katsetamine. Osa 3: Normatiivnõuetele vastavad
terasballoonid

balloonis asuva poorse materjali jaoks:
Pealkiri

ISO 3807-1:2000

ISO 3807-2:2000

ISO 3807:2013

Kohaldatav
tootmisele
Atsetüleeni balloonid – Põhinõuded – I osa: Sulava korgita Kuni
31.
balloonid
detsember
2020
Atsetüleeni balloonid – Põhinõuded – II osa: Sulava Kuni
31.
korgiga balloonid
detsember
2020
Gaasiballoonid – Atsetüleeni balloonid – Põhinõuded ja Kuni
pole
tüübikatsetamine
teatatud teisiti.

ÜRO nõuetele vastavate krüotehniliste anumate konstrueerimise, ehituse ja esialgse
kontrollimise ning katsetamise kohta kehtivad järgmised standardid, välja arvatud nõuetele
vastavuse hindamissüsteemi ja kasutusloaga seotud kontrollinõuded, mis peavad vastama
alajaole 6.2.2.5:

6.2.2.1.4

Viide

Pealkiri

ISO 21029-1:2004

6.2.2.1.5

ÜRO nõuetele vastavate metallhüdriidi hoiusüsteemide konstrueerimise, ehituse ja esialgse
kontrollimise ning katsetamise kohta kehtivad järgmised standardid, välja arvatud nõuetele
vastavuse hindamissüsteemi ja kasutusloaga seotud kontrollinõuded, mis peavad vastama
alajaole 6.2.2.5:

Viide

Kohaldatav
tootmisele
Veetavad gaasimahutid – Tagasipööratavasse metallhüdriidi Kuni
pole
absorbeeritud vesinik
teatatud teisiti.
Pealkiri

ISO 16111:2008

6.2.2.1.6

Kohaldatav
tootmisele
Krüotehnilised
anumad
Transporditavad, Kuni
pole
vaakumisoleeritud, mitte üle 1000-liitrise mahuga – 1. osa: teatatud teisiti.
Konstruktsioon,
valmistamine,
kontrollimine
ja
katsetamine

ÜRO nõuetele vastavate balloonide kogumite konstrueerimise, ehituse ja esialgse
kontrollimise ning katsetamise kohta kehtib järgmine standard. Iga ÜRO balloonikogumis
olev balloon peab olema ÜRO balloon, mis vastab alajao 6.2.2 nõuetele. ÜRO
balloonikogumite nõuetele vastavuse hindamissüsteemis esitatavad ja kasutusloaga seotud
kontrollinõuded peavad vastama alajaole 6.2.2.5.

Viide

Kohaldatav
tootmisele
Gaasiballoonid - Balloonikogumid – konstrueerimine, ehitus Kuni
pole
ja katsetamine
teatatud teisiti.
Pealkiri

ISO 10961:2010

MÄRKUS: ÜRO balloonikogumis ühe ballooni või enamate balloonide asendamine sama
konstruktsiooni tüübi, kaasa arvatud sama katserõhuga ballooni vastu ei too kaasa nõuet
olemasolevat balloonikogumit uuesti sertifitseerida.
6.2.2.1.7

ÜRO nõuetele vastavate adsorbeeritud gaasiballoonide konstrueerimise, ehituse ja esialgse
kontrollimise ning katsetamise kohta kehtivad järgmised standardid, välja arvatud nõuetele
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vastavuse hindamissüsteemis esitatavad ja kasutusloaga seotud kontrollinõuded, mis peavad
vastama alajaole 6.2.2.5.
Viide

Pealkiri

ISO 11513:2011

pole
Gaasiballoonid. Korduvalt täidetavad keevitatud terasest Kuni
teatatud
teisiti.
gaasiballoonid alarõhuliste gaaside pakendamiseks (välja
arvatud atsetüleen). Kavandamine, konstruktsioon ja
katsetamine.

ISO 9809-1:2010

pole
Gaasiballoonid. Korduvalt täidetavad õmblusteta terasest Kuni
gaasiballoonid.
Kavandamine,
konstruktsioon
ja teatatud teisiti.
katsetamine. Osa 1: Karastatud ja lõõmutatud terasest alla 1
100 MPa tõmbetugevusega balloonid

6.2.2.2

Kohaldatav
tootmisele

Materjalid
Lisaks surveanumate konstruktsiooni ja ehitust puudutavates standardites esitatud nõuetele
materjali kohta ning kõigile veetavate gaaside suhtes rakendatavates pakkimiseeskirjades (nt
alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskiri P200 või P205) ette nähtud piirangutele kehtivad materjalide
sobivuse suhtes järgmised standardid:
ISO 11114-1:2012
ISO 11114-2:2013

Gaasiballoonid – Ballooni ja ventiili materjalide sobivus gaasilise
sisuga – I osa: Metallilised materjalid
Gaasiballoonid – Ballooni ja ventiili materjalide sobivus gaasilise
sisuga – II osa: Mittemetallilised materjalid

Käitamisvahendid

6.2.2.3

Järgmised standardid kehtivad sulgurite ja nende kaitse kohta:
Viide

Pealkiri

Gaasiballoonid – Tööstuslike ja meditsiiniliste
gaasiballoonide klappi kaitsvad kaaned/korgid ja klapi
kaitsmed – Konstrueerimine, ehitus ja katsetamine.
ISO 11117:2008 + Gaasiballoonid – Ventiili kaitsvad kaaned/korgid ja katted
Cor 1:2009
– Konstrueerimine, ehitus ja katsetamine
ISO 10297:1999
Gaasiballoonid – Taastäidetavate balloonide ventiilid –
Spetsifikatsioon ja katsemetoodika.
ISO 11117:1998

ISO 10297:2006

Gaasiballoonid – Taastäidetavate balloonide ventiilid –
Spetsifikatsioon ja katsemetoodika.

ISO 10297:2014

Gaasiballoonid – Balloonide ventiilid – Spetsifikatsioon ja
katsemetoodika.
Teisaldatavad gaasiballoonid – mitte-taastäidetavate
balloonide klapid – spetsifikatsioon ja prototüübi
katsetamine

ISO 13340:2001
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Kohaldatav
tootmisele
Kuni
31.
detsember
2014
Kuni
pole
teatatud teisiti
Kuni
31.
detsember
2018
Kuni
31.
detsember
2020
Kuni
pole
teatatud teisiti.
Kuni
pole
teatatud teisiti.

ÜRO nõuetele vastavate metallhüdriidi hoiusüsteemide sulgurite ja nende kaitse kohta
kehtivad järgmisest standardis kehtestatud nõuded:
Kohaldatav
Viide
Pealkiri
tootmisele
Veetavad gaasimahutid – Tagasipööratavasse metallhüdriidi Kuni
pole
ISO 16111:2008
absorbeeritud vesinik
teatatud teisiti
Korraline ülevaatus ja katsetamine

6.2.2.4

Järgmised standardid kehtivad ÜRO nõuetele vastavate balloonide ja ÜRO nõuetele vastavate
metallhüdriidi hoiusüsteemide korralise ülevaatuse ja katsetamise kohta:
Viide

Pealkiri

ISO 6406:2005
ISO 10461:2005

ISO 10461:2005 +
A1:2006
ISO 10462:2005

ISO 10462:2013
ISO 11513:2011

ISO 11623:2002
ISO 16111:2008

Kohaldatav
tootmisele
Õmbluseta terasest gaasiballoonide korraline ülevaatus ja Kuni
pole
katsetamine
teatatud teisiti
Gaasiballoonid – Keevitatud süsinikterasest gaasiballoonid Kuni
pole
– Korraline ülevaatus ja katsetamine
teatatud teisiti
MÄRKUS: selle standardi punktis 12.1 kirjeldatud
keevituste parandamine ei ole lubatud. Punktis 12.2
kirjeldatud parandusteks on nõutav korralise ülevaatuse ja
katseasutusele alajao 6.2.2.6 kohaselt loa andnud pädeva
asutuse luba.
Õmbluseta alumiiniumsulamist gaasiballoonid – Korraline Kuni
pole
ülevaatus ja katsetamine
teatatud teisiti
Gaasiballoonid – Lahustunud atsetüleeni balloonid – Kuni
31.
Korraline ülevaatus ja katsetamine
detsember
2018
Gaasiballoonid – Atsetüleeni balloonid – Perioodiline Kuni
pole
ülevaatus ja hooldus
teatatud teisiti
Gaasiballoonid. Korduvalt täidetavad keevitatud terasest Kuni
pole
gaasiballoonid alarõhuliste gaaside pakendamiseks (välja teatatud teisiti
arvatud atsetüleen). Kavandamine, konstruktsioon,
katsetamine, kasutus ja perioodiline ülevaatus
Transporditavad gaasiballoonid – Komposiitmaterjalist Kuni
pole
gaasiballoonide korraline ülevaatus ja katsetamine
teatatud teisiti
Veetavad
gaasimahutid
–
Tagasipööratavasse Kuni
pole
metallhüdriidi absorbeeritud vesinik
teatatud teisiti

6.2.2.5

Surveanumate nõuetele vastavuse hindamissüsteem ja tootmisse lubamine

6.2.2.5.1

Definitsioonid
Käesolevas alajaos kasutatakse järgmisi mõisteid :
Nõuetele vastavuse hindamissüsteem (ingl k conformity assessment system) tähendab pädeva
asutuse poolt surveanuma konstruktsioonitüübi kinnitamise, tootja kvaliteedisüsteemi
heakskiidu ja kinnitamise ning järelevalveasutuste määramise süsteemi;
Tehniline lahendus (ingl k design type) on konkreetse surveanuma standardi poolt määratud
surveanuma tehniline lahendus ja konstruktsioon;
Kinnitama (ingl k verify) tähendab objektiivsete tõendite kontrollimist või esitamist selle
kohta, et kindlaks määratud nõuded on täidetud.
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6.2.2.5.2

Üldnõuded
Pädev asutus

6.2.2.5.2.1

Pädev asutus, mis annab surveanumale loa, peab kinnitama nõuetele vastavuse
hindamissüsteemi, et kindlustada surveanumate vastavus ADR-i nõuetele. Kui surveanumale
luba väljastav pädev asutus ei ole tootjariigi pädev asutus, peavad loa väljastava riigi ja
tootjariigi tähised olema näidatud surveanumal (vt alajaod 6.2.2.7 ja 6.2.2.8).
Luba väljastava riigi pädev asutus peab nõudmisel esitama tõendid, mis kinnitavad
kasutajariigi pädevale asutusele nõuetele vastavuse hindamissüsteemi järgimist.

6.2.2.5.2.2

Pädev asutus võib osaliselt või täielikult
hindamissüsteemist lähtuvad funktsioonid.

delegeerida oma nõuetele vastavuse

6.2.2.5.2.3

Pädev asutus peab tagama selleks määratud järelevalveasutuste ja nende tunnusmärkide ning
volitatud tootjate ja nende tunnusmärkide kehtiva nimekirja kättesaadavuse.
Järelevalveasutus

6.2.2.5.2.4

6.2.2.5.2.5

Järelevalveasutus peab surveanumate kontrollimiseks olema saanud pädeva asutuse poolt
vastavad volitused ja peab:
a)

omama oma tehniliste funktsioonide täitmiseks organisatsioonilise struktuuriga,
pädevat, koolitatud, kompetentset ja kogemustega personali;

b)

omama juurdepääsu sobivatele ja piisavatele rajatistele ning seadmetele;

c)

tegutsema erapooletult ning olema vaba mis tahes mõjutustest, mis võiksid seda
takistada;

d)

hoidma tootja ja muude asutuste ärisaladust ja teavet ettevõtete varalisest seisukorrast;

e)

hoidma järelevalveasutuse kontrollfunktsioonid lahus sellega mitteseotud tegevusest;

f)

omama dokumenteeritud kvaliteedisüsteemi;

g)

tagama vastavates surveanumate standardites ja ADR-is määratud katsete ja
ülevaatuste sooritamise ja

h)

omama tõhusat ja asjakohast aruandluse ja protokollimise süsteemi kooskõlas alajaoga
6.2.2.5.6.

Järelevalveasutus peab kinnitama pakendi mudelid, kontrollima surveanuma tootmist
vahepealsete katsetamiste ja inspekteerimisega ning korraldama surveanumate
sertifitseerimise, et saaks välja anda tunnistused nende vastavusest standardile (vt
alajaod 6.2.2.5.4 ja 6.2.2.5.5).

Tootja
6.2.2.5.2.6

Tootja peab:
a)

omama alajao 6.2.2.5.3 kohast dokumenteeritud kvaliteedisüsteemi;

b)

taotlema alajao 6.2.2.5.4 kohast mudeli kinnitust;

c)

valima pädeva asutuse
järelevalveasutuse ja

d)

säilitama alajao 6.2.2.5.6. kohaselt protokolle.

juures
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peetavast

järelevalveasutuste

nimekirjast

Katselaboratoorium
6.2.2.5.2.7

Katselaboratoorium peab omama:
a)

organisatsioonilist struktuuri, piisavaarvulist, kompetentset ja kogemustega personali
ja

b)

sobivaid rajatisi ja kõiki vajalikke seadmeid tootmisstandardis nõutud katsetuste
läbiviimiseks järelevalveasutust rahuldaval viisil.

6.2.2.5.3

Tootja kvaliteedisüsteem

6.2.2.5.3.1

Kvaliteedisüsteem peab sisaldama kõiki tootja poolt kohaldatud elemente, nõudeid ja sätteid.
See tuleb dokumenteerida süsteemselt ja korralikult, esitades kvaliteedisüsteemi ülesehitamise
põhimõtted, kontrolli protseduurid ning juhendid.
Muuhulgas peab see kindlasti sisaldama järgmisi üksikasjalikke kirjeldusi:

6.2.2.5.3.2

a)

organisatsiooni struktuur ja personali tööülesanded seoses pakendi mudeli ja toote
kvaliteediga;

b)

surveanumate konstrueerimisel kasutatav pakendi prototüübi kontroll ja protsess
mudeli kinnitamiseni jõudmisel, mudeli väljatöötamise käik;

c)

kasutatud juhendid, mis puudutavad surveanumate tootmist, kvaliteedikontrolli,
kvaliteedi tagamist ja valmistamise tehnoloogiat;

d)

kvaliteedi aruanded, näiteks kontrollimise aruanded, katsetamiste andmed ja
kalibreerimise andmed;

e)

tegevusaruanded, mis on suunatud efektiivse kvaliteedisüsteemi toimimisele vastavalt
auditeerimisele, mida kirjeldab alajagu 6.2.2.5.3.2;

f)

kliendi vajadustele paremini vastava toote eksperimentaalprotsessi kirjeldus;

g)

ülevaade dokumentide kontrollimisest ja revisjonist;

h)

vahendid nõudmistele mittevastavate surveanumate, ostetud komponentide, pool- ja
lõpptoodete materjalide kontrollimiseks

i)

tootmis- ja juhtiva personali väljaõppeprogrammide ja kutseomistamise kirjeldus.

Kvaliteedisüsteemi audit
Kvaliteedisüsteemi peab esialgselt hindama, et otsustada, kas see vastab alajaos 6.2.2.5.3.1
toodud pädevat asutust rahuldavatele nõuetele.
Tootjat tuleb auditi tulemustest teavitada. Teavitamine peab sisaldama auditi järeldusi ning
kõiki kvaliteeti parandavate rakendatavate meetmete kirjeldusi.
Et kindlustada kvaliteedisüsteemi olemasolu ja rakendamine tootja poolt, tuleb läbi viia
pädeva asutuse poolt nõutud korralised auditid. Korraliste auditite aruanded tuleb edastada
tootjale.

6.2.2.5.3.3

Kvaliteedisüsteemi rakendamine
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Tootja peab säilitama kinnitatud kvaliteedisüsteemi piisava ja tõhusa toimimise.
Tootja peab kvaliteedisüsteemi kinnitanud pädevale asutusele teatama selle süsteemi mis tahes
kavatsetavast muudatustest. Pakutavaid muudatusi tuleb hinnata, et kindlaks teha, kas
muudetud kvaliteedisüsteem rahuldab alajao 6.2.2.5.3.1 nõudeid.
6.2.2.5.4

Pakendi kasutusloa saamise protsess
Esialgne pakendi mudeli kinnitus

6.2.2.5.4.1

Esialgne pakendi mudeli kinnitus peab koosnema tootja kvaliteedisüsteemi heakskiidust ja
toodetava surveanuma prototüübile välja antud kinnitusest. Taotlus mudeli esialgseks
kinnitamiseks peab vastama alajagude 6.2.2.5.4.2–6.2.2.5.4.6 ja 6.2.2.5.4.9 nõuetele.

6.2.2.5.4.2

Tootja, kes soovib toota surveanuma standardite ja ADR-i nõuetele vastavaid surveanumaid,
peab taotlema, saama ja säilitama pakendi kasutusluba välja andva riigi pädeva asutuse poolt
välja antud tüübikinnitustunnistuse vähemalt ühele surveanuma mudelile, vastavalt
alajaos 6.2.2.5.4.9 toodud protseduurile. See tunnistus tuleb nõudmisel esitada pakendit
kasutava/tellinud riigi pädevale asutusele.

6.2.2.5.4.3

Taotlus tuleb esitada iga tootmisüksuse kohta ning see peab sisaldama:
a)

tootja nime ja registreeritud aadressi ning lisaks, kui taotluse esitab volitatud esindaja,
siis ka tema nime ja aadressi;

b)

tootmisüksuse aadressi (kui see erineb tootja omast);

c)

kvaliteedisüsteemi eest vastutava(te) isiku(te) nime ja ametit;

d)

surveanuma nimetust ja vastava surveanuma standardi nimetust;

e)

andmed mis tahes teisele pädevale asutusele varem esitatud kõigi sarnaste taotluste
äraütlemiste kohta;

f)

mudeli kinnituse välja andva järelevalveasutuse nimetuse;

g)

alajao 6.2.2.5.3.1 kohase dokumentatsiooni tootja kohta ning

h)

mudeli kinnitamiseks nõutud tehnilist dokumentatsiooni, mis peab võimaldama
surveanumate nõuetele vastavuse kontrollimist võrdlusmeetodi abil, võrreldes seda
vastavat tüüpi surveanuma standardiga. Tehniline dokumentatsioon peab hõlmama
konstruktsiooni ja tootmise meetodit ning sisaldama hinnangu andmiseks vajalikus
mahus vähemalt järgmist informatsiooni:
i)

surveanuma mudeli/tüübi standardit, ehituslikke ja tehnoloogilisi jooniseid,
milles on valmistatava anuma koostisosade spetsifikatsioon ja alamkoosted,
kui need kuuluvad konstrueeritud mudeli juurde;

ii)

jooniste mõistmiseks ja surveanuma kasutamise selgitamiseks vajalikke
kirjeldusi;

iii)

standardite nimekirja,
kirjeldamiseks;

iv)

tehnilisi arvutusi ning materjalide spetsifikatsioone; ja
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mis

on

vajalik

tootmisprotsessi

täielikuks

v)

mudeli/tüübi valmistamise ja kasutamise loa hankimisega seotud katsete
aruandeid, milles kirjeldatakse alajao 6.2.2.5.4.9 kohaselt läbi viidud
uuringute ja katsete tulemusi.

6.2.2.5.4.4

Alajao 6.2.2.5.3.2 kohane esialgne audit tuleb läbi viia vastavalt pädeva asutuse poolt esitatud
nõuetele.

6.2.2.5.4.5

Juhul, kui tootjale kinnitust ei anta, peab pädev asutus esitama keeldumise motiivide
üksikasjalise põhjenduse.

6.2.2.5.4.6

Kui kinnitus on saadud, tuleb pädevale asutusele esitada alajao 6.2.2.5.4.3 kohaselt esitatud
informatsiooni kohta esialgset kinnitust puudutavad muudatused.
Järgnevad pakendi mudeli kinnitused

6.2.2.5.4.7

Taotlus edasiseks mudeli kinnituseks peab vastama alajagude 6.2.2.5.4.8 ja 6.2.2.5.4.9
nõuetele tingimusel, et tootja omab esialgset tüübikinnitust mudelile. Sellisel juhul peab alajao
6.2.2.5.6.3 kohane tootja kvaliteedisüsteem olema saanud kinnituse koos esialgse mudeli
tüübikinnitusega ning peab olema kasutatav uue tehnilise lahenduse jaoks.

6.2.2.5.4.8

Taotlus peab sisaldama:
a)

tootja nime ja aadressi ning, kui taotluse esitab volitatud esindaja, siis ka tema nime
ja aadressi;

b)

andmed mis tahes teisele pädevale asutusele varem esitatud kõigi sarnaste taotluste
äraütlemiste kohta;

c)

tõendid selle kohta, et esialgne mudeli tüübikinnitus on olemas, ja

d)

tehnilise dokumentatsiooni, nagu kirjeldatud alajao 6.2.2.5.4.3 punktis h.

Mudelile tüübikinnituse andmise kord
6.2.2.5.4.9

Järelvalveasutus peab:
a)

kontrollima tehnilist dokumentatsiooni, et kindaks teha, et:
i)

toote mudeli lahendus on kooskõlas standardi vastavate sätetega ja

ii)

prototüübi partii on toodetud kooskõlas tehnilise dokumentatsiooniga ning
esindab toote mudeli tehnilist lahendust;

b)

kindlaks tegema, et tootmise kontrollimine on läbi viidud alajao 6.2.2.5.5 nõuete
kohaselt;

c)

valima toodetud prototüübi partiist surveanumad ning jälgima nende surveanumate
katsetamist, nagu nõutakse toote mudeli tüübikinnituses;

d)

läbi tegema või laskma läbi teha surveanuma standardis ette nähtud ülevaatused ja
katsed, mille põhjal võib otsustada, et:

e)

i)

toode vastab standardile ning

ii)

tootja poolt rakendav tehnoloogia vastab standardile; ja

tagama, et tüübikinnituse saamiseks viiakse kõik ülevaatused ja katsetamised läbi
korrektselt ja kompetentselt.
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Pärast seda, kui prototüübi katsetamine on läbi viidud rahuldavate tulemustega ja kõik
alajao 6.2.2.5.4 kohaldatavad nõuded on täidetud, peab välja andma pakendi mudeli
tüübikinnitussertifikaadi, mis peab sisaldama tootja nime ja aadressi, ülevaatuse tulemusi ja
kokkuvõtet ning vajalikke andmeid pakendi tüübi kindlaksmääramiseks.
Juhul, kui tootjale pakendi mudeli tüübikinnituse andmisest keeldutakse, peab pädev asutus
sellise keeldumise kohta esitama üksikasjaliku kirjaliku põhjenduse.
6.2.2.5.4.10

Muudatused kinnitatud tüüpidele
Tootja peab kas:
a)

informeerima tüübikinnituse välja andnud pädevat asutust kinnitatud tüübi
muutmisest, kui muudatusi ei loeta vastavalt surveanuma standardile uueks tehniliseks
lahenduseks, või

b)

kui muudatusi loetakse vastavalt asjaomasele surveanuma standardile uueks
tehniliseks lahenduseks, taotlema järgmist tüübikinnitust. See täiendav kinnitus tuleb
vormistada originaalse tüübikinnituse tunnistuse muudatusena.

6.2.2.5.4.11

Nõudmisel peab pädev asutus edastama tüübikinnitust, kinnituste muudatusi ja kinnituse
taotluste tagasi lükkamist puudutava informatsiooni mis tahes muule pädevale asutusele.

6.2.2.5.5

Tootmise järelvalve ja sertifitseerimine
Üldnõuded
Järelevalveasutus või selle poolt volitatud asutus peab läbi viima iga surveanuma
kontrollimise ja sertifitseerimise. Tootja poolt tootmisprotsessi-aegseks järelevalveks ja
katsetamiseks valitud järelevalveasutus võib olla mõni muu kui see järelevalveasutus, kes
teostab pakendi mudeli tüübikinnituse saamiseks ette nähtud katsetamised.
Kui tootja suudab järelevalveasutust rahuldavalt tõendada, et ta omab tootmisoperatsioonidest
sõltumata koolitatud ja pädevaid inspektoreid, võivad järelevalvet teostada need inspektorid.
Sellisel juhul peavad nende inspektorite ettevalmistust kajastavad protokollid olema tootja
juures kättesaadavad.
Järelvalveamet peab kindlaks tegema, et tootja poolt sooritatud kontrollimised ja
surveanumatega sooritatud katsed vastavad täielikult standardile ja ADR-i nõuetele. Juhul, kui
selliste kontrollimiste ja katsetamiste puhul ilmneb mittevastavusi, võib lasta loa tootja
inspektoritel järelevalvet teostada ära võtta.
Tootja peab pärast järelevalveasutuse kinnituse saamist esitama vastavusdeklaratsiooni,
millega kinnitab, et lähtub tootmises sertifitseeritud tüübist. Surveanumale
sertifitseerimistähise pealekandmist loetakse deklaratsiooniks selle kohta, et surveanum
vastab kohaldatavale surveanuma standardile ning nõuetele vastavuse hindamissüsteemi ja
ADR-i nõuetele. Järelevalveasutus peab kinnitama või volitama tootjat kinnitama igale
tüübikinnitusele vastavale surveanumale surveanuma sertifitseerimistähise ning
järelevalveasutuse registreeritud märgi.
Järelevalveasutuse ja tootja poolt alla kirjutatud vastavussertifikaat tuleb välja anda enne
surveanumate täitmist.
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6.2.2.5.6

Arhivaalid
Pakendi mudeli tüübikinnitust ja vastavussertifikaate peavad tootja ja järelvalveamet säilitama
mitte vähem kui 20 aastat.

6.2.2.6

Loa saamine surveanumate korralisteks ülevaatusteks ja katsetamiseks

6.2.2.6.1

Definitsioon
Käesoleva jao mõistes:
Loa saamise kord (ingl k approval system) tähendab korda, mille kohaselt pädev asutus
väljastab vastavale asutusele (edaspidi „korralise ülevaatuse ja katseasutus”) loa surveanumate
korraliste ülevaatuste ja järelevalve korras jooksvate katsetuste läbiviimiseks, mis hõlmab ka
selle asutuse kvaliteedisüsteemi tunnustamist.

6.2.2.6.2

Üldised nõuded
Pädev asutus

6.2.2.6.2.1

Pädev asutus peab kehtestama lubade saamise korra, et kindlustada surveanumate korralise
ülevaatuse ja katsetamise vastavus ADR-i nõuetele. Juhul kui surveanumate korralise
ülevaatuse ja katseasutusele tegevusloa väljastanud pädev asutus ei ole surveanumate
valmistamise loa väljastanud riigi pädev asutus, peavad korraliste ülevaatuste ja katsetuste eest
vastutava, nende läbi viimiseks loa väljastanud riigi tähised olema kantud surveanumale (vt
alajagu 6.2.2.7).
Korraliste ülevaatuste ja katsetuste läbiviimiseks loa väljastanud pädev asutus peab nõudmisel
esitama pakendi kasutajariigi samasugusele asutusele tõendid, mis kinnitavad selle toote
vastavust väljastatud valmistamise- ja kasutusloa nõuetele, sh korraliste ülevaatuste ja
katsetuste protokollid.
Loa väljastanud riigi pädev asutus võib alajaos 6.2.2.6.4.1 viidatud load tühistada, kui
tõenditest nähtub mittevastavus lubade saamise tingimustele.

6.2.2.6.2.2

Pädev asutus võib delegeerida oma funktsioonid lubade väljastamise osas kas osaliselt või
täielikult.

6.2.2.6.2.3

Pädev asutus peab tagama volitatud korralise ülevaatuse ja katseasutuste ning nende
tunnusmärkide kehtiva nimekirja kättesaadavuse.
Korralise ülevaatuse ja katseasutus

6.2.2.6.2.4

Korralise ülevaatuse ja katseasutus töötab pädeva asutuse poolt väljastatud tegevusloa alusel
ning:
a)

tal peab olema oma tehniliste funktsioonide rahuldavaks täitmiseks
organisatsiooniline struktuur ning pädev, koolitatud, kompetentne ja kogemustega
personal;

b)

tal peavad olema sobivad rajatised ning piisavalt varustust ja seadmeid;

c)

ta peab tegutsema erapooletult ning olema vaba mis tahes mõjutustest, mis võiksid
seda takistada;

d)

ta peab hoidma ärisaladust;
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e)

ta peab hoidma selgelt lahus korralise ülevaatuse ja katseasutuse tegelikud
funktsioonid ning sellega mitteseotud funktsioonid;

f)

ta peab rakendama alajao 6.2.2.6.3 kohast dokumenteeritud kvaliteedisüsteemi;

g)

ta peab taotlema alajao 6.2.2.6.4 kohast tegevusluba;

h)

ta peab tagama, et korralised ülevaatused ja katsetused on läbi viidud alajao 6.2.2.6.5
nõuete kohaselt

i)

ta peab omama efektiivset ja kohast aruandluse ja protokollimise süsteemi kooskõlas
alajaoga 6.2.2.6.6.

6.2.2.6.3

Korralise ülevaatuse ja katseasutuse kvaliteedisüsteem ja audit

6.2.2.6.3.1

Kvaliteedisüsteem
Kvaliteedisüsteem peab sisaldama kõiki korralise järelevalve ja katseasutuse poolt
rakendatavaid elemente, nõudeid ja sätteid. Lähtealused, põhimõtted, protseduurid ning
eeskirjad peavad olema dokumenteeritud süstemaatiliselt ja korralikult.
Kvaliteedisüsteem peab hõlmama :

6.2.2.6.3.2

a)

organisatsiooni struktuuri ja tööülesannete kirjeldust;

b)

kasutatavaid ülevaatuse ja kontrolli, kvaliteedikontrolli, kvaliteedi tagamise ja
protsessi töö juhiseid;

c)

kvaliteedi protokolle, näiteks kontrollimiste aruanded, katsetamiste andmed,
kalibreerimise andmed ja sertifikaate;

d)

juhtimise ülevaatusaruandeid, et kindlustada kvaliteedisüsteemi tõhus toimimine
tulenevalt alajao 6.2.2.6.3.2 kohastest audititest;

e)

dokumentide kontrolli ja nende läbivaatamise protsessi;

f)

vahendeid mittevastavate surveanumate kontrollimiseks ja

g)

asjaomase personali väljaõppeprogrammide ja kutseomistamise kirjeldust.

Audit
Korralise ülevaatuse ja katseasutust ning selle kvaliteedisüsteemi tuleb auditeerida, et
otsustada, kas see vastab pädeva asutuse hinnangul ADR-i nõuetele.
Audit tuleb läbi viia esmase tegevusloa väljaandmise protsessi raames (vt alajagu 6.2.2.6.4.3).
Audit võib olla nõutav ühe osana väljastatud tegevusloale muudatuste tegemise protsessist (vt
alajagu 6.2.2.6.4.6).
Auditid tuleb läbi viia pädevas asutuses kehtivate reeglite kohaselt, et kindlustada korralise
ülevaatuse ja katseasutuse jätkuv vastavus ADR-i nõuetele.
Kõikidest auditite tulemustest tuleb teavitada korralise ülevaatuse ja katseasutust.
Teavitamine peab sisaldama auditi tulemusi ning kõiki kvaliteeti parandavate meetmete
kirjeldusi.

- 329 -

6.2.2.6.3.3

Kvaliteedisüsteemi rakendamine
Korralise ülevaatuse ja katseasutus peab kinnitatud kvaliteedisüsteemi rakendama selliselt, et
see oleks piisav ja efektiivne.
Korralise ülevaatuse ja katseasutus peab kvaliteedisüsteemi kinnitanud pädevale asutusele
teatama selle süsteemi mis tahes kavatsetud muudatustest vastavalt alajaos 6.2.2.6.4.6
kirjeldatud tegevusloa muutumise protsessile.

6.2.2.6.4

Korralise ülevaatuse ja katseasutuste tegevusloa väljaandmine
Esialgne tegevusluba

6.2.2.6.4.1

Asutus, kes tahab saada surveanumate standardile ja ADR-ile vastavaks surveanumate
korralise ülevaatuse ja katseasutusteks, peab taotlema pädevalt asutuselt tegevusluba, selle
saama ja seda säilitama.
See kirjalik tegevusluba tuleb esitada nõudmisel pakendi kasutajariigi pädevale asutusele.

6.2.2.6.4.2

6.2.2.6.4.3

Kõik korralise ülevaatuse ja katseasutused peavad loa saamiseks esitama taotluse, mis peab
sisaldama:
a)

korralise ülevaatuse ja katseasutuse nimetust ja aadressi ning, kui taotluse esitab
volitatud esindaja, siis ka tema nime ja aadressi;

b)

kõigi rajatiste aadresse, kus toimub korraline järelevalve ja kus viiakse läbi katsed;

c)

kvaliteedisüsteemi eest vastutava(te) isiku(te) nimi ja amet;

d)

surveanuma nimetust, korralise järelvalve ja katsetamise meetodeid ning vastavate
surveanuma standardite nimetust, millele kvaliteedisüsteem vastab;

e)

dokumente iga rajatise,
alajaole 6.2.2.6.3.1;

f)

korralist ülevaatust teostava ja katseid läbi viiva personali kutsetunnistusi ja nende
väljaõppe dokumente;

g)

üksikasjalikke andmeid, mis on saadud mõnelt teiselt pädevalt asutuselt talle esitatud
sarnase taotluse äraütlemise kohta.

seadme

ja

kvaliteedisüsteemi

kohta

vastavalt

Pädev asutus peab:
a)

dokumendid läbi vaatama, et kontrollida, kas protseduurid vastavad kehtivale
surveanumate standardile ja ADR-i nõuetele

b)

viima läbi alajao 6.2.2.6.3.2 kohase auditi, et üle kontrollida, kas järelevalvet teostatakse
ja katsetused viiakse läbi vastavalt kehtivale surveanumate standardile ja ADR-i
nõuetele pädevat asutust rahuldaval viisil.

6.2.2.6.4.4

Kui auditi tulemused on rahuldavad ja kõik alajao 6.2.2.6.4 vastavad nõuded on täidetud,
antakse välja luba teostada järelevalvet. Selles tuuakse ära korralise ülevaatuse ja katseasutuse
nimetus, tunnusmärk, iga rajatise aadress ning vajalikud andmed sellele asutusele väljastatud
tootmislubade tuvastamiseks (nt surveanumate nimetused, korralise ülevaatuse ja katsete
meetodid ning surveanumate standardid).

6.2.2.6.4.5

Kui korralise ülevaatuse ja katseasutusele tegevusluba ei anta, peab pädev asutus oma
keeldumise kohta esitama kirjaliku põhjenduse.
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Korralise ülevaatuse ja katseasutuse tegevusloa muutmine
6.2.2.6.4.6

Pärast tegevusloa saamist peab korralise ülevaatuse ja katseasutus teavitama loa andnud
pädevat asutust kõigist muudatustest alajao 6.2.2.6.4.2 kohaselt esitatud informatsioonis
esialgse loaga võrreldes.
Muudatusi hinnatakse, et otsustada, kas surveanumate standardi ja ADR-i nõuded on täidetud.
Võib osutuda vajalikuks alajao 6.2.2.6.3.2 kohase auditi läbiviimine. Pädev asutus kiidab
muudatused heaks või lükkab need tagasi kirjalikus vormis ning väljastab vajaduse korral
muudetud tegevusloa.

6.2.2.6.4.7

Nõudmisel peab pädev riigiasutus edastama esmaseid tegevuslubasid, tegevuslubade
muutmist ja tühistamist puudutava informatsiooni mis tahes muule pädevale asutusele.

6.2.2.6.5

Korraline ülevaatus ja katsetamine ning sertifitseerimine
Surveanumale korralise ülevaatuse ja katsetamise tähise pealekandmine loetakse
deklaratsiooniks selle kohta, et surveanum vastab kohaldatavale surveanuma standardile ja
ADR-i nõuetele. Korralise ülevaatuse ja katseasutus peab kinnitama igale kasutusloa saanud
surveanumale korralise ülevaatuse ja katsetamise märgise ja selle registreeritud märgi (vt
alajagu 6.2.2.7.7).
Enne surveanuma täitmist väljastab korralise ülevaatuse ja katseasutus protokolli, mis
tõendab, et surveanum on läbinud korralise ülevaatuse ja katsetamise.

6.2.2.6.6

Protokollid
Korralise ülevaatuse ja katseasutus peab säilitama protokolle surveanumate korraliste
ülevaatuste ja katsetuste kohta (nii katsed läbinud kui kõlbmatuks osutunud anumate osas),
kus on märgitud ka katserajatise asukoht, vähemalt 15 aastat.
Surveanuma omanik peab samasuguse protokolli säilitama kuni järgmise korralise ülevaatuse
ja katsetamiseni, välja arvatud juhul, kui surveanum alaliselt kasutusest kõrvaldatakse.

6.2.2.7

Taastäidetavate ÜRO surveanumate tähistamine
MÄRKUS: ÜRO metallhüdriid-salvestussüsteemide tähistusnõuded on kirjas alajaos 6.2.2.9
ja ÜRO balloonikogumite tähistusnõuded on kirjas alajaos 6.2.2.10.

6.2.2.7.1

Taastäidetavad ÜRO surveanumad peavad olema tähistatud selgelt ja loetavalt
sertifitseerimist, tööd ja tootmist puudutavate tähistega. Need tähised peavad olema
surveanumale püsivalt kantud (nt stantsitud, graveeritud või söövitatud). Tähised peavad
asuma surveanuma küljel, ülemises otsas või kaelal või surveanuma püsivalt kinnitatud
komponendil (nt keevitatud krael või suletud krüotehnilise anuma välisele kaitsekestale
keevitatud korrosioonikindlal plaadil). Välja arvatud ÜRO pakendi tähis, peab tähiste
minimaalne suurus olema 5 mm surveanumate puhul, mille läbimõõt on 140 mm või suurem,
ning 2,5 mm surveanumate puhul, mille läbimõõt on alla 140 mm. ÜRO pakendi tähise
minimaalne suurus on 10 mm surveanumate puhul, mille läbimõõt on 140 mm või suurem,
ning 5 mm surveanumate puhul, mille läbimõõt on alla 140 mm.

6.2.2.7.2

Peale tuleb kanda järgmised sertifitseerimise tähised:
a)

ÜRO pakendi tähis

;
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Seda tähist tohib kasutada ainult tõendamaks pakendi, elastse mahtkonteineri,
teisaldatava paagi või MEGC vastavust peatükkide 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 või 6.11
asjaomastele nõuetele.. Seda sümbolit ei tohi kasutada surveanumate puhul, mis
vastavad ainult jagude 6.2.3–6.2.5 nõuetele (vt alajagu 6.2.3.9).
b)

konstrueerimiseks, tootmiseks ja katsetamiseks kasutatud tehniline standard (nt
ISO 9809-1);

c)

pakendi kasutusloa andnud riigi tähis, nagu see on näidatud rahvusvahelises
maanteeliikluses osalevatel mootorsõidukitel kasutataval riigi tunnusmärgil2;
MÄRKUS: kasutusloa andnud riik tähendab riiki, mis on andnud loa asutusele, mis
kontrollis konkreetset anumat selle tootmise käigus.

6.2.2.7.3

d)

markeerimise eest vastutava riigi pädeva asutuse juures registreeritud järelvalveasutuse
tunnusmärk või stamp;

e)

esialgse ülevaatuse kuupäev, omavahel kaldkriipsuga eraldatud aasta (neli numbrit),
millele järgneb kuu (kaks numbrit) (st „/”);

Peale tuleb kanda järgmised ekspluatatsiooni puudutavad tähised:
f)
katserõhk baarides, millele eelnevad tähed „PH” ja järgnevad tähed „BAR”;
g)

tühja surveanuma mass koos kõigi püsivalt selle külge kinnitatud lahutamatute osadega
(nt kaelarõngaga, alusrõngaga jne) kilogrammides, millele järgnevad tähed „KG”. See
mass ei tohi sisaldada klapi, klapi katte/korgi või klapi kaitse, mistahes vooderduse või
atsetüleeni jaoks ette nähtud poorse materjali massi. Mass tuleb näidata viimase arvuni
ülespoole ümardatud kolme tüvenumbriga. Alla 1 kg massiga balloonide puhul tuleb
mass näidata viimase arvuni ülespoole ümardatud kahe tüvenumbriga. ÜRO nr 1001,
lahustatud atsetüleeni ja ÜRO nr 3374, lahustivaba atsetüleeni jaoks mõeldud
surveanumate puhul näidatakse koma järel vähemalt ühte kümnendkohta ning kui
surveanuma mass on alla 1 kg, näidatakse koma järel kahte arvu;

h)

surveanuma minimaalne garanteeritud seinapaksus millimeetrites, millele järgnevad
tähed „MM”. See tähis ei ole nõutud surveanumate puhul, mille veemahutavus on 1 l
või väiksem või komposiitmaterjalidest balloonide või suletud krüotehniliste anumate
puhul;

i)

surugaaside – ÜRO nr 1001 lahustatud atsetüleen ja ÜRO nr 3374 lahustivaba atsetüleen
– jaoks mõeldud surveanumate puhul töörõhk baarides, millele eelnevad tähed „PW”.
Suletud krüotehniliste anumate puhul maksimaalne lubatav töörõhk, millele eelnevad
tähed „MAWP”;

j)

veeldatud gaasidele ja jahutamisega veeldatud gaasidele mõeldud surveanumate puhul
veemahutavus liitrites näidatuna viimase arvuni allapoole ümardatud kolme
komakohaga arvuga, millele järgneb täht „L”. Juhul kui minimaalse või nominaalse
veemahutavuse väärtus on täisarv, võib komale järgnevad numbrid ära jätta;

k)

ÜRO nr 1001, lahustatud atsetüleeni jaoks mõeldud surveanumate puhul tühja
surveanuma, manuste ja täitmise ajal mitteäravõetavate abiseadiste, mis tahes katte,
poorse materjali, lahusti ja küllastunud gaasi kogumass näidatuna viimase arvuni
allapoole ümardatud kolme komakohaga arvuga, millele järgnevad tähed „KG”.
Näidata tuleb vähemalt üks koht pärast koma. Alla 1 kg massiga surveanumate puhul
tuleb mass näidata viimase arvuni allapoole ümardatud kahe komakohaga arvuga;

l)

ÜRO nr 3374, lahustivaba atsetüleeni jaoks mõeldud surveanumate puhul tühja
surveanuma, manuste ja täitmise ajal mitteäravõetavate abiseadiste, mis tahes katte ja
poorse materjali kogumass näidatuna viimase arvuni allapoole ümardatud kolme

2
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komakohaga arvuga, millele järgnevad tähed „KG”. Näidata tuleb vähemalt üks koht
pärast koma. Alla 1 kg massiga surveanumate puhul tuleb mass näidata viimase arvuni
allapoole ümardatud kahe komakohaga arvuga;
6.2.2.7.4

Peale tuleb kanda järgmised tootmise tähised:
m)

ballooni keerme tähis (nt 25E). Seda tähist ei nõuta suletud krüotehniliste anumate
puhul;

n)

pädeva asutuse poolt registreeritud tootja tähis. Juhul kui tootja ja pakendi valmistamise
loa väljastanud riik ei ole üks ja sama, peab tootja tähisele eelnema tootjariigi
tähis/tähised, nagu see on näidatud rahvusvahelises maanteeliikluses osalevatel
mootorsõidukitel kasutataval riigi tunnusmärgil2. Riigi tähis ja tootja tähis peavad olema
teineteisest tühiku või kaldkriipsuga eraldatud;

o)

tootja poolt antud seerianumber;

p)

terasest surveanumate ja vesinikrabeduse riskiga gaaside vedamiseks ette nähtud
komposiitmaterjalist surveanumate, mille vooder on terasest, puhul täht „H”, mis näitab
terase nõuetele vastavust (vt. ISO 11114-1:2012).

q)

piiratud kasutusajaga komposiitmaterjalist balloonide ja torukujuliste mahutite puhul
sõna „FINAL”, millele järgneb kasutusaja lõpu aastaarv (neljakohaline number) ja kuu
(kahekohaline number) ning mida eraldab kaldkriips (st „/“);

r)

Üle 15-aastase piiratud kasutusajaga komposiitmaterjalist balloonide ja torukujuliste
mahutite puhul ja piiramatu kasutusajaga komposiitmaterjalist balloonide ja
torukujuliste mahutite puhul sõna „SERVICE“, millele järgneb tootmiskuupäevast 15
aastat hilisem kuupäev (esialgne ülevaatus), mis koosneb aastast (neli numbrit) ja
millele järgneb kuu (kaks numbrit) ning mida eraldab kaldkriips (st „/“).
MÄRKUS: Kui esialgne prototüüp on täitnud kasutusaja katseprogrammi nõuded
vastavalt alajao 6.2.2.1.1 märkusele 2 või alajao 6.2.2.1.2 märkusele 2, siis pole
tulevikus toodetavatel balloonidel enam vaja seda esialgse kasutusaja tähist. Esialgse
kasutusaja tähis tuleb muuta balloonidel või torukujulistel mahutitel loetamatuks
nendel konstruktsiooni tüüpidel, mis on kasutusaja katseprogrammi nõuded täitnud.

6.2.2.7.5

Eeltoodud tähised tuleb paigutada kolme gruppi:
-

tootmise tähised peavad asuma ülemises grupis ning olema alajaos 6.2.2.7.4 toodud
järjestuses, välja arvatud alajao 6.2.2.7.4 punktides (q) ja (r) kirjeldatud tähised, mis
peavad olema alajao 6.2.2.7.7 perioodilise ülevaatuse ja katsetamise tähiste kõrval.

-

keskmisesse gruppi peavad kuuluma alajaos 6.2.2.7.3 nimetatud pakendi kasutamist
puudutavad tähised ning katserõhule (f) peab vahetult eelnema töörõhk (j), kui selle
kandmine markeeringule on nõutud.

-

sertifitseerimise tähised peavad moodustama alumise grupi ning peavad olema ära
toodud alajaos 6.2.2.7.2 toodud järjestuses.

2
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Järgnevalt on näidatud balloonile kantud tähiste näidis.

(m)
25E

D

(n)
MF

(o)
765432

(p)
H

(i)
PW200

(f)
PH300BAR

(g)
62,1KG

(j)
50L

(h)
5,8MM

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

ISO 9809-1

F

IB

2000/12

6.2.2.7.6

Muud tähised on lubatud mujal kui külgseintel tingimustel, et nad asuvad vähese pingega
piirkondades ja et nad ei ole sellise suuruse ning sügavusega, et võiksid tekitada kahjulikke
pinge kontsentratsioone. Suletud krüotehniliste anumate puhul võivad sellised tähised
paikneda välisele kaitsekestale kinnitatud eraldi plaadil. Sellised tähised ei tohi olla vastuolus
nõutud tähistega.

6.2.2.7.7

Kõigile alajaos 6.2.2.4 viidatud korralise ülevaatuse ja katsetamise nõuetele vastavatele
taastäidetavatele surveanumatele tuleb lisaks eespool nimetatud tähistele kanda ka järgmised
tähised:
a)

korralise ülevaatuse ja katse läbi viinud asutust volitanud riigi tähis/tähised, nagu
see/need on näidatud rahvusvahelises maanteeliikluses osalevatel mootorsõidukitel
kasutataval riigi tunnusmärgil2. See tähistus ei ole nõutav, kui kõnealusel asutusel on
valmistamise loa väljastanud riigi pädeva asutuse volitused;

b)

pädeva asutuse poolt korralist ülevaatust ja katsetusi läbi viima volitatud asutuse
registreeritud tähis;

c)

korralise ülevaatuse ja katsetuse kuupäev, omavahel kaldkriipsuga eraldatud aasta
(kaks numbrit), millele järgneb kuu (kaks numbrit) (st „/”). Aasta märkimiseks võib
kasutada ka nelja numbrit.

Eespool kirjeldatud tähised tuleb paigutada esitatud järjestuses.
6.2.2.7.8

Atsetüleeni balloonidele võib pädeva asutuse nõusolekul viimase korralise ülevaatuse
kuupäeva ja korralise ülevaatuse ja katsetused läbi viinud asutuse märgise graveerida ballooni
ventiili külge kinnitatud rõngale. Rõngas peab olema tehtud selliselt, et seda oleks võimalik
eemaldada ainult siis, kui võtta ventiil ballooni küljest lahti.

6.2.2.7.9

(Kustutatud)

6.2.2.8

Mitte-taastäidetavate ÜRO surveanumate tähistamine

6.2.2.8.1

Mitte-taastäidetavad ÜRO surveanumad tuleb tähistada selgelt ja loetavalt sertifitseerimise ja
gaasi või surveanuma spetsiifiliste tähistega. Need tähised peavad olema surveanumale
püsivalt kantud (nt šablooniga peale kantud, stantsitud, graveeritud või söövitatud). Peale

2

Rahvusvahelises maanteeliikluses osalevatel mootorsõidukitel ja haagistel kasutatav riigi tunnusmärk, mis
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šablooniga peale kantud tähiste peavad tähised asuma surveanuma küljel, ülemises otsas või
kaelal või surveanuma püsivalt kinnitatud osal (nt keevitatud krael). Välja arvatud ÜRO
pakendi tähis ja tähis „DO NOT REFILL” („MITTE TÄITA”), peab tähiste minimaalne
suurus olema 5 mm surveanumate puhul, mille läbimõõt on 140 mm või suurem, ning 2,5 mm
surveanumate puhul, mille läbimõõt on alla 140 mm. ÜRO pakendi tähise minimaalne suurus
on 10 mm surveanumate puhul, mille läbimõõt on 140 mm või suurem, ning 5 mm
surveanumate puhul, mille läbimõõt on alla 140 mm. Tähise „MITTE TÄITA” minimaalne
suurus peab olema 5 mm.
6.2.2.8.2

Alajagudes 6.2.2.7.2 kuni 6.2.2.7.4 loetletud tähised tuleb peale kanda, välja arvatud punktides
g, h ja m loetletud tähised. Punktis o nimetatud seerianumbri võib asendada partii numbriga.
Lisaks on nõutud vähemalt 5 mm kõrguste tähtedega kirjutatud sõnad „DO NOT REFILL”
(„MITTE TÄITA”).

6.2.2.8.3

Kehtivad alajao 6.2.2.7.5 nõuded.
MÄRKUS: mitte-taastäidetavate surveanumate puhul võib nende suurust arvestades selle
tähise asendada püsiva tähisega.

6.2.2.8.4

Muud tähised on lubatud igal pool peale külgseinte tingimustel, et nad asuvad vähese pingega
piirkondades ja et nad ei ole sellise suuruse ning sügavusega, et võiksid tekitada kahjulikke
pinge kontsentratsioone. Sellised tähised ei tohi olla vastuolus nõutud tähistega.

6.2.2.9

ÜRO metallhüdriidi hoiusüsteemide tähistamine

6.2.2.9.1

ÜRO metallhüdriidi hoiusüsteemid tuleb selgelt ja loetavalt tähistada allpool kirjeldatud
tähistega. Need tähised peavad olema metallhüdriidi hoiusüsteemile püsivalt kantud (nt
stantsitud, graveeritud või söövitatud). Tähised peavad asuma metallhüdriidi hoiusüsteemi
küljel, ülemises otsas või kaelal või metallhüdriidi hoiusüsteemi püsivalt kinnitatud osal. Välja
arvatud ÜRO pakendi tähis peab tähiste minimaalne suurus olema 5 mm nende metallhüdriidi
hoiusüsteemide puhul, mille läbimõõt on 140 mm või suurem, ning 2,5 mm nende
metallhüdriidi hoiusüsteemide puhul, mille läbimõõt on alla 140 mm. ÜRO pakendi tähise
minimaalne suurus on 10 mm nende metallhüdriidi hoiusüsteemide puhul, mille läbimõõt on
140 mm või suurem, ning 5 mm nende metallhüdriidi hoiusüsteemide puhul, mille läbimõõt
on alla 140 mm.

6.2.2.9.2

Peale tuleb kanda järgmised tähised:
a)

ÜRO pakendi tähis

;

Seda tähist tohib kasutada ainult tõendamaks, et pakend, elastne mahtkonteiner,
teisaldatav paak või MEGC vastab peatüki 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 või 6.11
asjaomastele nõuetele;
b)

ISO 16111 (konstrueerimiseks, tootmiseks ja katsetamiseks kasutatud tehniline
standard);

c)

kasutusloa andnud riigi tähis, nagu see on näidatud rahvusvahelises liikluses osalevatel
mootorsõidukitel nagu see on näidatud rahvusvahelises maanteeliikluses osalevatel
mootorsõidukitel kasutataval riigi tunnusmärgil2;

2
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MÄRKUS: kasutusloa andnud riik tähendab riiki, mis on andnud loa asutusele, mis
kontrollis konkreetset anumat selle tootmise käigus.
d)

markeerimise eest vastutava riigi pädeva asutuse juures registreeritud järelvalveasutuse
tunnusmärk või stamp;

e)

esialgse ülevaatuse kuupäev, omavahel kaldkriipsuga eraldatud aasta (neli numbrit),
millele järgneb kuu (kaks numbrit) (st „/”);

f)

anuma katserõhk baarides, millele eelnevad tähed „PH” ja järgnevad tähed „BAR”;

g)

metallhüdriidi hoiusüsteemi nominaalne täitmisrõhk (ingl k rated charging pressure)
baarides, millele eelnevad tähed „RCP” ja järgnevad tähed „BAR”;

h)

pädeva asutuse poolt registreeritud tootja tähis. Juhul kui tootja ja pakendi valmistamise
loa väljastanud riik ei ole üks ja sama, peab tootja tähisele eelnema tootjariigi tähis,
nagu see on näidatud rahvusvahelises maanteeliikluses osalevatel mootorsõidukitel
kasutataval riigi tunnusmärgil2. Riigi tähis ja tootja tähis peavad olema teineteisest
tühiku või kaldkriipsuga eraldatud;

i)

tootja antud seerianumber;

j)

terasest anumate ja liitanumate puhul täht „H”, mis näitab terase nõuetelevastavust (vt.
ISO 11114-1:2012); ja

k)

piiratud kasutusajaga metallhüdriidi hoiusüsteemide puhul kasutusaja lõppemise
kuupäev, mida tähistavad tähed „FINAL”, millele järgnevad omavahel kaldkriipsuga
eraldatud aasta (neli numbrit) ja kuu (kaks numbrit) (st „/”).

Eespool punktides a kuni e kirjeldatud sertifitseerimistähised tuleb paigutada esitatud
järjestuses. Katserõhule (f) peab vahetult eelnema nominaalne täitmisrõhk (g). Eespool
punktides h kuni k kirjeldatud tootmistähised peavad olema esitatud järjestuses.
6.2.2.9.3

Muud tähised on lubatud igal pool peale külgseinte tingimustel, et nad asuvad vähese pingega
piirkondades ja et nad ei ole sellise suuruse ning sügavusega, et võiksid tekitada kahjulikke
pinge kontsentratsioone. Sellised tähised ei tohi olla vastuolus nõutud tähistega .

6.2.2.9.4

Kõigile alajaos 6.2.2.4 viidatud korralise ülevaatuse ja katsetamise nõuetele vastavatele
metallhüdriidi hoiusüsteemidele tuleb lisaks eespool nimetatud tähistele kanda ka järgmised
tähised:
a)

korralise ülevaatuse ja katse läbi viinud asutust volitanud riigi tähis vastavalt
rahvusvahelises maanteeliikluses osalevatel mootorsõidukitel kasutatavale riigi
tunnusmärgile2. See tähistus ei ole nõutav, kui kõnealusel asutusel on valmistamise loa
väljastanud riigi pädeva asutuse volitused;

b)

pädeva asutuse poolt korralist ülevaatust ja katsetusi läbi viima volitatud asutuse
registreeritud tähis;

c)

korralise ülevaatuse ja katsetuse kuupäev, omavahel kaldkriipsuga eraldatud aasta (kaks
numbrit), millele järgneb kuu (kaks numbrit) (st „/”). Aasta märkimiseks võib kasutada
ka nelja numbrit.

2
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6.2.2.10

Eespool kirjeldatud tähised tuleb paigutada esitatud järjestuses.
ÜRO balloonikogumite tähistamine

6.2.2.10.1

Balloonikogumite üksikud balloonid tuleb tähistada vastavalt alajaole 6.2.2.7.

6.2.2.10.2

Taastäidetavad ÜRO balloonikogumid peavad olema tähistatud selgelt ja loetavalt
sertifitseerimist, tööd ja tootmist puudutavate tähistega. Need tähised peavad olema püsivalt
peale kantud (nt stantsitud, graveeritud või söövitatud) plaadile, mis on püsivalt kinnitatud
balloonikogumi raami külge. Tähiste minimaalne suurus peab olema 5 mm, välja arvatud ÜRO
pakendi tähise suurus. Tähise „ÜRO pakend” minimaalne suurus on 10 mm.

6.2.2.10.3

Peale tuleb kanda järgmised tähised:
(a) alajao 6.2.2.7.2 lõigetes (a), (b), (c), (d) ja (e) sätestatud sertifitseerimise tähised;
(b) alajao 6.2.2.7.3 lõigetes (f), (i), (j) sätestatud ekspluatatsiooni puudutavad tähised ning
balloonikogumi raami ja kõigi selle külge püsivalt ühendatud osade (balloonid, kinnitused
ja ventiilid) kogumass. ÜRO nr 1001, lahustatud atsetüleeni ja ÜRO nr 3374, lahustivaba
atsetüleeni jaoks mõeldud balloonide puhul standardi ISO 10961:2010 lõikes B.4.2
sätestatud pakendi kaal; ja
(c) alajao 6.2.2.7.4 lõigetes (n), (o) ja kohaldumise korral (p) sätestatud tootmise tähised.

6.2.2.10.4 Tähised tuleb paigutada kolme gruppi:
(a) tootmise tähised peavad asuma ülemises grupis ning olema alajao 6.2.2.10.3 lõikes (c)
toodud järjestuses;
(b) keskmisesse gruppi peavad kuuluma alajao 6.2.2.10.3 lõikes (b) toodud ekspluatatsiooni
puudutavad tähised ning alajao 6.2.2.7.3 lõikes (f) toodud ekspluatatsiooni puudutav tähis,
millele peab vahetult eelnema alajao 6.2.2.7.3 lõikes (i) toodud ekspluatatsiooni puudutav
tähis, kui viimane on nõutud;
(c) sertifitseerimise tähised peavad moodustama alumise grupi ning olema ära toodud alajao
6.2.2.10.3 lõikes (a) toodud järjestuses.
6.2.2.11

Nõuetele vastavuse hindamise, korralise ülevaatuse ja katsetamise kord
ÜRO surveanumate puhul loetakse alajagude 6.2.2.5 ja 6.2.2.6 nõuded täidetuks, kui
kohaldatud on järgmist korda:
Menetlus

Asjaomane asutus

Tüübikinnitus (1.8.7.2)

Xa

Tootmisjärelevalve (1.8.7.3)

Xa või IS

Esmane
(1.8.7.4)

ülevaatus

ja

katsetamine Xa või IS

Korraline ülevaatus (1.8.7.5)

Xa või Xb või IS

Xa tähendab pädevat asutust, selle poolt volitatud isikut või alajagudele 1.8.6.2, 1.8.6.4,
1.8.6.5 ja 1.8.6.8 vastavat järelevalveasutust, mis on akrediteeritud vastavalt standardi EN
ISO/IEC 17020: 2012 (välja arvatud punkt 8.1.3) tüübile A.
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Xb tähendab alajagudele 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 ja 1.8.6.8 vastavat järelevalveasutust, mis on
akrediteeritud vastavalt standardi EN ISO/IEC 17020: 2012 (välja arvatud punkt 8.1.3) tüübile
B.
IS tähendab kohapealset järelevalveteenistust, mille üle teostab järelevalvet
alajagudele 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 ja 1.8.6.8 vastav järelevalveasutus, mis on akrediteeritud
vastavalt standardi EN ISO/IEC 17020:2012 (välja arvatud punkt 8.1.3) tüübile A. Kohapealne
järelevalveteenistus peab olema sõltumatu konstrueerimisprotsessist, tootmistegevustest,
remondist ja hooldusest.
6.2.3

Mitte-ÜRO surveanumaid käsitlevad üldnõuded

6.2.3.1

Konstruktsioon ja ehitus

6.2.3.1.1

Surveanumad ja nende sulgurid, mis ei ole konstrueeritud, ehitatud, kontrollitud, katsetatud ja
kinnitatud jao 6.2.2 nõuete kohaselt, peavad olema konstrueeritud, ehitatud, kontrollitud,
katsetatud ja kinnitatud vastavalt jao 6.2.1 üldnõuetele, mida on täiendatud või modifitseeritud
käesoleva jaotise ning jagude 6.2.4 või 6.2.5 nõuetega.

6.2.3.1.2

Seinapaksus tuleb võimalusel määrata arvutuste teel, kasutades vajaduse korral sellele lisaks
ka katselist pingeanalüüsi. Kui see ei ole võimalik, võib seinapaksuse määrata ka katseliste
vahenditega.
Asjaomaste surveanumate ohutuse tagamiseks tuleb kasutada rõhuanuma ja tugikomponentide
vastavaid konstruktsioonilisi arvutusi.
Rõhule vastupidava seina minimaalse paksuse arvutamisel tuleb eriti silmas pidada:
-

arvutuslikke rõhke, mis ei tohi olla madalamad kui katserõhk;

-

arvutuslikke temperatuure, mis võimaldavad asjakohaseid ohutusvarusid;

-

maksimaalseid pingeid ning vajadusel tipp-pingete kontsentratsioone;

-

materjali omadustest tulenevaid tegureid.

6.2.3.1.3

Keevitatud surveanumate puhul tuleb kasutada ainult keevitatavaid metalle, mille puhul on
tagatud, et nende löögikindlus ümbritseva keskkonna temperatuuril –20 °C on piisav.

6.2.3.1.4

Suletud krüotehniliste anumate puhul tuleb alajao 6.2.1.1.8.1 kohaselt kehtestatavat
löögikindlust katsetada vastavalt alajaole 6.8.5.3.

6.2.3.1.5

Atsetüleeniballoone ei tohi varustada sulavkorkidega.

6.2.3.2

(Reserveeritud)

6.2.3.3

Käitamisvahendid

6.2.3.3.1

Käitamisvahendid peavad vastama alajao 6.2.1.3 nõuetele.

6.2.3.3.2

Avaused
Survevaadid võivad olla varustatud avaustega täitmise ja tühjendamise jaoks ning muude
avaustega, mis on ette nähtud vedeliku tasememõõturite, manomeetrite või
rõhualandusseadmete jaoks. Avauste arv peab olema minimaalne tulenevalt ohutust
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opereerimisest. Survevaadid võivad olla varustatud ka pääsuavaga, mis peab olema suletud
efektiivse sulguriga.
6.2.3.3.3

Manused
a)

Juhul, kui balloonid on varustatud veeremist vältiva vahendiga, ei tohi see vahend olla
ühendatud ventiili kaitsva korgiga;

b)

Survevaadid, mida võib veeretada, peavad olema varustatud veerevöödega või olema
muul viisil kaitstud veeremisest tulenevate vigastuste eest (nt surveanuma pinnale
pihustatud korrosioonikindla metalliga);

c)

Balloonikogumid peavad olema varustatud sobivate vahenditega nende ohutu
teisaldamise ja veo kindlustamiseks;

d)

Tasememõõturite, manomeetrite või rõhualandusseadmete olemasolu korral peavad need
olema kaitstud samamoodi nagu nõutud alajaos 4.1.6.8 klappide puhul.

6.2.3.4

Esmane ülevaatus ja katsetamine

6.2.3.4.1

Uued surveanumad peavad tootmise ajal ja pärast seda läbima katsetamise ja ülevaatuse
vastavalt alajao 6.2.1.5 nõuetele.

6.2.3.4.2

Alumiiniumisulamist surveanumatele kehtivad erisätted
a)

Lisaks alajaos 6.2.1.5.1 nõutud esialgsele katsetamisele on vajalik sooritada
katsetamine surveanumate seina sisepinna võimaliku kristallidevahelise korrosiooni
osas, kui on kasutatud vaske sisaldavat alumiiniumisulamit või magneesiumit ja
mangaani sisaldavat alumiiniumisulamit, milles magneesiumisisaldus on üle 3,5% või
mangaanisisaldus on alla 0,5%;

b)

Alumiiniumi/vase sulami puhul peab tootja teostama katse ajal, kui toimub uue sulami
kinnitamine pädeva asutuse poolt; seda katsetamist peab hiljem, kui sulam on
tootmises, kordama iga sulami valu puhul;

c)

Alumiiniumi/magneesiumi sulami puhul peab tootja teostama katse ajal, kui toimub
uue sulami ja tootmisprotsessi kinnitamine pädeva asutuse poolt. Katsetamist peab
kordama alati, kui muudetakse sulami koostist või tootmisprotsessi.

6.2.3.5

Korraline ülevaatus ja katsetamine

6.2.3.5.1

Korraline ülevaatus ja katsetamine peab toimuma vastavalt alajaole 6.2.1.6.
MÄRKUS 1: tüübikinnituse väljastanud riigi pädeva asutuse nõusolekul võib iga keevitatud
terasballooni puhul, mille maht on alla 6,5 liitri ja mis on ette nähtud ÜRO nr 1965 gaasiliste
süsivesinike segu, veeldatud, n.o.s. vedamiseks, hüdraulilise surveproovi asendada muu
katsega, mis tagab samaväärse ohutustaseme.
MÄRKUS 2: Terasest õmblusteta balloonide puhul võib alajao 6.2.1.6.1 (b) kohase kontrolli
ja alajao 6.2.1.6.1 (d) kohase hüdraulilise survekatse asendada protseduuriga, mis vastab
standardile EN ISO 16148:2016 „Gaasiballoonid. Korduvtäidetavad õmblusteta terasest
gaasiballoonid ja -torud. Akustoemissioonkontroll (AT) ja järeluuringuna ultrahelikontroll
(UT) perioodiliseks inspekteerimiseks ja katsete teostamiseks.“
MÄRKUS 3: Alajao 6.2.1.6.1 (b) kohase kontrolli ja alajao 6.2.1.6.1 (d) kohase hüdraulilise
survekatse võib asendada ultrahelikontrolliga, mida tehakse vastavalt standardile EN
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1802:2002 õmblusteta alumiiniumisulamist gaasiballoonide puhul ja vastavalt standardile
EN 1968:2002 + A1:2005 õmblusteta terasest gaasiballoonide puhul.
6.2.3.5.2

Suletud krüotehnilised anumad peavad läbima korralise ülevaatuse ja neid tuleb katsetada
vastavalt alajaotuse 4.1.4.1 pakkimiseeskirjas P 203 (8) (b) sätestatud perioodile, kooskõlas
järgnevaga:
(a) Kontrollida tuleb anuma välist seisukorda ning seadmete ja väliste tähiste seisukorda;
(b) Tiheduse katse.

6.2.3.6

Surveanumate kinnitamine

6.2.3.6.1

Jaos 1.8.7 kirjeldatud nõuetele vastavuse hindamist ja korralisi ülevaatusi peavad teostama
asjaomased asutused vastavalt allpool esitatud tabelile.
Menetlus

Asjaomane asutus

Tüübikinnitus (1.8.7.2)

Xa

Tootmisjärelevalve (1.8.7.3)

Xa või IS

Esmane kontroll ja katsetamine (1.8.7.4) Xa või IS
Korraline ülevaatus (1.8.7.5)

Xa või Xb või IS

Taastäidetavate surveanumate ventiilide ja muude otsese ohutusfunktsiooniga
demonteeritavate seadmete nõuetele vastavust võib hinnata surveanumatest eraldi ning nende
nõuetele vastavuse hindamine peab olema vähemalt sama range kui see, mille läbivad
surveanumad, millele need paigaldatakse.
Xa tähendab pädevat asutust, selle poolt volitatud isikut või alajagudele 1.8.6.2, 1.8.6.4,
1.8.6.5 ja 1.8.6.8 vastavat järelevalveasutust, mis on akrediteeritud vastavalt standardi
EN ISO/IEC 17020:2012 (välja arvatud punkt 8.1.3) tüübile A.
Xb tähendab alajagudele 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 ja 1.8.6.8 vastavat järelevalveasutust, mis on
akrediteeritud vastavalt standardi EN ISO/IEC 17020:2012 (välja arvatud punkt 8.1.3) tüübile
B.
IS tähendab taotleja kohapealset järelevalveteenistust, mille üle teostab järelevalvet
alajagudele 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 ja 1.8.6.8 vastav järelevalveasutus, mis on akrediteeritud
vastavalt standardi EN ISO/IEC 17020: 2012 (välja arvatud punkt 8.1.3) tüübile A.
Kohapealne järelevalveteenistus peab olema sõltumatu konstrueerimisprotsessist,
tootmistegevustest, remondist ja hooldusest.
6.2.3.6.2

Kui tüübikinnituse on andnud riik, mis ei ole ADR-i kokkuleppeosaline, on alajaos 6.2.1.7.2
mainitud pädevaks asutuseks mõne ADR-i kokkuleppeosalise pädev asutus.

6.2.3.7
6.2.3.7.1

Nõuded tootjatele
Täidetud peavad olema jao 1.8.7 asjaomased nõuded.

6.2.3.8

Nõuded järelevalveasutustele
Täidetud peavad olema jao 1.8.6 nõuded.

6.2.3.9

Taastäidetavate surveanumate tähistamine

6.2.3.9.1

Tähised peavad vastama alajao 6.2.2.7 nõuetele, võttes arvesse järgmisi variatsioone.
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6.2.3.9.2

Alajao 6.2.2.7.2 punktis (a) kirjeldatud ÜRO pakendi tähist ning alajao 6.2.2.7.4 punkte (q) ja
(r) ei kohaldata.

6.2.3.9.3

Alajao 6.2.2.7.2 punkti j nõuded asendatakse järgmisega:
j)

surveanuma veemahutavus liitrites, millele järgneb täht „L”. Veeldatud gaaside jaoks
mõeldud surveanumate puhul näidatakse veemahutavus liitrites viimase arvuni allapoole
ümardatud kolme numbriga peale koma. Juhul, kui minimaalse või nominaalse
veemahutavuse väärtus on täisarv, võib komale järgnevad numbrid ära jätta.

6.2.3.9.4

Alajao 6.2.2.7.2 punktides g ja h ning alajao 6.2.2.7.3 punktis m kirjeldatud tähiseid ei nõuta
ÜRO nr 1965 veeldatud gaasiliste süsivesinike segu, n.o.s., jaoks ette nähtud surveanumate
puhul.

6.2.3.9.5

Alajao 6.2.2.7.6 punktis c ette nähtud kuupäeva märkimisel ei ole vaja gaaside puhul, mille
korraliste ülevaatuste intervall on 10 aastat või pikem, ära näidata kuud (vt alajao 4.1.4.1
pakkimiseeskirju P200 ja P203).

6.2.3.9.6

Alajao 6.2.2.7.6 kohased tähised võib graveerida ballooni külge kinnitatud sobivast materjalist
rõngale pärast seda, kui ventiil on paigaldatud, ning need saab eemaldada ainult ventiili
ballooni küljest lahti ühendades.

6.2.3.9.7

Balloonikogumite märgistamine

6.2.3.9.7.1

Balloonikogumite üksikud balloonid tuleb tähistada vastavalt alajagudele 6.2.3.9.1 kuni
6.2.3.9.6.

6.2.3.9.7.2

Balloonikogumid peavad olema tähistatud vastavalt alajagudele 6.2.2.10.2 ja 6.2.2.10.3,
erandina ei kohaldu alajao 6.2.2.7.2 lõikes (a) sätestatud ÜRO pakendi tähis.

6.2.3.9.7.3

Kõigile alajaos 6.2.4.2 viidatud korralise ülevaatuse ja katsetamise nõuetele vastavatele
balloonikogumitele tuleb lisaks eespool nimetatud tähistele kanda ka järgmised tähised:
(a) vastavalt rahvusvahelises maanteeliikluses osalevatel mootorsõidukitel kasutatavatele riigi
tunnusmärkidele2 korralise ülevaatuse ja katse teinud asutust volitanud riigi tähis/tähised. See
tähistus ei ole nõutav, kui kõnealusel asutusel on valmistamise loa väljastanud riigi pädeva
asutuse volitused;
(b) pädeva asutuse heakskiidul korralist järelevalvet ja katsetusi korraldava volitatud asutuse
registreeritud tähis;
(c) perioodilise ülevaatuse ja katsetuse kuupäev, omavahel kaldkriipsuga eraldatud aasta (kaks
numbrit), millele järgneb kuu (kaks numbrit) (st „/”). Aasta märkimiseks võib kasutada ka
nelja numbrit.
Eespool kirjeldatud tähised tuleb paigutada etteantud järjestuses alajaos 6.2.2.10.2 sätestatud
plaadile või eraldi plaadile, mis on püsivalt kinnitatud balloonikogumi raami külge.
Rahvusvahelises liikluses osalevatele mootorsõidukitele kinnitatud eraldusmärgid vastavalt
maanteeliiklust käsitlevale 1968. aasta Viini konventsioonile.
3

6.2.3.9.7.1

Balloonikogumis olevad balloonid tuleb tähistada alajao 6.2.3.9 kohaselt.

Rahvusvahelises maanteeliikluses osalevatel mootorsõidukitel ja haagistel kasutatav riigi tunnusmärk, mis
vastab näiteks maanteeliiklust käsitlevale 1949. aasta Genfi konventsioonile või maanteeliiklust käsitlevale
1968. aasta Viini konventsioonile.
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6.2.3.9.7.2

6.2.3.9.7.3

Kogumi raami külge püsivalt kinnitatud plaat peab kandma järgmisi tähiseid:
a)

alajao 6.2.2.7.2 punktides b, c, d ja e ette nähtud sertifitseerimise tähised;

b)

alajao 6.2.2.7.3 punktides f, i ja j ette nähtud ekspluatatsiooni puudutavad tähised ja
kogumass, mis hõlmab kogumi raami ja kõigi püsivalt kinnitatud osade (balloonid,
kollektor, manused ja ventiilid) massi. ÜRO nr 1001 atsetüleen, lahustatud ja ÜRO nr
3374 atsetüleen, lahustivaba vedamiseks ette nähtud kogumitele tuleb kanda taara mass,
nagu kindlaks määratud EN 12755:2000 punkti 5.4 punkti a alapunktis 6, ja

c)

alajao 6.2.2.7.4 punktides n, o ja vajaduse korral p ette nähtud tootmise tähised.

Tähised paigutatakse kolme gruppi:
a)

tootmise tähised peavad asuma ülemises grupis ning olema alajao 6.2.3.9.7.2 punktis c
toodud järjestuses;

b)

alajao 6.2.3.9.7.2 punktis b ette nähtud ekspluatatsiooni puudutavad tähised peavad
kuuluma keskmisesse gruppi ning alajao 6.2.2.7.3 punktis f ette nähtud ekspluatatsiooni
puudutavale tähisele peab vahetult eelnema alajao 6.2.2.7.3 punktis i ette nähtud
ekspluatatsiooni puudutav tähis, kui selle kandmine markeeringule on nõutud;

c)

sertifitseerimise tähised peavad asuma alumises grupis ning olema alajao 6.2.3.9.7.2
punktis a toodud järjestuses.

6.2.3.10

Mitte-taastäidetavate surveanumate tähistamine

6.2.3.10.1

Tähised peavad vastama alajaole 6.2.2.8, välja arvatud alajao 6.2.2.7.1 punktis a kirjeldatud
ÜRO pakendi tähis, mis jäetakse peale kandmata.

6.2.3.11

Pääste-surveanumad

6.2.3.11.1

Pääste-surveanumas veetavate surveanumate ohutu käitlemise ja kõrvaldamise
võimaldamiseks võivad pääste-surveanumate konstruktsioon hõlmata seadmeid, mida
balloonide või survevaatide puhul muidu ei kasutata, näiteks lamepõhjasid,
kiiravamisseadmeid ja avasid silindrilises osas.

6.2.3.11.2

Kasutusluba välja andva riigi pädevale asutusele koos taotlusega esitatud dokumentatsioon
peab sisaldama selgeid juhiseid surve-päästeanuma ohutu käitlemise ja kasutamise kohta ning
need lisatakse kasutusloale. Kasutusloas märgitakse, milliseid surveanumaid on lubatud
pääste-surveanumas vedada. Samuti lisatakse kõigi nende osade ehitusmaterjalide loetelu, mis
ohtlike veostega tõenäoliselt kokku puutuvad.

6.2.3.11.3

Tootja annab surve-päästeanuma omanikule kasutusloa koopia.

6.2.3.11.4

Jao 6.2.3 kohaste pääste-surveanumate tähistamisnõuded määrab kindlaks kasutusluba välja
andva riigi pädev asutus, võttes arvesse alajao 6.2.3.9 asjakohaseid tähistamist käsitlevaid
sätteid. Tähistus peab sisaldama pääste-surveanuma veemahutavust ja katserõhku.
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6.2.4

Viidatud standardite kohaselt konstrueeritud, ehitatud ja katsetatud mitte-ÜRO
surveanumate suhtes kehtivad nõuded
MÄRKUS: isikud ja asutused, kellel vastavalt standarditele on ADR-ist tulenevaid kohustusi,
peavad vastama ADR-i nõuetele.
Konstrueerimine, ehitamine, esmane ülevaatus ja katsetamine

6.2.4.1

Tüübikinnitustunnistus tuleb väljastada alajao 1.8.7 kohaselt. Allpool esitatud tabelis loetletud
standardeid tuleb kohaldada tüübikinnituste väljaandmiseks, nagu on näidatud 4. veerus, et
täita 3. veerus viidatud peatüki 6.2 nõuded. Standardeid tuleb kohaldada vastavalt alajaole
1.1.5. Veerus 5 on toodud hiliseim kuupäev, mil kehtivad tüübikinnitused alajao 1.8.7.2.4
kohaselt tühistatakse; kui kuupäeva ei ole märgitud, kehtib tüübikinnitus oma kehtivusaja
lõpuni.
Alates 1. jaanuarist 2009 on viidatud standardite kasutamine kohustuslik. Erandeid
käsitletakse jaos 6.2.5.
Kui samade nõuete kohaldamiseks on viidatud rohkem kui ühele standardile, kohaldatakse
nendest ainult ühte, kuid tervikuna, välja arvatud juhul, kui tabelis on sätestatud teisiti.
Iga standardi kohaldamise ulatus on määratud standardi ulatuse punktis, kui alljärgnev tabel
ei sätesta teisiti.

Viide

Dokumendi pealkiri

(1)
konstruktsioon ja ehitus
84/525/EMÜ I lisa
1.–3. osa

(2)

84/526/EMÜ I lisa
1.–3. osa

84/527/EMÜ I lisa
1.–3. osa

EN 1442:1998 + AC:1999

EN 1442:1998 + A2:2005

EN 1442:2006 + A1:2008

EN 1800:1998 + AC:1999

Kohaldatavad
alajaod ja
punktid
(3)

Nõukogu direktiiv, 17. september 1984,
õmbluseta terasgaasiballoone
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide
ühtlustamise kohta (EÜT L 300,
19.11.1984)
Nõukogu direktiiv, 17. september 1984,
õmbluseta legeerimata alumiiniumist ja
alumiiniumsulamitest gaasiballoone
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide
ühtlustamise kohta (EÜT L 300,
19.11.1984)
Nõukogu direktiiv, 17. september 1984,
keevitatud legeerimata terasest
gaasiballoone käsitlevate liikmesriikide
õigusaktide ühtlustamise kohta
(EÜT L300 , 19.11.1984)
Vedelgaasi (LPG) jaoks mõeldud
transporditavad korduvtäidetavad
keevitatud terasballoonid –
Konstruktsioon ja ehitus
Vedelgaasi (LPG) jaoks mõeldud
transporditavad korduvtäidetavad
keevitatud terasballoonid –
Konstruktsioon ja ehitus
Vedelgaasi (LPG) jaoks mõeldud
transporditavad korduvtäidetavad
keevitatud terasballoonid –
Konstruktsioon ja ehitus
Transporditavad gaasiballoonid –
Atsetüleeni balloonid – Põhinõuded ja
definitsioonid
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Kohaldatav uute
tüübikinnituste
või uuendamise
puhul
(4)

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Kuni pole teatatud
teisiti

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Kuni pole teatatud
teisiti

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Kuni pole teatatud
teisiti

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

1. juuli 2001 kuni
30. juuni 2007

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

1. jaanuar 2007
kuni
31. detsember
2010

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Kuni pole teatatud
teisiti

6.2.1.1.9

1. juuli 2001 kuni
31. detsember
2010

Kehtiva
tüübikinnituse
tühistamise
hiliseim kuupäev
(5)

31. detsember 2012

Viide

Kohaldatavad
alajaod ja
punktid

Dokumendi pealkiri

(1)
EN 1800:2006

(2)
Transporditavad gaasiballoonid –
Atsetüleeni balloonid – Põhinõuded,
definitsioonid ja tüübikatsed
EN ISO 3807:2013
Gaasiballoonid – Atsetüleeni balloonid
– Põhinõuded ja tüübikatsetus
MÄRKUS: ei tohi kasutada sulavkorke.
EN 1964-1:1999
Transporditavad gaasiballoonid –
Tingimused 0,5 kuni 150 liitrise
mahuga taastäidetavate,
transporditavate, õmbluseta, terasest
gaasiballoonide konstruktsiooni ja
ehituse kohta – Osa 1: õmbluseta
terasest balloonid, mille Rm väärtus on
alla 1100 MPa
EN 1975:1999 (välja
Transporditavad gaasiballoonid –
arvatud G lisa)
Tingimused 0,5 kuni 150 liitrise
mahuga taastäidetavate,
transporditavate, õmbluseta,
alumiiniumist või alumiiniumi sulamist
gaasiballoonide konstruktsiooni ja
ehituse kohta
EN 1975:1999 + A1:2003 Transporditavad gaasiballoonid –
Tingimused 0,5 kuni 150 liitrise
mahuga taastäidetavate,
transporditavate, õmbluseta,
alumiiniumist või alumiiniumi sulamist
gaasiballoonide konstruktsiooni ja
ehituse kohta
EN ISO 7866:2012 +
Gaasiballoonid – Taastäidetavad,
AC:2014
õmbluseta, alumiiniumsulamist
gaasiballoonid - Konstruktsioon, ehitus
ja katsetamine (ISO 7866:2012)
EN ISO 11120:1999
Gaasiballoonid – 150 kuni 3000 liitrise
veemahuga taastäidetavad, õmbluseta,
terasest, torukujulised anumad
surugaaside veoks – konstruktsioon,
ehitus ja katsetamine
EN ISO 11120:1999
+ A1:2013

EN 1964-3:2000

EN 12862:2000

Gaasiballoonid – 150 kuni 3000 liitrise
veemahuga taastäidetavad, õmbluseta,
terasest, torukujulised anumad
surugaaside veoks – konstruktsioon,
ehitus ja katsetamine
Transporditavad gaasiballoonid –
Tingimused 0,5 kuni 150 liitrise
mahuga taastäidetavate,
transporditavate, õmbluseta, terasest
gaasiballoonide konstruktsiooni ja
ehituse kohta – Osa 3: roostevabast
terasest balloonid, mille Rm väärtus on
alla 1100 MPa
Transporditavad gaasiballoonid –
Taastäidetavate, transporditavate,
keevitatud, alumiiniumsulamist
balloonide konstruktsioon ja ehitus
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(3)
6.2.1.1.9

Kohaldatav uute
tüübikinnituste
või uuendamise
puhul
(4)
1. jaanuar 2009
kuni 31.
detsember 2016

6.2.1.1.9

Kuni pole teatatud
teisiti

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Kuni
31. detsembrini
2014

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Enne 1. juulit
2005

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

1. jaanuarist 2009
kuni
31. detsembrini
2016

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Kuni pole teatatud
teisiti

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

1. juuli 2001 kuni
30. juuni 2015

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Kuni pole teatatud
teisiti

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Kuni pole teatatud
teisiti

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Kuni pole teatatud
teisiti

Kehtiva
tüübikinnituse
tühistamise
hiliseim kuupäev
(5)

31. detsember 2015
torudele, millele on
märgitud „H“
vastavalt alajao
6.2.2.7.4. punktile
(p)

Viide
(1)
EN 1251-2:2000

EN 12257:2002

EN 12807:2001
(välja arvatud A lisa)

EN 12807:2008

EN 1964-2:2001

EN ISO 9809-1:2010

EN ISO 9809-2:2010

EN ISO 9809-3:2010

Kohaldatavad
alajaod ja
punktid

Dokumendi pealkiri
(2)
Krüotehnilised anumad Transporditavad, vaakumisoleeritud,
mitte üle 1000 liitrise mahuga - Osa 2:
Konstruktsioon, valmistamine,
kontrollimine ja katsetamine
MÄRKUS: Selles standardis viidatud
standard EN 1252-1:1998 on
kohaldatav suletud krüotehnilistele
anumatele, mida kasutatakse ÜRO nr
1972 veoks (METAAN,
JAHUTAMISEGA VEELDATUD või
LOODUSLIK GAAS, JAHUTAMISEGA
VEELDATUD)
Transporditavad gaasiballoonid –
Õmblusteta, tugevdatud materjalist
võruga ümbritsetud
komposiitmaterjalist balloonid
Transporditavad taastäidetavad,
joodetud, terasest vedelgaasi
gaasiballoonid – Konstruktsioon ja
ehitus
Transporditavad taastäidetavad,
joodetud, terasest vedelgaasi
gaasiballoonid – Konstruktsioon ja
ehitus
Transporditavad gaasiballoonid –
Tingimused 0,5 kuni 150 liitrise
veemahuga taastäidetavate,
transporditavate, õmbluseta, terasest
gaasiballoonide konstruktsiooni ja
ehituse kohta – Osa 2: roostevabast
õmbluseta terasest balloonid, mille Rm
väärtus on ≥ 1100 MPa
Gaasiballoonid – Korduvalt täidetavad
õmblusteta terasest gaasiballoonid –
Kavandamine, konstruktsioon ja
katsetamine – Osa 1: Karastatud ja
lõõmutatud terasest alla 1100 MPa
tõmbetugevusega balloonid (ISO 98091:2010)
Gaasiballoonid – Korduvalt täidetavad
õmblusteta terasest gaasiballoonid –
Kavandamine, konstruktsioon ja
katsetamine – Osa 1: Karastatud ja
lõõmutatud terasest balloonid
tõmbetugevusega 1100 MPa või
rohkem (ISO 9809-2:2010)
Gaasiballoonid – Korduvalt täidetavad
õmblusteta terasest gaasiballoonid –
Kavandamine, konstruktsioon ja
katsetamine – Osa 3: Normatiivnõuetele
vastavad terasballoonid
(ISO 9809-3:2010)
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(3)

Kohaldatav uute
tüübikinnituste
või uuendamise
puhul
(4)

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Kuni pole teatatud
teisiti

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Kuni pole teatatud
teisiti

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

1. jaanuar 2005
kuni
31. detsember
2010

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Kuni pole teatatud
teisiti

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Kuni
31. detsembrini
2014

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Kuni pole teatatud
teisiti

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Kuni pole teatatud
teisiti

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Kuni pole teatatud
teisiti

Kehtiva
tüübikinnituse
tühistamise
hiliseim kuupäev
(5)

31. detsember 2012

Viide
(1)
EN 13293:2002

EN 13322-1:2003

EN 13322-1:2003 +
A1:2006

EN 13322-2:2003

EN 13322-2:2003 +
A1:2006

EN 12245:2002

EN 12245:2009
+A1:2011
EN 12205:2001

EN ISO
11118:2015
EN 13110:2002

EN 13110:2012

EN 14427:2004

Kohaldatavad
alajaod ja
punktid

Dokumendi pealkiri
(2)
Transporditavad gaasiballoonid –
Tingimused kuni 0,5 liitrise veemahuga
kokkusurutud, veeldatud ja lahustatud
gaasidele mõeldud ja kuni 1 liitrise
veemahuga süsinikdioksiidile mõeldud
taastäidetavate, transporditavate,
õmbluseta, süsinikmangaanterasest
gaasiballoonide konstruktsiooni ja
ehituse osas
Transporditavad gaasiballoonid –
Taastäidetavad, keevitatud, terasest
gaasiballoonid – Konstruktsioon ja
ehitus – I osa: keevitatud teras
Transporditavad gaasiballoonid –
Taastäidetavad, keevitatud, terasest
gaasiballoonid – Konstruktsioon ja
ehitus – I osa: keevitatud teras
Transporditavad gaasiballoonid –
Taastäidetavad, keevitatud,
roostevabast terasest gaasiballoonid –
Konstruktsioon ja ehitus – II osa:
keevitatud roostevaba teras
Transporditavad gaasiballoonid –
Taastäidetavad, keevitatud,
roostevabast terasest gaasiballoonid –
Konstruktsioon ja ehitus – II osa:
keevitatud roostevaba teras
Transporditavad gaasiballoonid – Üleni
kestaga ümbritsetud
komposiitmaterjalist balloonid
Transporditavad gaasiballoonid – Üleni
kestaga ümbritsetud
komposiitmaterjalist balloonid
Transporditavad gaasiballoonid –
Mittetaastäidetavad metallist
gaasiballoonid
Gaasiballoonid – Mittetaastäidetavad
metallist gaasiballoonid –
Spetsifikatsioon ja katsemeetodid
Transporditavad taastäidetavad,
keevitatud, alumiiniumist vedelgaasi
gaasiballoonid – Konstruktsioon ja
ehitus
Transporditavad taastäidetavad,
keevitatud, alumiiniumist vedelgaasi
gaasiballoonid – Konstruktsioon ja
ehitus
Transporditavad taastäidetavad
täielikult ümbritsetud
komposiitmaterjalist vedelgaasi
gaasiballoonid – Konstruktsioon ja
ehitus
MÄRKUS: see standard kehtib ainult
rõhualandusklapiga varustatud
balloonide suhtes
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(3)

Kohaldatav uute
tüübikinnituste
või uuendamise
puhul
(4)

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Kuni pole teatatud
teisiti

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Enne 1. juulit
2007

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Kuni pole teatatud
teisiti

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Enne 1. juulit
2007

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Kuni pole teatatud
teisiti

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Kuni
31. detsembrini
2014

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Kuni pole teatatud
teisiti

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

1. jaanuar 2005
kuni 31.
detsember 2017

6.2.3.1, 6.2.3.3 ja
6.2.3.4

Kuni pole teatatud
teisiti

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Kuni
31. detsembrini
2014

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Kuni pole teatatud
teisiti

1. jaanuar 2005
kuni 30. juuni
2007

Kehtiva
tüübikinnituse
tühistamise
hiliseim kuupäev
(5)

31. detsember 2018

Viide
(1)
EN 14427:2004 +
A1:2005

EN 14427:2014

EN 14208:2004

EN 14140:2003

EN 14140:2003 +
A1:2006

EN 14140:2014
+AC:2015 (välja arvatud
ülevalatud balloonid)

EN 13769:2003

EN 13769:2003 +
A1:2005
EN ISO 10961:2012

EN 14638-1:2006

EN 14893:2006 +
AC:2007

Kohaldatavad
alajaod ja
punktid

Dokumendi pealkiri
(2)
Transporditavad taastäidetavad
täielikult ümbritsetud
komposiitmaterjalist vedelgaasi
gaasiballoonid – Konstruktsioon ja
ehitus
MÄRKUS 1: see standard kehtib ainult
rõhualandusklapiga varustatud
balloonide suhtes.
MÄRKUS 2: vastavalt
alajagudele 5.2.9.2.1 ja 5.2.9.3.1 tuleb
mõlema ballooniga läbi viia
lõhkemiskatse, kui neil ilmneb
tagasilükkamise tingimustega
samaväärseid või raskemaid kahjustusi
Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus.
Transporditavad taastäidetavad
täielikult pakendatud
komposiitmaterjalist vedelgaasi
gaasiballoonid – Konstruktsioon ja
ehitus
Transporditavad gaasiballoonid –
Tingimused gaaside veoks mõeldud
kuni 1000 liitrise mahutavusega
keevitatud survevaatide kohta –
Konstruktsioon ja ehitus
Transporditavad taastäidetavad,
keevitatud, terasest vedelgaasi
gaasiballoonid – Alternatiivne
konstruktsioon ja ehitus
Vedelgaasi (LPG) seadmed ja
lisavarustus – Transporditavad
taastäidetavad, keevitatud, terasest
vedelgaasi gaasiballoonid –
Alternatiivne konstruktsioon ja ehitus
Vedelgaasi (LPG) seadmed ja
lisavarustus – Transporditavad
taastäidetavad, keevitatud, terasest
vedelgaasi gaasiballoonid –
Alternatiivne konstruktsioon ja ehitus
Transporditavad gaasiballoonid –
Balloonikogumid – Konstruktsioon,
tootmine, tähistamine ja katsetamine
Transporditavad gaasiballoonid –
Balloonikogumid – Konstruktsioon,
tootmine, tähistamine ja katsetamine
Gaasiballoonid – Balloonikogumid –
Konstruktsioon, tootmine, katsetamine
ja ülevaatus
Transporditavad gaasiballoonid –
Taastäidetavad keevitatud anumad
mahuga kuni 150 liitrit – I osa:
keevitatud austeniit-roostevabast
terasest balloonid, mille konstruktsioon
tugineb katselistele meetoditele
Vedelgaasi (LPG) seadmed ja
lisavarustus – Vedelgaasi jaoks
mõeldud transporditavad keevitatud
terasest survevaadid mahuga 150–
1000 liitrit
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(3)

Kohaldatav uute
tüübikinnituste
või uuendamise
puhul
(4)

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

1. jaanuar 2007
kuni 31.
detsember 2016

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Kuni pole teatatud
teisiti

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Kuni pole teatatud
teisiti

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

1. jaanuar 2005
kuni
31. detsember
2010

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

1. jaanuar 2009
kuni 31.
detsember 2018

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Kuni pole teatatud
teisiti

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Enne 1. juulit
2007

6.2.3.1 ja 6.2.3.4
6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Kuni
31. detsembrini
2014
Kuni pole teatatud
teisiti

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Kuni pole teatatud
teisiti

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

1. jaanuar 2009
kuni 31.
detsember 2016

Kehtiva
tüübikinnituse
tühistamise
hiliseim kuupäev
(5)

Viide
(1)
EN 14893:2014

EN 14638-3:2010/AC

sulgurid
EN 849:1996 (välja
arvatud A lisa)
EN 849:1996/A2:2001

EN ISO 10297:2006

EN ISO 10297:2014

EN ISO 14245:2010

EN 13152:2001

Kohaldatavad
alajaod ja
punktid

Dokumendi pealkiri
(2)
Vedelgaasi (LPG) seadmed ja
lisavarustus – Vedelgaasi jaoks
mõeldud transporditavad keevitatud
terasest survevaadid mahuga 150–1000
liitrit
Transporditavad gaasiballoonid –
Taastäidetavad keevitatud anumad
mahuga kuni 150 liitrit – 3. osa:
keevitatud süsinikterasest balloonid
eksperimentaalmeetoditest tuleneva
konstruktsiooniga
Transporditavad gaasiballoonid –
Balloonide ventiilid: spetsifikatsioon ja
tüübikatsetus
Transporditavad gaasiballoonid –
Balloonide ventiilid: spetsifikatsioon ja
tüübikatsetus
Transporditavad gaasiballoonid –
Balloonide ventiilid: spetsifikatsioon ja
tüübikatsetus
Gaasiballoonid – Balloonide ventiilid:
spetsifikatsioon ja tüübikatsetus
(ISO/DIS 10297:2012)
Gaasiballoonid – Vedelgaasi balloonide
ventiilide spetsifikatsioon ja
katsetamine – Isesulguvad
(ISO 14245:2006)
Vedelgaasi balloonid – toote kirjeldus
ja katsetamine – balloonide ventiilid –
Isesulguvad

EN 13152:2001 +
A1:2003

Vedelgaasi balloonid – toote kirjeldus
ja katsetamine – balloonide ventiilid –
Isesulguvad

EN ISO 15995:2010

Gaasiballoonid – Vedelgaasi balloonide
ventiilide spetsifikatsioon ja
katsetamine – Käsitsilülitatavad (ISO
15995:2006)
Vedelgaasi balloonid – toote kirjeldus
ja katsetamine – balloonide ventiilid –
Käsitsi lülitatavad

EN 13153:2001

EN 13153:2001 +
A1:2003

Vedelgaasi balloonid – toote kirjeldus
ja katsetamine – balloonide ventiilid –
Käsitsi lülitatavad

EN ISO 13340:2001

Transporditavad gaasiballoonid –
Mittetaastäidetavate balloonide
ventiilid – Spetsifikatsioon ja
prototüübi katsetamine
Gaasiballoonid – Balloonide ventiilid –
tootmiskatsed ja uuringud (ISO
14246:2016)
Krüotehnilised anumad –
Ohutusseadmed ülerõhu vastu – Osa 1:
Ohutusklapid krüotehniliseks
kasutuseks

EN ISO
14246:2014
EN 13648-1:2008
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(3)

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Kohaldatav uute
tüübikinnituste
või uuendamise
puhul
(4)

Kehtiva
tüübikinnituse
tühistamise
hiliseim kuupäev
(5)

Kuni pole teatatud
teisiti
Kuni pole teatatud
teisiti

6.2.3.1 ja 6.2.3.3

Enne 1. juulit
2003

31. detsember 2014

6.2.3.1 ja 6.2.3.3

Enne 1. juulit
2007

31. detsember 2016

6.2.3.1 ja 6.2.3.3

1. jaanuar 2009
kuni 31.
detsember 2018

6.2.3.1 ja 6.2.3.3

Kuni pole teatatud
teisiti

6.2.3.1 ja 6.2.3.3

6.2.3.1 ja 6.2.3.3

6.2.3.1 ja 6.2.3.3
6.2.3.1 ja 6.2.3.3

6.2.3.1 ja 6.2.3.3

6.2.3.1 ja 6.2.3.3
6.2.3.1 ja 6.2.3.3

Kuni pole teatatud
teisiti

1. jaanuar 2005
kuni
31. detsember
2010
1. jaanuar 2009
kuni
31. detsember
2014
Kuni pole teatatud
teisiti

1. jaanuar 2005
kuni
31. detsember
2010
1. jaanuar 2009
kuni
31. detsember
2014
1. jaanuar 2011
kuni 31.
detsember 2017

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Kuni pole teatatud
teisiti

6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Kuni pole teatatud
teisiti

31. detsember 2018

Viide

Kohaldatavad
alajaod ja
punktid

Dokumendi pealkiri

(1)
EN 1626:2008
(väljaarvatud B
kategooria klapid)
EN 13175:2014

(2)
Krüotehnilised anumad – Klapid
krüotehniliseks kasutuseks

(3)
6.2.3.1 ja 6.2.3.4

Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus –
Nõuded vedelgaasi (LPG) mahuti
klappidele ja abiseadmetele ning nende
katsetamine

6.2.3.1 ja 6.2.3.3

EN ISO 17871:2015

Gaasiballoonid – Kiirühendusega
balloonide klapid – Spetsifikatsioon ja
tüübikatsetus (ISO 17871:2015)
Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus –
6.2.3.1, 6.2.3.3 ja
Transporditavate taastäidetavate
6.2.3.4
vedelgaasi (LPG) balloonide
rõhualandusklapid.
MÄRKUS: Kasutusala viimane lause ei
kohaldu.

EN 13953:2015

6.2.4.2

Kohaldatav uute
tüübikinnituste
või uuendamise
puhul
(4)
Kuni pole teatatud
teisiti

Kehtiva
tüübikinnituse
tühistamise
hiliseim kuupäev
(5)

Kuni pole teatatud
teisiti
j
a
6
.
2
.
3
.
4
6.2.3.1, 6.2.3.3 ja Kuni pole teatatud
teisiti
6.2.3.4
Kuni pole teatatud
teisiti

Korraline ülevaatus ja katsetamine
Allpool esitatud tabelis loetletud standardeid tuleb kohaldada surveanumate korraliseks
ülevaatuseks ja katsetamiseks, nagu on näidatud 3. veerus, et täita peatüki 6.2 nõuded.
Standardeid tuleb kohaldada vastavalt alajaole 1.1.5.
Viidatud standardi kasutamine on kohustuslik.
Kui surveanum on ehitatud jao 6.2.5 sätete kohaselt, tuleb järgida tüübikinnituses täpsustatud
korralise ülevaatuse korda.
Kui samade nõuete kohaldamiseks on viidatud rohkem kui ühele standardile, kohaldatakse
nendest ainult ühte, kuid tervikuna, välja arvatud juhul, kui tabelis on sätestatud teisiti.
Iga standardi kohaldamise ulatus on määratud standardi ulatuse punktis, kui alljärgnev tabel
ei sätesta teisiti.

Viide
Dokumendi pealkiri
(1)
(2)
korraline ülevaatus ja katsetamine
EN 1251-3:2000
Krüotehnilised anumad - Transporditavad, vaakumisoleeritud, mitte üle
1000 liitrise mahuga - Osa 3: ekspluatatsiooni eeskirjad
EN 1968:2002 + A1:2005
Transporditavad gaasiballoonid – Õmbluseta terasest gaasiballoonide
(välja arvatud B lisa)
korraline ülevaatus ja katsetamine
EN 1802:2002 (välja arvatud Transporditavad gaasiballoonid – Õmbluseta alumiiniumisulamist
B lisa)
gaasiballoonide korraline ülevaatus ja katsetamine
EN ISO 10462:2013
Gaasiballoonid – Atsetüleeni balloonid – Korraline ülevaatus ja
hooldamine (ISO 10462:2013)
EN 1803:2002 (välja arvatud Transporditavad gaasiballoonid – Keevitatud terasest gaasiballoonide
B lisa)
korraline ülevaatus ja katsetamine
EN ISO 11623:2002 (välja
Transporditavad gaasiballoonid – Komposiitmaterjalist gaasiballoonide
arvatud punkt 4)
korraline ülevaatus ja katsetamine
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Kehtivus
(3)

Kuni pole teatatud teisiti
Kuni pole teatatud teisiti
Kuni pole teatatud teisiti
Kuni pole teatatud teisiti
Kuni pole teatatud teisiti
31. detsembrini 2018

Viide
(1)
EN ISO 11623:2015

Dokumendi pealkiri
(2)
Gaasiballoonid – Komposiitmaterjalist gaasiballoonid – Korraline
ülevaatus ja katsetamine
Transporditavad gaasiballoonid – Ballooniventiilide ülevaatus ja
EN ISO 22434:2011
hooldamine (ISO 22434:2006)
EN 14876:2007
Transporditavad gaasiballoonid – Keevitatud terasest survevaatide
korraline ülevaatus ja katsetamine
EN 14912:2005
Vedelgaasi (LPG) seadmed ja lisavarustus – Vedelgaasiballooni
ventiilide ülevaatus ja hooldamine balloonide korralise ülevaatuse ajal
EN 14912:2015
Vedelgaasi (LPG) seadmed ja lisavarustus – Vedelgaasiballooni
ventiilide ülevaatus ja hooldamine balloonide korralise ülevaatuse ajal
EN 1440:2008 + A1:2012
Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus – Vedelgaasi korduvtäidetavate
(välja arvatud G ja H lisa)
transporditavate balloonide perioodiline tehniline ülevaatus
EN 1440:2016 (välja arvatud Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus – Taastäidetavad transporditavad
C lisa)
vedelgaasi (LPG) balloonid, mis on traditsioonilised keevitatud või
joodetud terasballoonid – Perioodiline ülevaatus
EN 16728:2016 (välja
Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus – Taastäidetavad transporditavad
arvatud punkt 3.5 ning F ja G vedelgaasi (LPG) balloonid, mis pole traditsioonilised keevitatud või
lisad)
joodetud terasballoonid – Perioodiline ülevaatus
EN 15888: 2014
Transporditavad gaasiballoonid. Balloonipakett. Perioodiline ülevaatus ja
katsetamine

6.2.5

Kehtivus
(3)
Kohustuslik alates 1.
jaanuarist 2019
Kuni pole teatatud teisiti
Kuni pole teatatud teisiti
31. detsembrini 2018
Kohustuslik alates 1.
jaanuarist 2019
31. detsembrini 2018
Kohustuslik alates 1.
jaanuarist 2019
Kohustuslik alates 1.
jaanuarist 2019
Kuni pole teatatud teisiti

Viidatud standarditele mittevastavalt konstrueeritud, ehitatud ja katsetatud mitte-ÜRO
surveanumate suhtes kehtivad nõuded
Selleks, et võtta arvesse teaduse või tehnika arengut, või juhul, kui jaos 6.2.2 või 6.2.4 ei ole
standardeid loetletud, või tegelemaks konkreetsete aspektidega, mida jaos 6.2.2 või 6.2.4 ei
ole käsitletud, võib pädev asutus tunnustada tehnilisi eeskirju, mis tagavad samaväärse
ohutustaseme.
Tüübikinnituse väljastanud asutus täpsustab tüübikinnituses korraliste ülevaatuste korra, kui
jaos 6.2.2 või 6.2.4 viidatud standardid ei ole kohaldatavad või kui neid ei kohaldata.
Pädev asutus peab esitama ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni sekretariaadile nimekirja
tehnilistest eeskirjadest, mida ta tunnustab. See nimekiri peab sisaldama järgmisi andmeid:
eeskirja pealkiri ja kuupäev, eeskirja eesmärk ning teave selle kohta, kust seda on võimalik
hankida. Sekretariaat avaldab selle teabe oma veebilehel.
Pädev asutus võib ADR-i tulevases versioonis viitamiseks vastu võetud standardi kasutamise
heaks kiita ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni teavitamata.
Sellegipoolest tuleb täita jagude 6.2.1 ja 6.2.3 ning allpool esitatud nõuded.
MÄRKUS: käesoleva jao puhul tuleb jaos 6.2.1 esitatud viiteid tehnilistele standarditele
käsitleda viidetena tehnilistele eeskirjadele.

6.2.5.1

Materjalid
Allpool esitatud punktid sisaldavad näiteid materjalidest, mida võib kasutada alajao 6.2.1.2
materjale käsitlevate nõuete täitmiseks:
a)

süsinikteras kokkusurutud, veeldatud, jahutamisega veeldatud ja lahustatud gaaside
jaoks ning ka alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskirja P200 tabelis 3 loetletud, klassi 2
mittekuuluvate ainete jaoks;
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6.2.5.2

b)

legeeritud teras (eriteras), nikkel, niklisulam (nagu monell) kokkusurutud, veeldatud,
jahutamisega veeldatud ja lahustatud gaaside jaoks ning ka alajao 4.1.4.1
pakkimiseeskirja P200 tabelis 3 loetletud, klassi 2 mittekuuluvate ainete jaoks;

c)

vask:
i)

klassifikatsioonikoodidega 1A, 1O, 1F ja 1TF gaaside jaoks, mille 15 ºC
taandatud täitmisrõhk ei ületa 2 MPa (20 baari);

ii)

klassifikatsioonikoodiga 2A gaaside ning ka ÜRO nr 1033 dimetüüleeteri,
ÜRO nr 1037 etüülkloriidi, ÜRO nr 1063 metüülkloriidi, ÜRO nr 1079
vääveldioksiidi, ÜRO nr 1085 vinüülbromiidi, ÜRO nr 1086 vinüülkloriidi
ning ÜRO nr 3300 etüleenoksiidi ja süsinikdioksiidi segu jaoks, mis sisaldab
üle 87% etüleenoksiidi;

iii)

klassifikatsioonikoodidega 3A, 3O ja 3F gaaside jaoks;

d)

alumiiniumisulam: vt alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskirja P200 (10) erinõue a;

e)

komposiitmaterjal kokkusurutud, veeldatud, jahutamisega veeldatud ja lahustatud
gaaside jaoks;

f)

sünteetilised materjalid jahutamisega veeldatud gaaside jaoks ja

g)

klaas klassifikatsioonikoodiga 3A jahutamisega veeldatud gaaside jaoks (välja arvatud
ÜRO nr 2187 süsinikdioksiidi, jahutatud vedeliku või selle segude) ning
klassifikatsioonikoodiga 3O gaaside jaoks.

Käitamisvahendid
(Reserveeritud)

6.2.5.3

Metallist balloonid, torukujulised anumad, survevaadid ja balloonikogumid
Surveproovil ei tohi surve metallile anuma kõige suurema surve all olevas punktis ületada
77 % garanteeritud minimaalsest voolavuspingest (Re).
„Voolavuspinge” tähendab pinget, mille juures tekib 2 tuhandiku suurune (st 0,2%) või
austeniitteraste puhul, katsekeha mõõdetava pikkuse 1% jääkpikenemine.
MÄRKUS: lehtmetalli puhul peab tõmbekatsekeha telg olema veeremise suuna suhtes õige
nurga all. Purunemisel tekkiv jääkpikenemine tuleb mõõta sellise ümmarguse ristlõikega
katsekeha korral, mille mõõtepikkus „l” võrdub viiekordse läbimõõduga „d” (l = 5d); juhul,
kui kasutatakse täisnurkse ristlõikega katsekeha, siis tuleb katsekeha mõõtepikkus „l”
arvutada valemiga:
l = 5,65 √F0
kus F0 näitab katsekeha esialgset ristlõikepindala.
Surveanumad ja nende sulgurid peavad olema valmistatud sobivatest materjalidest, mis
peavad
vastu
rabedusest
tingitud
purunemisele
ning
pingekorrosioonile
temperatuurivahemikus -20 ºC kuni +50 ºC.
Keevitus peab olema kvaliteetne ning tagama täieliku ohutuse.

6.2.5.4

Lisasätted seoses alumiiniumisulamist surveanumatega surugaasi, veeldatud gaasi,
lahustatud gaasi ja mittesurvestatud gaasi jaoks, mille suhtes kehtivad erinõuded
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(gaasiproovid), samuti surve all olevat gaasi sisaldavad esemed, mis ei ole aerosoolpakendid
ega gaasi sisaldavad väikesed anumad (ühekorrapakendid))
6.2.5.4.1

Alumiiniumisulamist surveanumate materjalid peavad vastama järgmistele nõuetele:

Tõmbetugevus,
Rm, in MPa (= N/mm2)
Voolavuspinge, Re, in MPa
(= N/mm2)
(jääkdeformatsioon  =
0,2%)
Jääkpikenemine
purunemisel
(l = 5d) protsentides
Paindekatse (paindepinna
läbimõõt d = n  e, kus e on
katsekeha paksus )

Alumiiniumi
Assotsiatsiooni
seerianumber a

A

B

C

D

49–186

196–372

196–372

343–490

10–167

59–314

137–334

206–412

12–40

12–30

12–30

11–16

n=5(Rm  98)
n=6(Rm > 98)

n=6(Rm  325)
n=7(Rm > 325)

n=6(Rm  325)
n=7(Rm > 325)

n=7(Rm
392)
n=8(Rm
392)
2000

1000

5000

6000


>

Vt „Alumiiniumi standardid ja andmed”, 5. väljaanne, jaanuar 1976, avaldatud Alumiiniumi Assotsiatsiooni
poolt, 750 Third Avenue, New York.
a

Tegelikud omadused olenevad konkreetse sulami koostisest ja surveanuma lõpptöötlusest,
kuid vaatamata sellele, millist sulamit on kasutatud, tuleb surveanuma seinapaksus arvutada
ühega järgmistest valemitest:

e
kus
e
PMPa
Pbar
D
Re

=
=
=
=
=

PMPa D
Pbar D
or e 
2Re
20Re
 PMPa
 Pbar
1.3
1.3

surveanuma seina minimaalne paksus (mm);
katserõhk (MPa);
katserõhk (baar);
surveanuma nominaalne välisläbimõõt (mm);
minimaalne garanteeritud testimispinge 0,2% jääkpikenemise puhul (MPa)
(=N/mm2).

Lisaks ei tohi valemis näidatud minimaalne garanteeritud testimispinge (Re) olla mingil juhul
suurem kui 0,85-kordne minimaalne garanteeritud tõmbetugevus (Rm), olenemata sellest,
millist sulami tüüpi kasutatakse.
MÄRKUS 1: ülaltoodud karakteristikud põhinevad eelneval kogemusel järgmiste materjalide
kasutamisest surveanumate ehitamiseks:
Veerg A:
alumiinium, legeerimata, 99,5% puhtusega;
Veerg B:
alumiiniumi ja magneesiumi sulamid;
Veerg C:
alumiiniumi, räni ja magneesiumi sulamid, nagu näiteks ISO/R209-Al-Si-Mg
(Alumiiniumi Assotsiatsioon 6351);
Veerg D:
alumiiniumi, vase ja magneesiumi sulamid.
MÄRKUS 2: jääkpikenemine katkemisel määratakse ümmarguse ristlõikega katsekeha abil,
mille pikkus l on võrdne viiekordse läbimõõduga d (l = 5d); juhul, kui katsekeha on
ristkülikukujulise ristlõikega, tuleb mõõtepikkus määrata valemiga:
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l = 5,65 √Fo
kus Fo on katsekeha algristlõike pindala.
MÄRKUS 3: a)

Paindekatse (vt joonist) viiakse läbi kahe võrdse suurusega, balloonist
ringjoont mööda lõigatud katsekehaga, mille laius on 3e, kuid mitte
väiksem kui 25 mm. Katsekehi võib töödelda ainult servadest;

b)

Paindekatse viiakse läbi paindepinnaga, mille läbimõõt on (d) ja kahe
ümmarguse toega, mis asuvad teineteisest kaugusel (d + 3e). Katse ajal
peavad sisepinnad jääma teineteisest mitte kaugemale kui paindepinna
läbimõõt;

c)

Katsekehal ei tohi esineda pragusid, kui seda painutatakse paindepinna
ümber selliselt, et sisepinnad ei jää teineteisest kaugemale kui paindepinna
läbimõõt;

d)

Paindepinna läbimõõdu ja katsekeha paksuse suhe (n) peab vastama
tabelis toodud väärtustele.
Paindekatse joonis
d

e

d+ 3 e approx.

6.2.5.4.2

Väiksem minimaalse pikenemise väärtus on lubatud juhul, kui valmistajariigi pädeva asutuse
poolt lubatud lisakatsega tõendatakse, et surveanumad tagavad samasuguse ohutuse nagu
surveanumad, mis on valmistatud tabelis 6.2.5.4.1 toodud väärtuste alusel (vt ka EN 1975:
1999 + A1:2003).

6.2.5.4.3

Surveanumate seina paksus kõige õhemas punktis peab olema järgmine:
-

kui surveanuma läbimõõt on alla 50 mm: mitte alla 1,5 mm;

-

kui surveanuma läbimõõt on 50 kuni 150 mm: mitte alla 2 mm ja

-

kui surveanuma läbimõõt on üle 150 mm: mitte alla 3 mm.

6.2.5.4.4

Surveanumate põhjad peavad olema poolringi-, elliptilise- või ruumilise kaare kujulise
ristlõikega; nad peavad olema sama ohutud kui surveanuma kere.

6.2.5.5

Komposiitmaterjalist surveanumad
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Komposiitmaterjalidest balloonide, torukujuliste anumate, survevaatide ja balloonikogumite
konstruktsioon peab olema selline, et minimaalne lõhkemistegur (lõhkemisrõhk jagatud
katserõhuga) oleks:

6.2.5.6

-

1,67 tugevdavast materjalist võruga ümbritsetud surveanumate puhul;

-

2,00 tugevdava materjaliga täielikult ümbritsetud surveanumate puhul.

Suletud krüotehnilised anumad
Jahutamisega veeldatud gaaside jaoks ette nähtud suletud krüotehniliste anumate suhtes
kehtivad järgmised nõuded:

6.2.5.6.1

Juhul, kui kasutatakse mittemetallilisi materjale, peavad need pidama vastu haprumisest
tingitud murdumisele surveanuma ja selle manuste kõige madalamal töötemperatuuril.

6.2.5.6.2

Rõhualandusseadmed peavad olema selliselt konstrueeritud, et need töötaksid suurepäraselt
isegi nende madalaimal töötemperatuuril. Nende töökindlus sellel temperatuuril tuleb kindlaks
määrata ning seda tuleb kontrollida, katsetades iga seadet või sama tüüpi seadmete näidist.

6.2.5.6.3

Surveanumate õhutusavad ja rõhualandusseadmed tuleb konstrueerida selliselt, et vedeliku
väljaloksumine oleks välistatud.

6.2.6

Üldnõuded
aerosoolpakenditele,
gaasi
sisaldavate
väikestele
anumatele
(ühekorrapakenditele) ja tuleohtlikku veeldatud gaasi sisaldavatele kütuseelementidele
(kassettidele)

6.2.6.1

Konstruktsioon ja ehitus

6.2.6.1.1

Aerosoolpakendid (ÜRO nr 1950 aerosoolid), mis sisaldavad ainult gaasi või gaaside segu
ning ÜRO nr 2037 ühekorrapakendid peavad olema valmistatud metallist. See nõue ei kehti
ÜRO nr 1011 butaanile ette nähtud aerosoolpakenditele ja ühekorrapakenditele maksimaalse
mahuga 100 ml. Muud aerosoolpakendid (ÜRO nr 1950 aerosoolid) peavad olema valmistatud
metallist, sünteetilisest materjalist või klaasist. Metallist valmistatud anumad, mille välimine
läbimõõt on vähemalt 40 mm, peavad olema nõgusa põhjaga.

6.2.6.1.2

Metallist anumate maht ei tohi ületada 1000 ml; sünteetilisest materjalist või klaasist anumate
maht ei tohi ületada 500 ml.

6.2.6.1.3

Kõik anumate mudelid peavad enne töösse võtmist vastama alajao 6.2.6.2 kohaselt läbi viidud
hüdraulilise surveproovi nõuetele.

6.2.6.1.4

Aerosoolpakendite (ÜRO nr 1950 aerosoolid) vabastusklapid ja pihustusseadmed ning ÜRO
nr 2037 ühekorrapakendite klapid peavad kindlustama anumate lekkekindla sulgemise ning
olema kaitstud juhusliku avanemise vastu. Klapid ja pihustusseadmed, mis sulguvad ainult
siserõhu mõjul, ei ole aktsepteeritavad.

6.2.6.1.5

Aerosoolpakendite siserõhk 50 ºC juures ei tohi ületada kahte kolmandikku katserõhust ega
rõhku 1,32 MPa (13,2 baari). Neid tuleb täita selliselt, et temperatuuril 50 ºC ei täidaks vedel
faas üle 95 % nende mahust. Väikesed gaasi sisaldavad anumad (ühekorrapakendid) peavad
vastama alajao 4.1.4.1 P200 katserõhu ja täitmisnõuetele. Lisaks ei tohi katserõhu ja
veemahutavuse korrutis olla veeldatud gaaside puhul suurem kui 30 baari × liitrit või
surugaaside puhul 54 baari × liitrit ning katserõhk ei tohi veeldatud gaaside puhul olla suurem
kui 250 baari ja surugaaside puhul 450 baari.
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6.2.6.2

Hüdrauliline surveproov

6.2.6.2.1

Rakendatav siserõhk (katserõhk) peab olema 1,5 korda suurem kui siserõhk 50 °C juures,
minimaalselt 1 MPa (10 baari).

6.2.6.2.2

Kõikide mudelite hüdrauliline surveproov tuleb läbi viia vähemalt viie tühja anumaga:

6.2.6.3

a)

kuni saavutatakse ettenähtud rõhk, mille juures ei esine lekkimist või nähtavat
jääkdeformatsiooni;

b)

kuni toimub lekkimine või lõhkemine; esiteks peab järele andma nõgus põhi, kui see on
olemas, ning anum ei tohi lekkida või lõhkeda enne, kui saavutatakse või ületatakse 1,2kordne katserõhk.

Tiheduskatse (lekkekindluskatse)
Iga gaasiga täidetud aerosoolpakend või ühekorrapakend või kütuseelement (kassett) peab
läbima katse kuumaveevannis vastavalt alajaole 6.2.6.3.1 või mõne samaväärse lubatud katse
vastavalt alajaole 6.2.6.3.2.

6.2.6.3.1

Kuumaveevanni katse

6.2.6.3.1.1

Vanni temperatuur ja katse kestus tuleb valida selliselt, et siserõhk viiakse väärtuseni, mida
see saavutaks temperatuuril 55 ºC (temperatuuril 50 ºC, kui vedelal kujul gaas ei täida 50 ºC
juures rohkem kui 95% aerosoolpakendi või ühekorrapakendi või kütuseelemendi (kasseti)
mahust). Ent kui pakendi sisu on kuumatundlik või kui gaasiga täidetud aerosoolpakendid või
ühekorrapakendid või kütuseelemendid (kassetid) on valmistatud sellel temperatuuril
pehmenevast plastmaterjalist, peab vanni temperatuur jääma vahemikku 20–30 ºC. Lisaks
tuleb igast 2000 gaasiga täidetud aerosoolpakendist või ühekorrapakendist või
kütuseelemendist (kassetist) ühte anumat või kütuseelementi (kassetti) katsetada temperatuuril
55 ºC.

6.2.6.3.1.2

Gaasiga täidetud aerosoolpakendil või ühekorrapakendil või kütuseelemendil (kassetil) ei tohi
esineda leket ega jäävat deformatsiooni, välja arvatud plastanuma deformatsioon
pehmenemise tõttu eeldusel, et gaasiga täidetud aerosoolpakend või ühekorrapakend või
kütuseelement (kassett) ei hakka lekkima.

6.2.6.3.2

Alternatiivsed meetodid
Pädeva asutuse loal võib kasutada alternatiivseid meetodeid, mis tagavad samaväärse
ohutustaseme, tingimusel, et täidetakse punktide 6.2.6.3.2.1 ja kohaldumise korral 6.2.6.3.2.2
või 6.2.6.3.2.3 nõudeid.

6.2.6.3.2.1

Kvaliteedisüsteem
Gaasiga täidetud aerosoolpakendeid või ühekorrapakendeid või kütuseelemente (kassette)
täitval ja nende komponente tootval ettevõttel peab olema kvaliteedisüsteem.
Kvaliteedisüsteemiga tuleb ette näha töökorraldus, mis tagab kõigi lekkivate või
deformeerunud gaasiga täidetud aerosoolpakendite või ühekorrapakendite või
kütuseelementide (kassettide) tagasilükkamise, nii et neid ei antaks transpordiks üle.
Kvaliteedisüsteem peab hõlmama:
(a)

organisatsiooni struktuuri ja tööülesannete kirjeldust;

(b)
vastavaid ülevaatuse ja kontrolli, kvaliteedi kontrolli, kvaliteedi tagamise ja
tööprotsessi instruktsioone;
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(c)
kvaliteedi dokumentatsiooni, nagu näiteks kontrollimiste aruanded, katsetamiste
andmeid, kalibreerimise andmeid ja sertifikaate;
(d)

tegevusaruannet, et kindlustada kvaliteedisüsteemi tõhus toimimine;

(e)

dokumentide kontrolli ja läbivaatamise protsessi kirjeldust;

(f)
võimalust mittevastavate aerosoolpakendite
kütuseelementide (kassettide) kontrollimiseks;

või

ühekorrapakendite

(g)

asjassepuutuva personali koolitusprogrammide ja kvalifitseerimise juhiseid ning

(h)

valmistoodet kahjustuste eest kaitsvate juhiste kirjeldust.

või

Korraldada tuleb pädeva asutuse nõuetele vastav esmane audit ja korralised auditid. Need
auditid peavad tagama, et kinnitatud kvaliteedisüsteem on jätkuvalt piisav ja efektiivne.
Kõigist välja pakutud muudatustest kinnitatud süsteemis tuleb eelnevalt teatada pädevale
asutusele.
6.2.6.3.2.2

Aerosoolpakendid

6.2.6.3.2.2.1

Aerosoolpakendite täitmiseelne surve- ja lekkekatse
Iga tühi aerosoolpakend tuleb panna sellise rõhu alla, mis on vähemalt võrdne täidetud
aerosoolpakendi suurima eeldatava rõhuga temperatuuril 55 ºC (või 50 ºC, kui vedela faasi
maht ei ületa 95 % aerosoolpakendi mahust temperatuuril 50 ºC). See peab moodustama
vähemalt kaks kolmandikku aerosoolpakendi konstruktsioonile vastavast rõhust. Kui mõnel
aerosoolpakendil ilmneb katserõhul leke, mille suurus on vähemalt 3,3 x 10-2 mbar∙l∙s-1,
deformatsioone või muid defekte, tuleb see tagasi lükata.

6.2.6.3.2.2.2

Aerosoolpakendite täitmisjärgne katsetamine
Enne täitmist peab täitja veenduma, et rõhuseadmed on õigesti seadistatud ning kasutatakse
ettenähtud propellanti.
Kõik täidetud aerosoolpakendid tuleb kaaluda ja nad peavad läbima lekkekindluskatse.
Lekketuvastusseadmed peavad olema piisavalt tundlikud, et avastada temperatuuril 20 ºC
vähemalt 2,0 x 10-3 mbar∙l∙s-1 suurust leket.
Kõik täidetud aerosoolpakendeid, millel ilmneb leke või deformatsioon või mis on liiga
rasked, tuleb tagasi lükata.

6.2.6.3.2.3 Gaasiga täidetud ühekorrapakendid ja kütuseelemendid (kassetid)
6.2.6.3.2.3.1 Gaasiga täidetud ühekorrapakendite ja kütuseelementide (kassettide) survekatse
Iga tühi ühekorrapakend ja kütuseelement (kassett) tuleb panna sellise rõhu alla, mis on
vähemalt võrdne täidetud aerosoolpakendi suurima eeldatava rõhuga temperatuuril 55 ºC (või
50 ºC, kui vedela oleku maht ei ületa 95% anuma mahust temperatuuril 50 ºC). See peab
moodustama vähemalt kaks kolmandikku ühekorrapakendi või kütuseelemendi
konstruktsioonile vastavast rõhust. Kui mõnel ühekorrapakendil või kütuseelemendil
(kassetil) ilmneb katserõhul leke, mille suurus on vähemalt 3,3 x 10 -2 mbar∙l∙s-1,
deformatsioone või muid defekte, tuleb see tagasi lükata.
6.2.6.3.2.3.2 Gaasiga täidetud ühekorrapakendite ja kütuseelementide (kassettide) lekkekatse
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Enne täitmist ja sulgemist peab täitja veenduma, et sulgurid (kui need on olemas) ja nendega
seotud sulgemisseadmed on korralikult suletud ning kasutatakse ettenähtud gaasi.
Iga gaasiga täidetud ühekorrapakendi või kütuselemendi (kasseti) puhul tuleb kontrollida gaasi
korrektset massi ja lekkekindlust. Lekkekindluse tuvastamise seadmed peavad olema piisavalt
tundlikud, et avastada 20 ºC juures vähemalt 2,0 x 10-3 mbar∙l∙s-1 leket.
Kõik gaasiga täidetud ühekorrapakendid või kütuselemendid (kassetid), mille mass ei vasta
deklareeritud piiridele või millel ilmneb leke või deformatsioon, tuleb tagasi lükata.
6.2.6.3.3

Pädeva asutuse loal ei kohaldata alajagusid 6.2.6.3.1 ja 6.2.6.3.2 väikestele aerosoolidele ja
anumatele, mis peavad olema steriilsed ja millele katsetamine veevannis võib halvasti mõjuda,
tingimusel, et:
a)

nad sisaldavad mittesüttivat gaasi ja
i)
sisaldavad muid aineid, mis on meditsiinis, veterinaarias või muul sarnasel
eesmärgil kasutatavate ravimite koostisosad;

6.2.6.4

ii)

sisaldavad muid aineid, mida kasutatakse ravimite tootmisel; või

iii)

kasutatakse neid meditsiinis, veterinaarias või muul sarnasel eesmärgil;

b)

tootja kasutab lekete avastamiseks ja rõhukindluse määramiseks alternatiivseid
meetodeid, mis tagavad samaväärse ohutuse, näiteks heeliumkontrolli või veevanni
vähemalt ühel statistilisel näidisel kõigi tootepartiide iga 2000 toote kohta

c)

punkti a alapunktide i ja iii kohased ravimid on toodetud riikliku tervisekaitseasutuse
loal. Kui pädev asutus seda nõuab, siis tuleb järgida Maailma Terviseorganisatsiooni
(WHO)3 kehtestatud hea tootmistava põhimõtteid.

Viide standarditele
Käesoleva alajao nõuded loetakse täidetuks, kui järgmised standardid on täidetud:

-

-

aerosoolpakendite osas (ÜRO nr 1950 aerosoolid) nõukogu direktiivi 75/324/EMÜ4
lisa, muudetud ja tootmise kuupäeval kehtivas redaktsioonis;

-

ÜRO nr 2037 gaasi sisaldavate väikeste anumate jaoks, mis sisaldavad ÜRO nr 1965
veeldatud gaasiliste süsivesinike segu, n.o.s.: standard EN 417:2012: Mittetaastäidetavad metallist ühekorrapakendid vedelgaaside (LPG) jaoks, klapiga või ilma,
kasutamiseks kantavates seadmetes – Ehitus, kontroll, katsetamine ja tähistamine;

ÜRO nr 2037 gaasi sisaldavate väikeste anumate puhul, mis sisaldavad mittemürgiseid, mittekergestisüttivaid suru- või veeldatud gaase: EN 16509:2014 Teisaldatavad
gaasiballoonid – Mittetaastäidetavad teisaldatavad väikesed, kuni 120 ml mahutavusega
terasballoonid, mis sisaldavad suru- või veeldatud gaasi (kompaktballoonid) –
Konstruktsioon, ehitus, täitmine ja katsetamine (välja arvatud punkt 9).

3

WHO publikatsioon: „Ravimpreparaatide kvaliteedi tagamine: kokkuvõte juhenditest ja seonduvatest materjalidest. 2.
köide: Hea tootmispraktika ja ülevaatused”.
4
Nõukogu direktiiv, 20. mai 1975, aerosoole käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta
(EÜT L 147, 9.6.1975).
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PEATÜKK 6.3
NÕUDED KLASSI 6.2 KUULUVATE A-KATEGOORIA NAKKUSOHTLIKE
AINETE PAKENDITE EHITUSELE JA KATSETAMISELE
MÄRKUS:

käesoleva peatüki nõuded ei kehti pakenditele, mida kasutatakse klassi 6.2 ainete veoks alajao
4.1.4.1 pakkimiseeskirja P621 kohaselt.

6.3.1

Üldist

6.3.1.1

Käesoleva peatüki nõudeid kohaldatakse A-kategooria nakkusohtlike ainete veoks mõeldud
pakendite suhtes.

6.3.2

Pakendite suhtes kehtivad nõuded

6.3.2.1

Pakendite suhtes kehtivad käesoleva peatüki nõuded põhinevad praegu kasutuses olevatel
pakenditel, nagu on ette nähtud jaos 6.1.4. Eesmärgiga võtta arvesse teaduse ja tehnika arengut
ei ole keelatud kasutada pakendeid, mille karakteristikud erinevad käesolevas peatükis
sätestatutest tingimusel, et need on sama tõhusad, vastuvõetavad pädevale asutusele ning
suudavad rahuldavalt läbida jaos 6.3.5 kirjeldatud katsed. Katsemeetodeid, mis erinevad
ADR-is kirjeldatud meetoditest, võib kasutada tingimusel, et need on samaväärsed ning
pädeva asutuse poolt tunnustatud.

6.3.2.2

Selleks, et tagada kõigi pakendite vastavus käesoleva peatüki nõuetele, tuleb pakendid toota
ja katsetada vastavalt pädevat asutust rahuldavale kvaliteedi tagamise programmile.
MÄRKUS: ISO 16106:2006 „Packaging – Transport packages for dangerous goods –
Dangerous goods packagings, intermediate bulk containers (IBCs) and large packagings –
Guidelines for the application of ISO 9001” (Pakendid – ohtlike veoste saadetised – ohtlike
veoste pakendid, IBC-d ja suurpakendid – ISO 9001 rakendamissuunised) annab piisavaid
juhiseid korra kohta, mida võib järgida.

6.3.2.3

Tootjad ja pakendite järgnevad jaotajad peavad esitama järgitavaid protseduure puudutava
informatsiooni ning avauste tüübi ja mõõtmete (kaasa arvatud nõutud tihendid) ning mis tahes
muude komponentide kirjelduse, mis on vajalikud, et kindlustada veoks esitatavate pakendite
suutlikkus sooritada käesoleva peatüki kohased suutlikkuse katsed.

6.3.3

Kood pakenditüüpide tähistamiseks

6.3.3.1

Pakenditüüpide tähistamise koodid on esitatud alajaos 6.1.2.7.

6.3.3.2

Pakendikoodile võivad järgneda tähed „U” või „W”. Täht „U” tähistab alajao 6.3.5.1.6
nõuetele vastavat eripakendit. Täht „W” tähistab seda, et kuigi pakend on sama tüüpi, nagu on
näidatud koodil, on see toodetud jaost 6.1.4 erinevate omadustega ja seda loetakse
alajao 6.3.2.1 kohaselt samaväärseks.
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6.3.4

Tähistamine
MÄRKUS 1: tähistus näitab, et pakend, mis seda kannab, vastab edukalt katsetatud
prototüübile ja käesoleva peatüki nõuetele, mis käsitlevad pakendi tootmist, kuid mitte
kasutamist.
MÄRKUS 2: tähistamise eesmärk on olla abiks pakendite tootjatele, taastajatele,
kasutajatele, vedajatele ja reguleerivatele ametivõimudele.
MÄRKUS 3: tähistus ei näita alati kõiki detaile katsetasemete jne kohta ning neid võib vaja
olla täpsemalt arvesse võtta, viidates näiteks katsetamise tunnistusele, katsearuannetele või
edukalt katsetatud pakendite registrile.

6.3.4.1

Iga ADR-i kohaselt kasutamiseks ette nähtud pakend peab kandma tähiseid, mis on
vastupidavad, loetavad ning on pakendi suhtes sellise suhtelise suurusega ja selliselt
paigutatud, et nad on hästi nähtavad. Pakenditel kogumassiga üle 30 kg peavad tähised või
nende duplikaadid olema paigutatud pakendi peale või küljele. Tähtede, numbrite ja sümbolite
suurus peab olema vähemalt 12 mm, välja arvatud 30 liitrise või 30 kg mahuga või väiksemate
pakendite puhul, kus need peavad olema vähemalt 6 mm, ning 5 liitrise või 5 kg mahuga või
väiksemate pakendite puhul, kus need peavad olema sobiva suurusega.

6.3.4.2

Pakend, mis vastab käesoleva jao ning jao 6.3.5 nõuetele, peab olema tähistatud:
a)

ÜRO pakendi sümboliga

;

Seda sümbolit ei tohi kasutada muul otstarbel, kui kinnitusena selle kohta, et pakend,
elastne mahtkonteiner, teisaldatav paak või MEGC vastab peatüki 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6,
6.7 või 6.11 asjaomastele nõuetele;

6.3.4.3

b)

jao 6.1.2 kohaselt pakendi tüüpi määrava koodiga;

c)

tekstiga „CLASS 6.2” („KLASS 6.2”);

d)

pakendi tootmise aastaarvu kahe viimase numbriga;

e)

märgi andmist lubava riigi tähisega, näidatuna rahvusvahelises maanteeliikluses
osalevatel mootorsõidukitel kasutatava riigi tunnusmärgiga1;

f)

pakendi tootja nime või muu, pädeva asutuse poolt määratud tunnusmärgiga;

g)

alajao 6.3.5.1.6 nõuetele vastavate pakendite puhul tähega „U”, mis on lisatud vahetult
peale punktis b nõutud tähist.

Tähistus tuleb peale kanda alajao 6.3.4.2 punktides a–g näidatud järjekorras; kõik nendes
punktides nõutud tähistused peavad olema selgelt eraldatud näiteks kaldkriipsu või tühikuga,
et nad oleksid selgelt äratuntavad. Näiteid vt alajaos 6.3.4.4.
Mis tahes muud pädeva asutuse poolt lubatud täiendavad tähised peavad ikkagi võimaldama
alajaos 6.3.4.1 nõutud tähist õigesti määrata..

1

Rahvusvahelises maanteeliikluses osalevatel mootorsõidukitel ja haagistel kasutatav riigi tunnusmärk, mis vastab
näiteks maanteeliiklust käsitlevale 1949. aasta Genfi konventsioonile või maanteeliiklust käsitlevale 1968. aasta Viini
konventsioonile.
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6.3.4.4

Tähistamise näide
4G/CLASS 6.2/06
S/SP-9989-ERIKSSON

viide 6.3.4.2 a, b, c ja d
viide 6.3.4.2 e ja f

6.3.5

Pakendite katsetamise nõuded

6.3.5.1

Katsete läbiviimine ja sagedus

6.3.5.1.1

Iga pakendi prototüüpi peab katsetama käesolevas jaos toodud tingimustel ja kooskõlas märgi
eraldamist lubava pädeva asutuse poolt kehtestatud reeglitega, kusjuures kõnealune pädev
asutus peab pakendi prototüübi kinnitama.

6.3.5.1.2

Iga pakendi prototüüp peab enne selle kasutuselevõtmist läbima edukalt käesolevas peatükis
nõutud katsed. Pakendi prototüüp määratletakse selle konstruktsiooni, mõõtude, materjali ning
paksuse, valmistamise viisi ja pakkimisega, kuid siia hulka võivad kuuluda ka erinevad
pinnatöötlused. See hõlmab ka pakendeid, mis erinevad prototüübist ainult väiksema
konstruktsioonilise kõrguse poolest.

6.3.5.1.3

Katseid peab kordama toodete näidistega pädeva asutuse määratud ajavahemike tagant.

6.3.5.1.4

Katseid peab kordama ka pärast iga muudatust pakendi konstruktsioonis, materjalis või
ehitusviisis.

6.3.5.1.5

Pädev asutus võib lubada selliste pakendite valikulist katsetamist, mis erinevad prototüübist
ainult vähesel määral (näiteks mõõtmed on väiksemad või primaaranumate puhasmass on
väiksem), ning natuke väiksemate välismõõtmetega toodetud pakendite (nagu vaatide ja
kastide) katsetamist.

6.3.5.1.6

Igat tüüpi esmaseid anumaid võib asetada teisesesse pakendisse ning neid jäikades
välispakendis vedada ilma täiendava katsetamiseta järgmistel tingimustel:
a)

jäik välispakend kergelt purunevate esmaste anumatega (nt klaasist) peab olema edukalt
katsetatud alajao 6.3.5.2.2 punkti a kohaselt;

b)

Kõikide esmaste anumate kogumass kokku ei tohi ületada poolt eeltoodud punktis a
kirjeldatud kukkumise katses kasutatud esmaste anumate kogumassist;

c)

Esmaste anumate vahelise ning esmaste anumate ja teisese pakendi välispinna vahelise
pehmendava materjali paksus ei tohi olla väiksem kui vastavad paksused algselt
katsetatud pakendis; juhul, kui esialgsel katsel kasutati üksikut esmast anumat, ei tohi
esmaste anumate vahelise pehmendava materjali paksus olla väiksem kui pehmendava
materjali paksus teisese pakendi välispinna ja esmase anuma vahel esialgsel katsel.
Juhul, kui kasutatakse kas väiksemat arvu või väiksemaid esmaseid anumaid
(võrrelduna kukkumiskatses kasutatud esmaste anumatega), tuleb tühja ruumi
täitmiseks kasutada piisavas koguses täiendavat pehmendavat materjali;

d)

Tühi jäik välispakend peab olema edukalt läbinud alajao 6.1.5.6 kohase
virnastamiskatse. Identsete pakendite kogumass peab põhinema eeltoodud punktis a
kirjeldatud kukkumiskatses kasutatud pakendite summaarsel massil;

e)

Vedelikke sisaldavate esmaste anumate puhul peab olema lisatud piisavas koguses
absorbeerivat materjali, mis imaks endasse kogu esmastes anumates sisalduva vedeliku;
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f)

Juhul, kui jäik välispakend on mõeldud vedelikke sisaldavate esmaste pakendite jaoks
ning pole lekkekindel või kui välispakend on mõeldud tahkeid aineid sisaldavate
esmaste pakendite jaoks ning pole puistumiskindel, tuleb lisada vahendid, mis
lekkimise puhul imaks endasse kogu vedela või hoiaks kinni tahke sisu, kas lekkekindla
voodri, plastist koti või muu samavõrd efektiivse vahendi vormis;

g)

Lisaks alajao 6.3.4.2 punktides a–f ette nähtud tähistele tuleb pakendid tähistada ka
alajao 6.3.4.2 punkti g kohaselt.

6.3.5.1.7

Pädev asutus võib alati nõuda käesoleva osa kohastel katsetel põhinevaid tõendeid selle kohta,
et seeriaviisiliselt toodetud pakendid vastavad prototüübi katsete nõuetele.

6.3.5.1.8

Tingimusel, et see ei mõjuta katsete tulemusi, ning pädeva asutuse loal võib ühe näidisega
sooritada mitu katset.

6.3.5.2

Pakendite ettevalmistamine katsetamiseks

6.3.5.2.1

Kõikide pakendite näidised tuleb ette valmistada samamoodi nagu veoks, välja arvatud selle
poolest, et veetav aine asendatakse veega või kui määratud on -18 ºC temperatuur, siis
vee/antifriisiga. Kõik esmased anumad tuleb täita vähemalt 98% ulatuses nende mahust.
MÄRKUS: mõiste vesi hõlmab -18 ºC temperatuuri juures katsetamisel vee/antifriisi lahust
suhtelise tihedusega 0,95.

6.3.5.2.2

Nõutud katsed ja näidiste arv
Pakenditüüpidele ette nähtud katsed

Pakenditüüp a
Nõutud katsed
Jäik
Esmane
Veepihusti Külmataluvus KukkuTäiendav Torkekatse Virnastamisvälispakend
anum
6.3.5.3.6.1
6.3.5.3.6.2
miskukkumis6.3.5.4
katse 6.1.5.6
katse
katse
Plast Muu
6.3.5.3
6.3.5.3.6.3
Näidiste
Näidiste
Näidiste
Näidiste
Näidiste
Näidiste arv
arv
arv
arv
arv
arv
x
5
5
10
2
Kartongist
kast
x
5
0
5
2
Katsetades
x
3
3
6
2
Kartongist
„U”-ga
vaat
x
3
0
3
2
tähistatud
Kui pakend
x
0
5
5
2
pakendeid,
Plastkast
on ette
x
0
5
5
2
nagu on
nähtud kuiva
x
0
3
3
2
Plastvaat /kirjeldatud
jää jaoks,
kanister
alajao 6.3.5.1.6
x
0
3
3
2
tuleb see
erisätete puhul,
Muust
x
0
5
5
2
teostada ühel
tuleb see
materjalist
näidisel.
x
0
0
5
2
teostada
kastid
kolmel
Muust
x
0
3
3
2
näidisel.
materjalist
vaadid /
x
0
0
3
2
kanistrid
a
Pakenditüübi puhul liigitatakse pakendid katsete teostamise eesmärgil nende liigi ja materjali omaduste
põhjal.
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MÄRKUS 1: juhul, kui esmane anum on valmistatud kahest või enamast materjalist, määrab
vastava katse materjal, mis saab kõige tõenäolisemalt kahjustusi.
MÄRKUS 2: katse või katsetingimuste valimisel ei võeta arvesse teisese pakendi materjali.

Selgitusi tabeli kasutamiseks:
Kui katsetatav pakend koosneb kartongist väliskastist koos plastist esmase anumaga, tuleb
enne kukkumiskatset teostada viie näidisega veepihustikatse (vt alajagu 6.3.5.3.6.1) ning veel
viite näidist hoidma enne kukkumiskatset temperatuuril -18 ºC (vt alajagu 6.3.5.3.6.2). Kui
pakend on ette nähtud kuiva jää jaoks, peab laskma viis korda kukkuda veel ühel
alajao 6.3.5.3.6.3 kohaselt ette valmistatud näidisel.
Pakendid, mille ettevalmistus imiteerib ettevalmistust veoks, peavad läbima alajagudes 6.3.5.3
ja 6.3.5.4 kirjeldatud katsed. Välispakendite puhul hõlmab tabelis esitatud liigitus kartongist
või sellele sarnanevast materjalist pakendeid, mille kasutamiskõlblikkust võib kiiresti
mõjutada niiskus; plastist pakendeid, mis võivad madalatel temperatuuridel puruneda; ja
muust materjalist nagu metallist pakendeid, mille kasutamiskõlblikkust niiskus ja temperatuur
ei mõjuta.
6.3.5.3

Kukkumiskatse

6.3.5.3.1

Näidistel tuleb kooskõlas alajaoga 6.1.5.3.4 lasta vabalt kukkuda jäigale, mitteelastsele,
siledale horisontaalsele massiivsele pinnale 9 m kõrguselt.

6.3.5.3.2

Kastikujuliste näidiste puhul tuleb viiel näidisel lasta kukkuda järgmiselt:

6.3.5.3.3

a)

üks otse alusele;

b)

üks otse kaanele;

c)

üks otse pikemale küljele;

d)

üks otse lühemale küljele;

e)

üks nurgale.

Kui näidised on vaadikujulised, tuleb kolmel näidisel lasta kukkuda järgmiselt:
a)

üks diagonaalselt ülemisele külje ja põhja ühenduskohale selliselt, et raskuskese oleks
otse kokkupõrkekoha kohal;

b)

üks diagonaalselt alumisele külje ja põhja ühenduskohale;

c)

üks otse küljele.

6.3.5.3.4

Juhul, kui näidisel lastakse kukkuda nõutud orientatsiooniga, on lubatav, et aerodünaamilistel
põhjustel ei toimu kokkupõrge selles orientatsioonis.

6.3.5.3.5

Pärast kukkumise läbitegemist ei tohi esmased anumad lekkida ning need peavad olema
jätkuvalt kaitstud teisese pakendi pehmendava/absorbeeriva materjali poolt.
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6.3.5.3.6

Katsenäidiste spetsiaalne ettevalmistus kukkumiskatseks

6.3.5.3.6.1

Kartong – veepihustikatse
Kartongist välispakendid: näidised tuleb asetada vähemalt üheks tunniks veepihusti alla, mis
imiteerib vihmasadu tugevusega umbes 5 cm tunnis. Seejärel peab näidistega läbi tegema
alajaos 6.3.5.3.1 kirjeldatud katse.

6.3.5.3.6.2

Plastmaterjal – külmas hoidmine
Plastist esmased anumad või välispakendid: katsenäidist ja selle sisu hoitakse vähemalt 24
tundi -18 ºC või madalama temperatuuri juures ning 15 minuti jooksul pärast sellelt
temperatuurilt äravõtmist peab sellega teostama alajaos 6.3.5.3.1 kirjeldatud katse. Kui
näidised sisaldavad kuiva jääd, võib sellel temperatuuril hoidmise perioodi lühendada
4 tunnini.

6.3.5.3.6.3

Pakendid, millesse on ette nähtud kuiv jää – täiendav kukkumiskatse
Kui pakendid on mõeldud sisaldama kuiva jääd, tuleb lisaks alajaos 6.3.5.3.1 ning, kui see on
asjakohane, alajaos 6.3.5.3.6.1 või 6.3.5.3.6.2 kirjeldatud katsele sooritada täiendav katse.
Ühte näidist tuleb hoida selliselt, et kogu kuiv jää aurustub ning lasta sellel seejärel kukkuda
alajaos 6.3.5.3.2 kirjeldatud asendis, mis kahjustab kõige tõenäolisemalt pakendit.

6.3.5.4

Torkekatse

6.3.5.4.1

Pakendid kogumassiga 7 kg või vähem
Näidis asetatakse kõvale tasapinnalisele alusele. Silindrilist terasvarrast, mille mass on
vähemalt 7 kg, mille läbimõõt on 38 mm ning mille löögiotsa serva raadius ei ületa 6 mm, (vt
joonis 6.3.5.4.2) lastakse vertikaalselt vabalt kukkuda 1 m kõrguselt, mõõdetuna löögiotsa ja
näidise pinna vahel. Üks näidis peab olema asetatud oma alusele. Teine näidis peab olema
asetatud asendisse, mis on risti esimesega. Mõlemal juhul peab terasvarras olema suunatud
esmasele anumale. Mõlema kokkupõrke tulemusel on lubatav terasvarda läbitungimine
teisesest pakendist tingimusel, et esmasest pakendist ei toimu lekkimist.

6.3.5.4.2

Pakendid kogumassiga üle 7 kg
Näidistel lastakse kukkuda terasvarda otsale. Varras tuleb asetada vertikaalselt tasapinnalisele,
kõvale alusele. Varda läbimõõt peab olema 38 mm ning ülemise otsa serva raadius ei tohi
ületada 6 mm (vt joonis 6.3.5.4.2). Varras peab ulatuma pinnast vähemalt sama kõrgele, kui
on esmase anuma keskme ja välispakendi välispinna vaheline kaugus, kuid mitte vähem kui
200 mm. Ühel näidisel lastakse kaas allapoole vertikaalselt vabalt kukkuda 1 m kõrguselt,
mõõdetuna terasvarda otsast. Teisel näidisel lastakse kukkuda sama kõrgelt, eelmisega
ristisuunalises asendis. Mõlemal juhul peavad pakendid olema selliselt orienteeritud, et
terasvardal oleks võimalik esmasest anumast läbi tungida. Kummagi kokkupõrke tulemusena
on lubatud teisese pakendi läbitorge tingimusel, et sellega ei kaasne lekkimist.
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Joonis 6.3.5.4.2

6.3.5.5

Katsearuanne

6.3.5.5.1

Koostada tuleb vähemalt järgmisi andmeid sisaldav kirjalik katsearuanne ning see peab olema
kättesaadav pakendite kasutajatele:

6.3.5.5.2

1.

katsekoha nimetus ja aadress;

2.

taotleja nimi ja aadress (kui vajalik);

3.

katsearuande number;

4.

katse teostamise ja aruande koostamise kuupäev;

5.

pakendi tootja;

6.

pakendi konstruktsioonitüübi kirjeldus (nt mõõdud, materjalid, sulgurid, paksus jne)
kaasa arvatud tootmismeetod (nt puhumisvormimine), millele võib juurde lisada
jooniseid ja/või fotosid;

7.

maksimaalne maht;

8.

katsetatav sisu;

9.

katse kirjeldused ja tulemused;

10.

katsearuanne peab olema
ametinimetusega.

allkirjastatud koos

allkirjastanud isiku nime ja

Katsearuanne peab sisaldama avaldusi selle kohta, et veoks ettevalmistatud pakendit katsetati
kooskõlas käesoleva peatüki kohaste nõuetega ning et muude pakkimismeetodite või
komponentide kasutamine võib muuta selle kehtetuks. Katsearuande koopia peab olema
pädevale asutusele kättesaadav.
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PEATÜKK 6.4
NÕUDED RADIOAKTIIVSETE MATERJALIDE SAADETISTE
KONSTRUKTSIOONILE, KATSETAMISELE JA HEAKSKIIDULE NING
MATERJALILE HEAKSKIIDU SAAMINE
6.4.1

(Reserveeritud)

6.4.2

Üldnõuded

6.4.2.1

Saadetis peab olema massi, mahtu ja kuju arvestades selliselt koostatud, et seda võiks lihtsalt
ja ohutult vedada. Anum peab olema selliselt konstrueeritud, et seda saaks veo ajal korralikult
veokisse või veokile kinnitada.

6.4.2.2

Tehniline lahendus peab olema selline, et ükski saadetise tõstevahend ei puruneks ettenähtud
kasutusviisil ning juhul, kui purunemine peaks toimuma, ei mõjutataks see saadetise vastavust
ADR-i teistele kriteeriumidele. Tehniline lahendus peab arvestama varutegureid järsu tõstmise
puhuks.

6.4.2.3

Saadetise tõstevahendid ja igasugused muud manused, mida võidakse kasutada saadetise
tõstmiseks, peavad olema konstrueeritud kas alajao 6.4.2.2 kohaselt saadetise massi arvestades
või olema eemaldatavad või muul viisil mittekasutatavaks muudetavad, et neid ei saaks veo
ajal kasutada.

6.4.2.4

Niivõrd kui võimalik, peavad pakendid olema selliselt konstrueeritud ja ehitatud, et pakendi
pind oleks ilma väljaulatuvate osadeta ja kergelt desaktiveeritav.

6.4.2.5

Niivõrd kui võimalik, peab saadetise välispind olema selline, et vee kogunemine ja selle pinnal
püsimine oleks välistatud.

6.4.2.6

Igasugused veo ajal saadetisele lisatud seadmed ja vahendid, mis pole saadetise osad, ei tohi
selle ohutust vähendada.

6.4.2.7

Saadetis peab pidama vastu kõikide tavapäraste veotingimuste jooksul tekkida võivate
kiirenduste, vibratsiooni või vibratsiooni resonantsi mõjudele ilma, et erinevate anumate
sulgurseadmete efektiivsus või saadetise terviklikkus halveneks. Eriti peavad mutrid, poldid
ja muud kinnitusvahendid olema selliselt konstrueeritud, et vältida nende lõdvenemist või
juhuslikku lahtitulemist isegi pärast korduvat kasutamist.

6.4.2.8

Pakendi ja kõikide komponentide või struktuuride materjalid peavad sobima üksteisega ning
radioaktiivse sisuga füüsikaliselt ja keemiliselt. Arvesse peab võtma nende käitumist kiirituse
korral.

6.4.2.9

Kõik klapid ja ventiilid, mille kaudu võib radioaktiivne sisu välja pääseda, peavad olema
kaitstud juhusliku avanemise eest.

6.4.2.10

Saadetise tehniline lahendus peab arvestama ümbritseva keskkonna temperatuuri ning
rõhkusid, mis tavapäraste veotingimuste korral tõenäoliselt ette tulevad.

6.4.2.11

Pakend peab olema konstrueeritud viisil, et see pakuks piisavat varjestust, et veo
normaaltingimustel ja maksimaalse hoidmiseks mõeldud radioaktiivse materjali sisalduse
korral radiatsiooni tase pakendi välispinna mis tahes punktis ei ületaks kohalduvates
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alajagudes 2.2.7.2.4.1.2, 4.1.9.1.10 ja 4.1.9.1.11 esitatud väärtusi, võttes arvesse ka alajao
7.5.11 erisätet CV 33 (3.3) (b) ja (3.5).
6.4.2.12

Muude ohtlike omadustega radioaktiivsete materjalide pakend peab neid omadusi arvestama;
vt alajaod 2.1.3.5.3 ja 4.1.9.1.5.

6.4.2.13

Tootjad ja pakendite edasimüüjad peavad esitama järgitavaid protseduure puudutava
informatsiooni ning avauste tüübi ja mõõtmete (kaasa arvatud nõutud tihendite) ning mis tahes
muude komponentide kirjelduse, mida on vaja kindlustamaks, et veoks üle antud saadetised
suudaksid läbida käesoleva peatüki kohased tugevuskatsed.

6.4.3

(Reserveeritud)

6.4.4

Nõuded vabasaadetistele
Vabasaadetis peab olema konstrueeritud jaos 6.4.2 nimetatud nõudeid arvestades.

6.4.5

Nõuded tööstuslikele saadetistele

6.4.5.1

IP-1, IP-2 ja IP-3 tüüpi saadetised peavad vastama kõigile alajagudes 6.4.2 ja 6.4.7.2 nimetatud
nõuetele.

6.4.5.2

IP-2 tüüpi saadetiste puhul peab alajagudes 6.4.15.4 ja 6.4.15.5 kirjeldatud katsete kohaselt
olema välistatud:
a)

radioaktiivse sisu kadumine või hajumine ja

b)

kiirgustaseme tõus üle 20% saadetise mis tahes välispinna punktis.

6.4.5.3

IP-3 tüüpi saadetis peab vastama kõigile alajagudes 6.4.7.2 kuni 6.4.7.15 nimetatud nõuetele.

6.4.5.4

Alternatiivsed nõuded IP-2 ja IP-3 tüüpi saadetistele

6.4.5.4.1

Saadetisi võib kasutada kui IP-2 tüüpi saadetist tingimusel, et:

6.4.5.4.2

a)

nad vastavad alajao 6.4.5.1 nõuetele;

b)

nad on konstrueeritud selliselt, et nad vastaksid peatüki 6.1 nõuetele, mida tuleb
kohaldada I või II pakendigrupi puhul, ja

c)

juhul, kui nendega viiakse läbi peatükis 6.1 nõutud katsed I või II pakendigrupi jaoks,
peavad katsetulemused tõestama, et on välistatud:
i)

radioaktiivse sisu kadumine või hajumine ja

ii)

kiirgustaseme tõus üle 20% saadetise mis tahes välispinna punktis.

Teisaldatavaid paake võib samuti kasutada kui IP-2 või IP-3 tüüpi saadetisi tingimusel, et:
a)

nad vastavad alajao 6.4.5.1 nõuetele;

b)

nad on konstrueeritud selliselt, et nad vastaksid peatüki 6.7 nõuetele ning taluksid
265 kPa katserõhku, ja

c)

nad on konstrueeritud selliselt, et igasugune ettenähtud täiendav varjestus oleks
võimeline taluma teisaldamisest ja tavapärastest veotingimustest tingitud staatilisi ning
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dünaamilisi pingeid ning vältima maksimaalse kiirgustaseme üle 20% suurenemist
teisaldatavate paakide mis tahes välispinna punktis.
6.4.5.4.3

6.4.5.4.4

6.4.5.4.5

Paake, välja arvatud teisaldatavaid paake, võib kasutada ka tabelis 4.1.9.2.5 nimetatud LSA-I
ja LSA-II vedelike ja gaaside vedamiseks ette nähtud IP-2 või IP-3 tüüpi saadetistena
tingimusel, et:
a)

need vastavad alajao 6.4.5.1 nõuetele;

b)

need on konstrueeritud selliselt, et need vastaksid peatüki 6.8 nõuetele, ja

c)

need on konstrueeritud selliselt, et igasugune ettenähtud täiendav varjestus taluks
teisaldamisest ja tavapärastest veotingimustest tingitud staatilisi ning dünaamilisi
pingeid ning väldiks maksimaalse kiirgustaseme üle 20% suurenemist paakide mis tahes
välispinna punktis.

Konteinereid, millel on alalise sulgemise võimalus, võib samuti kasutada IP-2 või IP-3 tüüpi
saadetistena tingimusel, et:
a)

radioaktiivseks sisuks on ainult tahked materjalid;

b)

nad vastavad alajao 6.4.5.1 nõuetele ja

c)

nad on konstrueeritud nii, et vastavad standardile ISO 1496-1:1990 „Seeria 1
kaubakonteinerid – spetsifikatsioon ja katsetamine – osa 1: segalasti konteinerid, välja
arvatud nende mõõtmed ja liigitus” ning selle muudatustele 1:1993, 2:1998, 3:2005,
4:2006 ja 5:2006. Nad peavad olema konstrueeritud selliselt, et kui nendega viia läbi
selles dokumendis nimetatud katsed ning neile mõjuvad tavapärastel veotingimustel
esinevad kiirendused, siis nad takistavad:
i)

radioaktiivse sisu kadu või hajumist ja

ii)

kiirgustaseme tõusu üle 20% saadetise mis tahes välispinna punktis.

Puistveose metallist vahekonteinereid võib samuti kasutada kui IP-2 või IP-3 tüüpi saadetisi
tingimusel, et:
a)

nad vastavad alajao 6.4.5.1 nõuetele ja

b)

nad on konstrueeritud selliselt, et nad vastaksid I või II pakendigrupi puhul
kohaldatavatele peatüki 6.5 nõuetele ja, kui nende suhtes teostataks kõnealuses peatükis
ette nähtud katsed, välja arvatud kõige suuremat kahjustust võimaldavas asendis
kukkumiskatse, välistavad nad:
i)

radioaktiivse sisu kadumise või hajumise ja

ii)

kiirgustaseme üle 20% tõusu puistlasti vahekonteineri mis tahes välispinna
punktis.

6.4.6

Nõuded uraanheksafluoriidi sisaldavatele saadetistele

6.4.6.1

Uraanheksafluoriidi sisaldamiseks mõeldud saadetis peab vastama mujal ADR-is nimetatud
nõuetele, mis käsitlevad materjalide radioaktiivseid ja lõhustuvaid omadusi. Välja arvatud
alajaos 6.4.6.4 lubatud juhul, peab 0,1 kg või rohkem uraanheksafluoriidi olema pakitud ja
seda peab vedama kooskõlas standardi ISO 7195:2005 „Tuumaenergia – Uraanheksafluoriidi
(UF6) pakkimine veoks” sätetega ning alajagude 6.4.6.2 ja 6.4.6.3 nõuetega.
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6.4.6.2

Iga saadetis, mis sisaldab 0,1 kg või rohkem uraanheksafluoriidi, peab olema konstrueeritud
selliselt, et oleks täidetud järgmised nõuded:
a)

läbima alajaos 6.4.21.5 nimetatud, standardi ISO 7195:2005 kohase
konstruktsioonikatse nii, et selle tagajärjel pakend ei hakka lekkima ja selles ei teki
lubamatuid pingeid, välja arvatud alajaos 6.4.6.4 vabastamise korral;

b)

taluma alajaos 6.4.15.4 nimetatud vaba langemise katset nii, et ei teki
uraanheksafluoriidi kadu ega hajumist ja

c)

läbima alajaos 6.4.17.3 nimetatud soojuskatse nii, et pakend selle tagajärjel ei purune,
välja arvatud alajaos 6.4.6.4 vabastamise korral;.

6.4.6.3

Saadetisel, mis sisaldab 0,1 kg või
rõhualandusseadmeid.

rohkem uraanheksafluoriidi, ei tohi

olla

6.4.6.4

Mitmepoolsel heakskiidul võib võib 0,1 kg või enam uraanheksafluoriidi sisaldavaid saadetisi
vedada, kui saadetis on konstrueeritud:
a)

kooskõlas standardist ISO 7195:2005 erineva rahvusvahelise või riikliku standardiga,
mis tagab samaväärse ohutustaseme, ja/või;

b)

selliselt, et see taluks lekkimiseta ja lubamatu pingeta alla 2,76 MPa katserõhku, nagu
sätestatud alajaos 6.4.21.5, ja/või;

c)

9000 kg või suurema koguse uraanheksafluoriidi veoks ja saadetis ei vasta alajao 6.4.6.2
punkti c nõuetele.

Kõiges muus tuleb järgida alajagudes 6.4.6.1 kuni 6.4.6.3 toodud nõudeid.

6.4.7

Nõuded A-tüüpi saadetistele

6.4.7.1

A-tüüpi saadetised peavad olema konstrueeritud jao 6.4.2 ja alajagude 6.4.7.2 kuni 6.4.7.17
üldnõuetele vastavalt.

6.4.7.2

Saadetise väikseim üldine välismõõde ei tohi olla alla 10 cm.

6.4.7.3

Saadetise välispinnale peab olema kinnitatud vahend, näiteks plomm, mis ei purune kergelt
ning kuni see on rikkumata, on pakend on avamata.

6.4.7.4

Kõik saadetise küljes olevad kinnitusvahendid peavad olema selliselt konstrueeritud, et
normaalsete ning avariiliste veotingimuste korral ei vähendaks nendele vahenditele mõjuvad
jõud saadetise vastavust ADR-i nõuetele.

6.4.7.5

Saadetise tehnilises lahenduses lähtutakse pakendi elementide arvestuslikust
temperatuurivahemikust -40 C kuni +70 C. Tähelepanu tuleb pöörata vedelike
külmumistemperatuuridele ja pakendi materjalide võimalikule lagunemisele antud
temperatuurivahemikus.

6.4.7.6

Tehniline lahendus ja tootmistehnoloogia peavad olema kooskõlas siseriiklike või
rahvusvaheliste standarditega või muude pädeva asutuse poolt tunnustatud nõuetega.

6.4.7.7

Tehniline lahendus peab sisaldama kaitsesüsteemi, mis on suletud lukustuva
sulgemisseadmega, mis ei saa avaneda juhuslikult või pakendis tekkida võiva rõhu mõjul.
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6.4.7.8

Erikujulist radioaktiivset materjali võib pidada kaitsesüsteemi komponendiks.

6.4.7.9

Juhul, kui kaitsesüsteem on saadetise eraldi osa, peab seda olema võimalik kindlalt sulgeda
kõikidest teistest saadetise osadest sõltumatu lukustuva sulgemisseadmega.

6.4.7.10

Kaitsesüsteemi osade tehniline lahendus peab vastavatel juhtudel arvesse võtma vedelike ja
muude vähekaitstud materjalide lagunemist radiolüüsi toimel ning gaasi moodustumist
keemilise reaktsiooni ja radiolüüsi tulemusena.

6.4.7.11

Kaitsesüsteem peab tagama oma radioaktiivse sisu säilimise anumas ümbritseva keskkonna
rõhu alanemisel kuni 60 kPa-ni.

6.4.7.12

Kõik klapid ja ventiilid (välja arvatud rõhualandusklapid/-ventiilid) peavad olema varustatud
ümbrisega, et hoida ära lekkiva sisu väljapääsemist klapist.

6.4.7.13

Saadetise osasid ümbritsev kiirgusvarje, mis on määratletud kui kaitsesüsteemi osa, peab
olema konstrueeritud selliselt, et hoitaks ära selle elemendi juhuslik väljapääsemine varje alt.
Juhul, kui kiirgusvarje ja selle sees olev selline osa moodustavad eraldi üksuse, peab
kiirgusvarjet saama kindlalt sulgeda kõigist teistest pakendi osadest sõltumatult lukustuva
sulgemisseadmega.

6.4.7.14

Saadetis peab olema konstrueeritud selliselt, et alajaos 6.4.15 nimetatud katsete tulemusel saab
kinnitada, et saadetis hoiab ära:

6.4.7.15

a)

radioaktiivse sisu kadumise või hajumise ja

b)

kiirgustaseme tõusu üle 20% saadetise mis tahes välispinna punktis.

Vedela radioaktiivse materjali jaoks ette nähtud saadetise tehniline lahendus peab arvesse
võtma täiendavat täitmata mahuosa sisu temperatuuri kõikumiste, dünaamiliste mõjude ja
täitmise dünaamika mõjude kompenseerimiseks.
Vedelike A-tüüpi saadetised

6.4.7.16

Vedelate radioaktiivsete materjalide A-tüüpi saadetis peab lisaks:
a)

vastama alajao 6.4.7.14 punktis a toodud tingimustele, kui pakendiga sooritatakse
jao 6.4.16 kohased katsed ja

b)

kas
i)

olema varustatud piisava koguse absorbeeriva materjaliga, et imada endasse
kahekordne kogus vedelat sisu. Selline absorbeeriv materjal tuleb sobivalt
asetada, et kindlustada lekkimise korral kontakt vedelikuga; või

ii)

olema varustatud kaitsesüsteemiga, mis koosneb esmastest sisemistest ja
sekundaarsetest välistest kaitseelementidest ning mis on konstrueeritud selliselt,
et nad ümbritsevad vedelat sisu täielikult ja kindlustavad selle säilimise
sekundaarsete väliste kaitseelementide sees isegi juhul, kui sisemised elemendid
lekivad.

Gaasi A-tüüpi saadetised
6.4.7.17

Gaasi saadetise tehniline lahendus peab hoidma ära radioaktiivse sisu kadumise või hajumise,
kui saadetisega sooritatakse jaos 6.4.16 nimetatud katsed. See nõue ei kehti triitiumgaasi või
väärisgaaside A-tüüpi saadetiste kohta.
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6.4.8

Nõuded B(U)-tüüpi saadetistele

6.4.8.1

B(U)-tüüpi saadetiste tehnilised lahendused peavad vastama jaos 6.4.2 ja alajagudes 6.4.7.2
kuni 6.4.7.15 (välja arvatud alajao 6.4.7.14 punkt a) ning lisaks alajagudes 6.4.8.2 kuni
6.4.8.15 nimetatud nõuetele.

6.4.8.2

Saadetise tehniline lahendus peab olema selline, et alajagudes 6.4.8.5 ja 6.4.8.6 nimetatud
ümbritseva keskkonna tingimustel radioaktiivse sisu poolt tekitatav soojus, mida näitavad
jao 6.4.15 kohased katsed, ei mõjuks saadetisele halvendavalt sellisel määral, et saadetis ei
vastaks kaitsesüsteemile ja kaitsevarjele esitatavatele nõuetele, kui seda ei hooldataks ühe
nädala jooksul. Erilist tähelepanu peab pöörama soojuse mõjule, mis võib põhjustada ühte või
mitut järgnevatest punktidest:
a)

muuta radioaktiivse sisu paigutust, geomeetrilist vormi või füüsikalist olekut või esile
kutsuda konteineri, anuma või radioaktiivse materjali deformeerumist või sulamist, kui
radioaktiivne materjal asub konteineris või anumas (nt rüütatud kütuseelemendid),

b)

vähendada pakendi efektiivsust erinevate soojuspaisumiste või kaitsevarje materjali
pragunemise või sulamise tõttu,

c)

koos niiskusega kiirendada korrosiooni.

6.4.8.3

Saadetise tehniline lahendus peab olema selline, et alajaos 6.4.8.5 nimetatud ümbritseva
keskkonna tingimustel ja päikesekiirguse puudumisel ei ületaks selle juurdepääsetavate
pindade temperatuur 50 C, välja arvatud juhul, kui saadetist veetakse ainukasutuse tingimuste
kohaselt.

6.4.8.4

Maksimaalne temperatuur saadetise kergelt juurdepääsetaval pinnal mis tahes veo ajal
ainukasutuse tingimuste kohaselt, päikesekiirguse puudumisel, ei tohi ületada 85 C
alajaos 6.4.8.5 nimetatud ümbritseva keskkonna tingimustel. Inimeste kaitseks võib kasutada
barjääre või ekraane, mida pole vaja mingil moel katsetada.

6.4.8.5

Ümbritseva keskkonna temperatuuriks võetakse 38 C.

6.4.8.6

Päikesekiirguse tingimused loetakse vastavaks tabelis 6.4.8.6 määratud väärtustele.
Tabel 6.4.8.6: päikesekiirguse parameetrid
Olukord Pinna kuju ja asend
1
2
3
4
5

Horisontaalselt veetavad allapoole
pööratud tasapinnad
Horisontaalselt veetavad ülespoole
pööratud tasapinnad
Vertikaalselt veetavad tasapinnad
Muud allapoole pööratud
(mittehorisontaalsed) tasapinnad
Kõik muud pinnad

Päikesekiirgus 12 tunni jooksul
päevas (W/m2)
0
800
200a
200a
400a

Alternatiivina võib kasutada siinusfunktsiooni koos neeldumisteguriga, arvestamata lähedal
asuvate esemete võimalikku peegeldumisefekti.
a

6.4.8.7

Saadetis, millel on alajao 6.4.7.13 kohase soojuskatse nõuetele vastamiseks olemas
soojusvarje, peab olema selliselt konstrueeritud, et see varje jääks efektiivseks juhul, kui
saadetisega sooritatakse jao 6.4.15 ja alajao 6.4.17.2 punkti a ja b või alajao 6.4.17.2 punkti b
ja c kohased vastavad katsed. Ükski selline saadetise välispinnal olev varje ei tohi muutuda
ebaefektiivseks murdumisel, lõikamisel, libisemisel, hõõrdel või ettevaatamatul käsitsemisel.
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6.4.8.8

Saadetise tehniline lahendus peab olema selline, et kui sellega sooritatakse:
a)

jaos 6.4.15 nimetatud katsed, takistab see radioaktiivse sisu kadu selliselt, et see ei
ületaks 10-6 A2 tunnis, ja

b)

alajaos 6.4.17.1, alajao 6.4.17.2 punktis b, alajagudes 6.4.17.3 ja 6.4.17.4 määratud
katsed ning ühe järgnevatest katsetest:
i)

alajao 6.4.17.2 punktis c nimetatud katsed, kui saadetise mass ei ületa 500 kg,
välismõõtmete järgi määratud üldine tihedus ei ületa 1000 kg/m3 ja
radioaktiivseks sisuks on mitte üle 1000 A2 mitte-erikujuline radioaktiivne
materjal, või

ii)

alajao 6.4.17.2 punktis a kõikide ülejäänud saadetiste puhul,

vastaks see järgmistele nõuetele:
-

säilitab piisava varje, mis tagab selle, et kiirgus tase 1 m kaugusel saadetise pinnast ei
ületaks 10 mSv/h maksimaalse radioaktiivse sisalduse korral, mille jaoks saadetis on
konstrueeritud, ja

-

ei luba krüptoon-85 puhul radioaktiivse sisu kogu kadu üle 10 A2 nädalas ning mitte üle
A2 kõikide ülejäänud radionukliidide puhul.

Juhul, kui tegemist on erinevate radionukliidide segudega, rakendatakse alajagude 2.2.7.2.2.4
kuni 2.2.7.2.2.6 sätteid (välja arvatud krüptoon-85 puhul, mille jaoks võib kasutada A2(i)
efektiivväärtust, mis võrdub 10 A2). Eelnimetatud punktis a toodud juhul peab hindamine
arvesse võtma alajaos 4.1.9.1.2 nimetatud välise saastumise piirmäärasid.
6.4.8.9

Üle 105 A2 aktiivsusega radioaktiivse sisu jaoks ette nähtud saadetise tehniline lahendus peab
olema selline, et jaos 6.4.18 nimetatud sukelduskatsel kaitsesüsteem ei puruneks.

6.4.8.10

Vastavus lubatud vabaneva aktiivsuse piirmääradele ei tohi sõltuda filtritest ega
mehhaanilisest jahutussüsteemist.

6.4.8.11

Saadetisel ei tohi olla kaitsesüsteemist rõhu alandamise süsteemi, mis võimaldaks
radioaktiivse materjali pääsemist keskkonda jagudes 6.4.15 ja 6.4.17 nimetatud katsete
tingimustel.

6.4.8.12

Saadetise tehniline lahendus peab olema selline, et maksimaalsel normaalsel töörõhul ja
saadetisega jagudes 6.4.15 ja 6.4.17 nimetatud katsete sooritamisel ei saavutaks pinged
kaitsesüsteemis väärtusi, mis mõjuks saadetisele selliselt, et see ei vastaks enam ettenähtud
nõuetele.

6.4.8.13

Saadetise maksimaalne normaalne töörõhk ei tohi ületada manomeetrilist rõhku rohkem kui
700 kPa võrra.

6.4.8.14

Vähehajuvat radioaktiivset materjali sisaldav saadetis peab olema konstrueeritud selliselt, et
vähehajuvale radioaktiivsele materjalile lisatud vahend, mis ei moodusta selle osa, või pakendi
sisekomponendid ei kahjusta vähehajuva radioaktiivse materjali toimet.

6.4.8.15

Saadetise tehnilises lahenduses tuleb lähtuda ümbritseva keskkonna temperatuuri
arvestuslikust vahemikust -40 ºC kuni +38 ºC.
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6.4.9

Nõuded B(M)-tüüpi saadetisele

6.4.9.1

B(M) tüüpi saadetised peavad vastama alajaos 6.4.8.1 nimetatud B(M)-tüüpi saadetistele
esitatavatele nõuetele, välja arvatud see, et saadetistele, mis on ette nähtud vedamiseks ainult
kindla riigi piirides või ainult kindlate riikide vahel, võib nende riikide pädevate asutuste loal
määrata muud tingimused, kui need, mis toodud alajagudes 6.4.7.5, 6.4.8.4 kuni 6.4.8.6 ja
6.4.8.9 kuni 6.4.8.15. Sellegipoolest peavad B(M)-tüüpi saadetised vastama alajagudes 6.4.8.4
ja 6.4.8.9 kuni 6.4.8.15 nimetatud nõuetele niivõrd, kui võimalik.

6.4.9.2

B(M)-tüüpi saadetiste perioodiline ventileerimine veo ajal võib olla lubatud tingimusel, et
ventilatsiooni juhtseadmete kasutamine on asjaomase pädeva asutuse poolt lubatud.

6.4.10

Nõuded C-tüüpi saadetisele

6.4.10.1

C-tüüpi saadetise tehniline lahendus peab vastama jaos 6.4.2 ja alajagudes 6.4.7.2 kuni
6.4.7.15 määratud nõuetele, välja arvatud nõuded, mis on esitatud alajao 6.4.7.14 punktis a
ning alajagudes 6.4.8.2 kuni 6.4.8.6, 6.4.8.10 kuni 6.4.8.15 ja lisaks ka alajagudes 6.4.10.2
kuni 6.4.10.4.

6.4.10.2

Saadetis peab vastama alajao 6.4.8.8 punktis b ja alajaos 6.4.8.12 katsete jaoks ette nähtud
hindamiskriteeriumidele pärast matmist püsivas olekus soojusjuhtivusega 0,33 W.m-1.K ja
temperatuuriga 38 ºC määratud keskkonda. Esialgsed hindamiskriteeriumid peavad eeldama,
et mis tahes saadetise soojusisolatsioon jääb terveks, saadetis on maksimaalse normaalse
töörõhu juures ja ümbritseva keskkonna temperatuur on 38 ºC.

6.4.10.3

Saadetise tehniline lahendus peab olema selline, et kui see on maksimaalse normaalse töörõhu
juures ja kui sellega sooritatakse:
a)

jaos 6.4.15 nimetatud katsed, hoiab see ära radioaktiivse sisu kao sel määral, et see ei
ületaks 10-6 A2 tunnis, ja

b)

alajaos 6.4.20.1 toodud seeria katsed:
(i)

säilitab see piisava varje, mis tagab selle, et radiatsioonitase 1 m kaugusel
saadetise pinnast ei ületaks 10 mSv/h maksimaalse radioaktiivse sisalduse
korral, mille jaoks mahuti on konstrueeritud, ja

(ii)

hoiab see ära krüptoon-85 puhul radioaktiivse sisu kogu kao üle 10 A2
nädalas ning mitte üle A2 kõikide ülejäänud radionukliidide puhul.

Juhul, kui tegemist on erinevate radionukliidide segudega, rakendatakse alajagude 2.2.7.2.2.4
kuni 2.2.7.2.2.6 sätteid, välja arvatud krüptoon-85 puhul, mille jaoks võib kasutada A2(i)
efektiivväärtust, mis võrdub 10 A2. Eelnimetatud punktis a toodud juhul peab hindamine
arvesse võtma alajaos 4.1.9.1.2 nimetatud välise saastumise piirmäärasid.
6.4.10.4

Saadetise tehniline lahendus peab olema selline, et jaos 6.4.18 määratud rangema
sukeldamiskatse järel selle säilitussüsteem ei puruneks.
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6.4.11

Nõuded lõhustuvat materjali sisaldavatele saadetistele

6.4.11.1

Lõhustuvat materjali peab vedama selliselt, et:
a)

b)

6.4.11.2

rutiinsetel, normaalsetel ja avariilistel veotingimustel ei tekiks kriitilist ohuolukorda;
eriti tuleb arvesse võtta järgmisi juhtumeid:
i)

vee lekkimine pakendisse või sealt välja;

ii)

sisseehitatud neutronite neeldurite või aeglustite efektiivsuse vähenemine;

iii)

sisu ümberpaigutumine kas saadetise sees või seetõttu, et see pääseb saadetisest
välja;

iv)

kauguse vähenemine saadetise sees või saadetiste omavahelise vahekauguse
vähenemine;

v)

saadetise sattumine vee alla või mattumine lumme ja

vi)

temperatuurimuutused ning

see vastaks:
i)

alajao 6.4.7.2 nõuetele, välja arvatud siis, kui alajagu 2.2.7.2.3.5 (e) lubab
konkreetselt pakendamata materjali;

ii)

mujal ADR-is kehtestatud nõuetele, mis käsitlevad materjali radioaktiivseid
omadusi,

iii)

alajao 6.4.7.3 nõuetele, välja arvatud siis, kui materjal on vabastatud vastavalt
alajaole 2.2.7.2.3.5,

iv)

alajagudes 6.4.11.4 kuni 6.4.11.14 toodud nõuetele, välja arvatud juhul, kui
materjal on vabastatud vastavalt alajagudele 2.2.7.2.3.5, 6.4.11.2 või 6.4.11.3

Lõhustuvat materjali sisaldavad saadetised, mis vastavad alalõigu (d) nõuetele ja ühele
järgnevatest sätetest (a) kuni (c), on vabastatud alajagude 6.4.11.4 kuni 6.4.11.14 nõuetest.
(a) Mis tahes kujul olevat lõhustuvat materjali sisaldavad saadetised, tingimusel et:
(i) Saadetise väikseim välismõõde ei ole väiksem kui 10 cm;
(ii) Saadetise ohupiiri indeks on arvutatud järgmise valemi abil:

𝑆𝑎𝑎𝑑𝑒𝑡𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑜𝑙𝑒𝑣𝑎 𝑈 − 235 𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑖𝑑𝑒𝑠 𝑇𝑒𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑙õℎ𝑢𝑠𝑡𝑢𝑣𝑎𝑡𝑒 𝑛𝑢𝑘𝑙𝑖𝑖𝑑𝑖𝑑𝑒 ∗ 𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑠𝑎𝑎𝑑𝑒𝑡𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑖𝑑𝑒𝑠
𝐶𝑆𝐼 = 50 × 50 × (
+
)
𝑍
280

* Plutoonium võib olla mis tahes isotoopsel kujul, tingimusel et Pu-241 kogus saadetises on
väiksem kui Pu-240 kogus
kus Z väärtus saadakse tabelist 6.4.11.2;
(iii) Ühegi saadetise ohupiiri indeks ei ole suurem kui 10;
(b) Mis tahes kuju olevat lõhustuvat materjali sisaldavad saadetised, tingimusel et:
(i) Saadetise väikseim välismõõde ei ole väiksem kui 30 cm;
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(ii) Pärast alajagudes 6.4.15.1 kuni 6.4.15.6 ettenähtud katsete läbimist saadetis:
- Säilitab oma lõhustuva sisu;
- Säilitab saadetise välisteks üldmõõtudeks vähemalt 30 cm;
- ei tohi saadetise kogusele enam lisada veetavat ainet sellisel hulgal, mis
vastab 10 cm küljepikkusega kuubi mahule
(iii) Saadetises ohupiiri indeks on arvutatud järgmise valemi abil:
𝑆𝑎𝑎𝑑𝑒𝑡𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑜𝑙𝑒𝑣𝑎 𝑈 − 235 𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑖𝑑𝑒𝑠 𝑇𝑒𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑙õℎ𝑢𝑠𝑡𝑢𝑣𝑎𝑡𝑒 𝑛𝑢𝑘𝑙𝑖𝑖𝑑𝑖𝑑𝑒 ∗ 𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑠𝑎𝑎𝑑𝑒𝑡𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑖𝑑𝑒𝑠
𝐶𝑆𝐼 = 50 × 2 × (
+
)
𝑍
280

* Plutoonium võib olla mis tahes isotoopsel kujul, tingimusel et Pu-241 kogus saadetises on
väiksem kui Pu-240 kogus.
kus Z väärtus saadakse tabelist 6.4.11.2;
(iv) Ühegi saadetise ohupiiri indeks ei ole suurem kui 10;
(c) Mis tahes kuju olevat lõhustuvat materjali sisaldavad saadetised, tingimusel et:
(i) Saadetise väikseim välismõõde ei ole väiksem kui 10 cm;
(ii) Pärast alajagudes 6.4.15.1 kuni 6.4.15.6 ettenähtud katsete läbimist saadetis:
- Säilitab oma lõhustuva sisu;
- Säilitab saadetise välisteks üldmõõtudeks vähemalt 10 cm;
- Saadetisele ei saa enam lisada veetavat ainet sellisel hulgal, mis vastab 10
cm küljepikkusega kuubi mahule;
(iii) Saadetise ohupiiri indeks on arvutatud järgmise valemi abil:
𝑆𝑎𝑎𝑑𝑒𝑡𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑜𝑙𝑒𝑣𝑎 𝑈 − 235 𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑖𝑑𝑒𝑠 𝑇𝑒𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑙õℎ𝑢𝑠𝑡𝑢𝑣𝑎𝑡𝑒 𝑛𝑢𝑘𝑙𝑖𝑖𝑑𝑖𝑑𝑒 ∗ 𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑠𝑎𝑎𝑑𝑒𝑡𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑖𝑑𝑒𝑠
𝐶𝑆𝐼 = 50 × 2 × (
+
)
450
280

* Plutoonium võib olla mis tahes isotoopsel kujul, tingimusel et Pu-241 kogus saadetises on
väiksem kui Pu-240 kogus.
(iv) Üheski saadetises ei ole lõhustuvate nukliidide mass suurem kui 15 g;
(d) Berülliumi, deuteeriumiga rikastatud vesiniku, grafiidi ja teiste süsiniku allotroopide
kogumass ühes saadetises ei tohi olla suurem kui lõhustuvate nukliidide mass saadetises, välja
arvatud siis, kui nende kogukontsentratsioon ei ületa 1 g / 1000 g materjali kohta. Vase
sulamitega seotud berülliumi, kus berüllium moodustab kuni 4% sulami massist, ei tule
arvesse võtta.
Tabel 6.4.11.2 Z-i väärtused ohupiiri indeksi arvutamiseks vastavalt alajaole 6.4.11.2
Rikastatusa
Kuni 1,5% rikastatud uraan
Kuni 5% rikastatud uraan
Kuni 10% rikastatud uraan
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Z
2200
850
660

Kuni 20% rikastatud uraan
Kuni 100% rikastatud uraan

580
450

a

Kui saadetis sisaldab erineva rikastatuse astmega U-235, siis tuleb Z
väärtuseks võtta kõrgema rikastatuse astmega väärtus.
6.4.11.3

Saadetised, mis ei sisalda rohkem kui 1000 g plutooniumi, on vabastatud alajagude 6.4.11.4
kuni 6.4.11.14 kohaldamisest järgmistel tingimustel:
(a) Lõhustuvaid nukliide on plutooniumi massist vähem kui 20%.
(b) Saadetise ohupiiri indeks on arvutatud järgmise valemi abil:
𝐶𝑆𝐼 = 50 × 2 ×

𝑝𝑙𝑢𝑡𝑜𝑜𝑛𝑖𝑢𝑚𝑖 𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑖𝑑𝑒𝑠
1000

(c) Kui koos plutooniumiga esineb ka uraan, siis ei tohi uraani mass olla rohkem kui
1% plutooniumi massist.
6.4.11.4

Juhul, kui keemiline või füüsikaline vorm, isotoopne koostis, mass või kontsentratsioon,
aeglustustegur või tihedus või geomeetriline konfiguratsioon ei ole teada, tuleb
alajagudes 6.4.11.8 kuni 6.4.11.13 toodud hinnangud sooritada eeldusel, et iga tundmatu
parameeter omab väärtust, mille juures neutronite lisandumine saavutab nende hinnangute
tuntud tingimuste ja parameetritega kooskõlas oleva maksimaalse taseme.

6.4.11.5

Kiiritatud tuumakütuse puhul peavad alajagude 6.4.11.8 kuni 6.4.11.13 hinnangud põhinema
isotoopsel koostisel, mis näitab kas:

6.4.11.6

a)

maksimaalset neutronite lisandumist kiirituse ajal või

b)

konservatiivset arvestust neutronite lisandumise osas saadetise hindamisel. Pärast
kiiritamist, kuid enne saadetise lähetamist tuleb sooritada mõõtmine, mis kinnitaks
isotoopse koostise konservatiivsust.

Pärast jaos 6.4.15 kirjeldatud katseid peab saadetis:
a)

säilitama oma minimaalsed üldised välismõõtmed vähemalt 10 cm juures ja

b)

ära hoidma 10 cm küljepikkusega kuubi sisenemise.

6.4.11.7

Saadetise tehnilises lahenduses tuleb lähtuda ümbritseva keskkonna arvestuslikust
temperatuurist vahemikus -40 ºC kuni +38 ºC, välja arvatud juhul, kui pädev asutus seda
saadetise tootmiseks väljastatud tootmisloas muudmoodi sätestab.

6.4.11.8

Iga saadetise puhul peab arvestama olukorraga, kus vesi võiks sattuda saadetise kõigisse
tühikutesse, kaasa arvatud kaitsesüsteemi tühikutesse, või voolata neist välja. Kui tehniline
lahendus näeb ette spetsiaalsed vahendid, mis hoiavad ära vee sattumise ja kogunemise
tühikutesse või neist väljatungimise, ei tohi veetavat ainet nende tühikute tõttu lekkida.
Spetsiaalsete vahendite hulka kuulub üks järgnevatest:
a)

mitmekordne hästi läbimõeldud ja heakvaliteediline veekaitse, millest vähemalt kaks
kihti peavad jääma veekindlaks, kui saadetisega sooritatakse alajao 6.4.11.13 punkti b
kohane katse, kõrgetasemeline kvaliteedikontroll pakendi tootmise, hoolduse ja
remondi käigus ning katsed, millega saab näidata, et saadetis on suletud, enne igakordset
saadetise lähetamist, või
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b)

ainult maksimaalselt 5 massi%-ni uraan-235 rikastatud uraanheksafluoriidi sisaldavate
saadetiste puhul:
i)

saadetised, mille puhul alajao 6.4.11.13 punkti b kohaste katsete järel ei esine
füüsilist kontakti klapi/ventiili ning pakendi mis tahes muu elemendi vahel (välja
arvatud selle algne kinnituskoht) ning millel sellele lisaks pärast alajao 6.4.17.3
kohase katse sooritamist jäävad klapid/ventiilid lekkekindlaks, ja

ii)

mille suhtes toimub tootmise, pakendi hoolduse ja remondi käigus
kõrgetasemeline kvaliteedikontroll ning millega viiakse läbi katsed, mis näitavad
kõikide pakendite suletust iga kord enne saadetise lähetamist.

6.4.11.9

Peab arvestama sellega, et ohjeldussüsteem on läbipaistev vähemalt 20 cm paksuse veekihi alt
või võimaldab pakendi materjal täiendavalt paremat nähtavust veekihi alt. Kuid kui saab
näidata, et ohjeldussüsteem jääb alajao 6.4.11.13 punkti b kohaste katsete tulemusena pakendis
vigastamata, siis võib alajao 6.4.11.10 punkti c kohaselt pakendi nähtavust eeldada vähemalt
20 cm paksuse veekihi puhul.

6.4.11.10

Saadetis peab vastama alajagude 6.4.11.8 ja 6.4.11.9 tingimustele, samal ajal vastama
saadetistele esitatavatele nõuetele neutronite lisandumise maksimaalse võimaliku hulga
arvestamisega antud tingimustel:
a)

tavapärastel veotingimustel (intsidentideta vedu);

b)

alajao 6.4.11.12 punktis b toodud katsetel;

c)

alajao 6.4.11.13 punktis b toodud katsetel.

6.4.11.11

(Reserveeritud)

6.4.11.12

Normaalsete veotingimuste jaoks peab tuletama arvu „N” selliselt, et „N” arvu saadetiste
viiekordne väärtus jääks allapoole kriitilist ohupiiri saadetise asendi ja tingimuste puhul, mis
põhjustavad maksimaalse neutronite lisandumise, järgmistel tingimustel:

6.4.11.13

a)

saadetiste vahel pole midagi ja saadetise asend on vähemalt 20 cm paksuse veekihi alt
igast küljest nähtav ja

b)

saadetised on sellises olukorras, nagu nad oleksid pärast nende seisukorra hindamiseks
läbi viidud alajaos 6.4.15 kirjeldatud katseid.

Avariiliste veotingimuste jaoks peab tuletama arvu „N” selliselt, et „N” arvu saadetiste
kahekordne väärtus jääks allapoole kriitilist ohupiiri saadetise asetuse ja tingimuste puhul, mis
põhjustavad maksimaalse neutronite lisandumise, järgmistel tingimustel:
a)

saadetiste vahel asub vesinikku sisaldav aeglusti ja saadetise asend on igast küljest
vähemalt 20 cm paksuse veekihi alt nähtav ja

b)

jaos 6.4.15 nimetatud katsete alusel, mille järel sooritatakse järgmistest piiravam:
i)

alajao 6.4.17.2 punktis b nimetatud katsed ning kas alajao 6.4.17.2 punktis c
nimetatud katse saadetiste jaoks, mille mass ei ületa 500 kg ja välistel mõõtudel
põhinev üldine tihedus pole suurem kui 1000 kg/m3, või alajao 6.4.17.2 punktis a
nimetatud katse kõikide ülejäänud saadetiste jaoks; sellele järgneb alajaos
6.4.17.3 nimetatud katse ning lõpuks alajagudes 6.4.19.1 kuni 6.4.19.3 nimetatud
katsed või
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ii) alajaos 6.4.17.4 nimetatud katse alusel ja
c)

juhul, kui alajao 6.4.11.13 punktis b nimetatud katsete järel toimub lõhustuva materjali
mis tahes osa leke kaitsesüsteemist, tuleb eeldada, et lõhustuv materjal lekib kõigist
saadetistest ning kogu lõhustuv materjal on sellise konfiguratsiooniga ja aeglustusega,
mille tagajärjel toimub neutronite maksimaalne lisandumine, selge nähtavusega
vähemalt 20 cm paksuse veekihi alt.

6.4.11.14

Lõhustuvat materjali sisaldavate saadetiste ohupiiri indeks (CSI) tuleb määrata, jagades arvu
50 väiksemaga kahest N väärtusest, mis on saadud alajagudes 6.4.11.12 ja 6.4.11.13 (st CSI =
50/N). Ohupiiri indeks võib olla null, kui allapoole ohupiiri jääb piiramatu arv saadetisi (st N
on tegelikult mõlemal juhul võrdne lõpmatusega).

6.4.12

Katsemeetmed ja vastavuse näitamine

6.4.12.1

Vastavust alajagudes 2.2.7.2.3.1.3, 2.2.7.2.3.1.4, 2.2.7.2.3.3.1, 2.2.7.2.3.3.2, 2.2.7.2.3.4.1,
2.2.7.2.3.4.2 ja jagudes 6.4.2 kuni 6.4.11 nõutud tugevusstandarditele tuleb näidata ükskõik
millise alltoodud meetodiga või meetodite kombinatsiooniga:
a)

katsed näidistega, mis sisaldavad LSA-III materjali või erikujulist radioaktiivset
materjali või vähehajuvat radioaktiivset materjali või on pakendite mudelid või
prototüübid, kus mudeli või prototüübi sisu simuleerib nii täpselt kui võimalik
eeldatavate radioaktiivse sisu ja katsetatava mudeli või pakendi karakteristikute
diapasooni, tuleb läbi viia selliselt, nagu nad kavatsetakse veole lähetada;

b)

viide eelmistele, piisavalt sarnastele, veotingimustele vastavatele näidetele;

c)

katsed vastavamõõduliste mudelitega, millel on uuritavat üksikasja puudutavad
omadused, kui inseneri kogemus näitab, et selliste katsete tulemused on tehnilise
lahenduse eesmärgil sobivad. Juhul kui kasutatakse mudelit, peab arvesse võtma
teatud katseparameetrite, nagu näiteks penetromeetri otsaku läbimõõdu või
survekoormuse korrigeerimise vajadust;

d)

arvutus või põhjendatud arvamus juhul, kui arvutusmeetodeid ja parameetreid
peetakse üldiselt usaldusväärseteks ja konservatiivseteks.

6.4.12.2

Pärast seda, kui näidise, prototüübi või mudeliga on katsed läbi tehtud, tuleb kasutada kohaseid
hindamismeetodeid tagamaks, et katsejuhiseid on täidetud vastavalt alajagudes 2.2.7.2.3.1.3,
2.2.7.2.3.1.4, 2.2.7.2.3.3.1, 2.2.7.2.3.3.2, 2.2.7.2.3.4.1, 2.2.7.2.3.4.2 ja jagudes 6.4.2 kuni
6.4.11 kirjeldatud tugevus- ja vastuvõetavuse standarditele.

6.4.12.3

Kõiki näidiseid tuleb enne katsetamist kontrollida, et kindlaks teha ja registreerida vead ning
vigastused, kaasa arvatud järgmised:
a)

kõrvalekalded tehnilisest lahendusest;

b)

tootmisdefektid;

c)

korrosioon või muud kahjustused ning

d)

omaduste moonutused.

Saadetise kaitsesüsteemi tuleb selgelt kirjeldada. Näidise välised omadused peavad olema
selgelt määratletud selliselt, et oleks lihtsalt ja selgelt võimalik viidata sellise näidise igale
osale.
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6.4.13

Kaitsesüsteemi ja varjestuse terviklikkuse katsetamine ning ohupiiri hindamine
Pärast kõiki jagudes 6.4.15 kuni 6.4.21 nimetatud kohaseid katseid peab:

6.4.14

a)

kindlaks tegema ja registreerima vead ning vigastused;

b)

kindlaks tegema, kas katsetatava saadetise kaitsesüsteemi ja varjestuse terviklikkus on
säilinud jagudes 6.4.2 kuni 6.4.11 nõutud määral ja

c)

lõhustuvaid materjale sisaldavate saadetise puhul kindlaks tegema, kas
alajagudes 6.4.11.1 kuni 6.4.11.14 nõutud hinnangutes kasutatavad eeldused ja
tingimused ühe või enama saadetise jaoks on kehtivad.

Kukkumiskatsete sihtväärtus
Alajao 2.2.7.2.3.3.5 punktis a, alajaos 6.4.15.4, jao 6.4.16 punktis a ning alajagudes 6.4.17.2
ja 6.4.20.2 nimetatud kukkumiskatsete objekt peab olema tasane, horisontaalne, selliste
omadustega pind, et nende katsete tagajärjel ei suurendaks pinna nihkumine või deformatsioon
oluliselt näidiste vigastusi.

6.4.15

Katsed, mis tõendavad vastupidavust normaalsetele veotingimustele

6.4.15.1

Vastavad katsed on: veega piserdamise katse, vaba langemise katse, virnastamiskatse ja
penetratsioonikatse. Saadetise näidistega peab läbi viima vaba langemise katse,
virnastamiskatse ja penetratsioonikatse, millele kõigil juhtudel eelneb veega piserdamise
katse. Kõikide katsete jaoks võib kasutada üht näidist tingimusel, et alajao 6.4.15.2 nõuded on
täidetud.

6.4.15.2

Veega piserdamise katse lõppemise ja järgneva katse alguse vaheline ajavahemik peab olema
sellise kestusega, et vesi imbuks maksimaalselt ning näidise välispind märgatavalt ei kuivaks.
Vastupidiste tõendite puudumisel võrdsustatakse see ajavahemik kahe tunniga, kui veega on
piserdatud üheaegselt neljast küljest. Kui vett piserdatakse neljast küljest järgemööda, siis ei
tohi ooteaega enne järgmist katsetamist olla.

6.4.15.3

Veega piserdamise katse: näidisega viiakse läbi veega piserdamise katse, mis imiteerib näidise
vihmasaju all olemist vähemalt ühe tunni vältel, kusjuures saju intensiivsus on umbes 5 cm
tunnis.

6.4.15.4

Vaba langemise katse: näidis peab kukkuma objektile selliselt, et katsetatavad ohutusvahendid
saaksid maksimaalseid vigastusi.
a)

Kukkumise kõrgus, mõõdetuna näidise alumise punkti ja objekti ülemise pinna vahel,
ei tohi olla väiksem kui kasutatava massi kohta tabelis 6.4.15.4 määratud kaugus. Objekt
peab olema selline nagu defineeritud jaos 6.4.14;

b)

Ristkülikukujuliste kartongist või puidust saadetiste puhul, mille mass ei ületa 50 kg,
peab laskma eraldi näidisel vabalt kukkuda kõikidele nurkadele 0,3 m kõrguselt;

c)

Silindriliste kartongist saadetiste puhul, mille mass ei ületa 100 kg, peab laskma eraldi
näidisel vabalt kukkuda 0,3 m kõrguselt pakendi mõlema otsa ääre igale veerandile.
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Tabel 6.4.15.4: Vaba langemise kõrgus saadetise katsetamiseks normaalsete
veotingimuste suhtes
Saadetise mass (kg)

6.4.15.5

Vaba langemise kõrgus (m)

Saadetise mass < 5000

1,2

5000 ≤ saadetise mass < 10 000

0,9

10 000 ≤ saadetise mass < 15 000

0,6

15 000  saadetise mass

0,3

Virnastamiskatse: välja arvatud juhul, kui pakendi kuju ei võimalda seda korralikult
virnastada, tuleb näidis asetada 24 tunniks survekoormuse alla, mis on võrdne kõige
suuremaga järgmisest:
a)

saadetise viiekordse maksimaalse raskuse väärtus ja

b)

saadetise vertikaalprojektsiooni pindala ning 13 kPa korrutise väärtus.

Koormust tuleb rakendada ühtlaselt kahele näidise vastasküljele, millest üks peab olema see
külg, millel saadetis tavaliselt seisab.
6.4.15.6

6.4.16

Penetratsioonikatse: näidis tuleb asetada jäigale, tasasele, horisontaalsele pinnale, mis ei tohi
katsetamise ajal oluliselt liikuda.
a)

3,2 cm läbimõõduga, ümara otsaga ja 6 kg raskusel vardal, mille pikitelg asetseb
vertikaalselt, lastakse kukkuda näidise kõige nõrgema osa keskmesse selliselt, et juhul,
kui see tungib küllalt sügavale, tabaks see kaitsesüsteemi. Varras ei tohi katse käigus
oluliselt deformeeruda;

b)

kukkumise kõrgus, mõõdetuna selle madalaima otsa ja tabamiskoha vahel näidise
ülemisel pinnal, peab olema 1 m.

Täiendavad katsed vedelike ja gaaside veoks mõeldud A-tüüpi saadetiste puhul
Näidise või eraldi näidistega sooritatakse mõlemad järgnevad katsed, välja arvatud juhul, kui
saab näidata, et üks katse on kõnealuse näidise jaoks rangem kui teine. Sel juhul katsetatakse
ühte näidist rangemal katsel.
a)

Vaba langemise katse: näidisel lastakse kukkuda objektile selliselt, et kaitsekest saaks
maksimaalseid vigastusi. Kukkumise kõrgus, mõõdetuna näidise madalaima punkti ja
objekti ülemise pinna vahel, peab olema 9 m. Objekt peab olema selline nagu
defineeritud jaos 6.4.14;

b)

Penetratsioonikatse: näidisega sooritatakse alajaos 6.4.15.6 nimetatud katse, kuid varda
kukkumise kõrgust suurendatakse alajaos 6.4.15.6 punktis b nimetatud 1 m asemel kuni
1,7 meetrini.

6.4.17

Katsed, mis tõendavad vastupidavust avariitingimustele veo ajal

6.4.17.1

Näidisele tuleb teha alajagudes 6.4.17.2 ja 6.4.17.3 kirjeldatud katsed, toodud järjekorras, ja
uurida katsetingimuste koosmõju. Pärast neid katseid tuleb kas sama või eraldi näidisega
sooritada alajaos 6.4.17.4 ning vajadusel jaos 6.4.18 nimetatud veega piserdamise katse(d).
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6.4.17.2

6.4.17.3

Mehhaaniline katse: mehhaaniline katse koosneb kolmest erinevast kukkumiskatsest. Iga
näidisega viiakse läbi alajagudes 6.4.8.8 või 6.4.11.13 kirjeldatud vastav kukkumine. Näidiste
kukkumisjärjekord peab olema selline, et mehhaanilise katse tulemusel saaks näidis selliseid
vigastusi, mille tulemuseks oleksid maksimaalsed vigastused järgneval soojuskatsel.
a)

Esimesel kukkumiskatsel peab näidis kukkuma objektile selliselt, et saada
maksimaalseid vigastusi, ning kukkumise kõrgus, mõõdetuna näidise madalaima punkti
ja märklaua ülemise pinna vahel, oleks 9 m. Objekt peab olema selline nagu defineeritud
jaos 6.4.14;

b)

Teisel kukkumiskatsel peab näidis kukkuma objektile jäigalt risti kinnitatud vardale
selliselt, et saada maksimaalseid vigastusi. Kukkumise kõrgus, mõõdetuna varda otsa ja
näidise eeldatava kokkupõrkepunkti vahel, peab olema 1 m. Selleks tuleb võtta
ümmarguse ristlõikega, 15,0 cm ± 0,5 cm läbimõõduga ja 20 cm pikkusest pehmest
terasest varras, välja arvatud juhul, kui pikem varras põhjustaks suuremaid vigastusi.
Sel juhul peab kasutama piisava pikkusega varrast, mis põhjustaks maksimaalseid
vigastusi. Varda ülemine ots peab olema tasane ja horisontaalne, mille serva raadius
võib olla ümardatud kuni 6 mm. Objekt, millele varras kinnitatakse, peab olema selline,
nagu kirjeldatud jaos 6.4.14;

c)

Kolmandal kukkumiskatsel katsetatakse näidist dünaamilise purunemise suhtes, kus
näidis asetatakse objektile selliselt, et näidis saaks maksimaalseid vigastusi, kui talle
kukub 9 m kõrguselt peale 500 kg raskune mass. Massiks on pehmest terasest plaat
suurusega 1 m x 1 m, mis peab kukkuma horisontaalses asendis. Terasest plaadi alumise
küljel peavad olema servad ja nurgad ümardatud kuni 6 mm raadiuseni. Kukkumise
kõrgust mõõdetakse plaadi alumisest pinnast kuni näidise kõrgeima punktini. Objekt,
millel näidis asetseb, peab olema selline, nagu kirjeldatud jaos 6.4.14.

Soojuskatse: näidis peab olema soojuslikus tasakaalus ümbritseva keskkonna temperatuuril 38
ºC ning tabelis 6.4.8.6 määratud päikesekiirgusel ning saadetises olevast radioaktiivsest sisust
tekkiva sisesoojuse maksimaalse arvutusliku kiiruse tingimustes. Alternatiivina võib ükskõik
milline neist parameetritest omada erinevaid väärtusi enne ja pärast katset tingimusel, et neid
arvestatakse vastavalt järgneva hinnangu andmisel saadetisele.
Soojuskatse koosneb järgmistest katsetest:
a)

näidis asetatakse 30 minutiks soojuskeskkonda, kus soojusvoog on samaväärne õhus
põleva süsivesinikkütuse põlemisallika soojusvooga rahulikel ümbritseva keskkonna
tingimustel, millest piisab, et tagada minimaalset leegi kiirgustegurit 0,9 ning vähemalt
800 ºC keskmist temperatuuri. Leek peab täielikult ümbritsema näidist, mille pinna
neeldumistegur on 0,8 või vastav väärtus, mida saadetis nendel katsetingimustel omab.
Sellele katsele järgnevalt;

b)

asetatakse näidis ümbritseva keskkonna temperatuurile 38 ºC ning tabelis 6.4.8.6
määratud päikesekiirguse ning saadetises olevast radioaktiivsest sisust tekkiva
sisesoojuse maksimaalse arvutusliku kiiruse tingimustesse ajaks, millest piisab, et
kindlustada temperatuuri langust ja/või lähenemist esialgsetele tasakaaluoleku
tingimustele kõikjal näidises. Alternatiivina võib ükskõik milline neist parameetritest
omada erinevaid väärtusi peale kuumutamise lõppu tingimusel, et neid arvestatakse
vastavalt järgneva hinnangu andmisel saadetisele.

Katse ajal ja pärast katset ei tohi näidist kunstlikult jahutada ning näidise materjalide põlemisel
peab laskma loomulikult toimuda.
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6.4.17.4

Sukeldamiskatse: näidis sukeldatakse vette ning sellele peab mõjuma vähemalt 15 m kõrgune
veesamba rõhk vähemalt 8 tunni jooksul selliselt, et see põhjustaks maksimaalseid vigastusi.
Demonstreerimise eesmärgil võib lugeda vähemalt 150 kPa välisrõhu (manomeetrilise
ülerõhu) vastavaks neile tingimustele.

6.4.18

Üle 105 A2 sisaldavate B(U)-tüüpi ja B(M)-tüüpi saadetiste ja C-tüüpi saadetiste puhul
ette nähtud raskem sukeldamiskatse
Raskem sukeldamiskatse: näidis sukeldatakse vette ning sellele peab mõjuma vähemalt 200 m
kõrguse veesamba rõhk vähemalt ühe tunni jooksul. Demonstreerimise eesmärgil võib lugeda
vähemalt 2 MPa välisrõhu (manomeetrilise ülerõhu) neile tingimustele vastavaks.

6.4.19

Veetiheduskatse lõhustuvat materjali sisaldavatele saadetistele

6.4.19.1

Katset ei korraldata saadetistele, milles alajagude 6.4.11.8 kuni 6.4.11.13 hinnangute kohaselt
eeldatakse vee sisse- või väljalekkimist ulatuses, mis põhjustaks suurima reaktiivsuse.

6.4.19.2

Enne alltoodud veekindluse katse läbiviimist näidisega peab sellega sooritama alajao 6.4.17.2
punkti b ja kas alajao 6.4.17.2 punktide a või c kohased katsed (nagu nõutud alajaos 6.4.11.13)
ning alajao 6.4.17.3 kohase katse.

6.4.19.3

Näidis sukeldatakse vähemalt 0,9 m sügavusse vette vähemalt 8 tunniks sellises asendis, milles
eeldatakse maksimaalset lekkimist.

6.4.20

Katsed C-tüüpi saadetistele

6.4.20.1

Näidistega tuleb läbi viia kõik järgmised katseseeriad kindlas järjekorras:
a)

alajao 6.4.17.2 punktis a, alajao 6.4.17.2 punktis c, alajagudes 6.4.20.2 ja 6.4.20.3
määratud katsed ning

b)

alajaos 6.4.20.4 määratud katsed.

Kõikide a ja b katseseeriate puhul on lubatud kasutada eraldi näidiseid.
6.4.20.2

Torke-/rebimiskatse: näidisele lastakse mõjuda madalsüsinikterasest valmistatud vertikaalse
tahke katsekeha purustavat jõudu. Katsekeha orientatsioon näidise pinna suhtes ja saadetise
kokkupõrkekoht peab olema selline, et see põhjustaks alajao 6.4.20.1 punkti a katseseeria
lõpuks maksimaalseid purustusi.
a)

Näidis, milleks on alla 250 kg massiga saadetis, asetatakse alusplaadile ja sellele
lastakse eeldatavast kokkupõrkekohast 3 m kõrgemalt kukkuda 250 kg massiga
katsekehal. Selle katse puhul peab katsekehaks olema 20 cm läbimõõduga silindriline
varras, mille löögiots moodustab järgmiste mõõtudega ringikujulise põhjaga koonuse:
kõrgus 30 cm ja tipu läbimõõt 2,5 cm, ülemine ots peab olema mitte üle 6 mm
raadiusega ümardatud servaga. Objekt, millele näidis kinnitatakse, peab olema selline,
nagu kirjeldatud jaos 6.4.14;

b)

Saadetiste puhul massiga 250 kg ja enam tuleb katsekeha asetada oma alusega
alusplaadile ja laskma näidisel selle otsa kukkuda. Kukkumise kõrgus, mõõdetuna
näidise kokkupõrke punktist kuni katsekeha ülemise pinnani, peab olema 3 m. Selle
katse puhul peavad katsekeha omadused ja mõõdud olema samasugused nagu punktis a,
välja arvatud see, et katsekeha pikkus ja mass peavad olema sellised, et katsekeha
põhjustaks näidisele maksimaalset kahju. Alusplaat, millel näidis asub, on kirjeldatud
jaos 6.4.14.
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6.4.20.3

Rangem vastupidavuskatse termilistele tingimustele: selle katse tingimused peavad olema
sellised nagu määratud alajaos 6.4.17.3, välja arvatud soojuskeskkonnas viibimise aeg, mis
peab olema 60 minutit.

6.4.20.4

Kokkupõrkekatse: näidisel lastakse kokku põrgata alusplaadiga kiirusel mitte alla 90 m/s
sellise orientatsiooniga, mis põhjustaks maksimaalseid purustusi. Objekt peab olema selline
nagu defineeritud jaos 6.4.14, kuid selle pind võib olla suvalise orientatsiooniga tingimusel, et
see võtab löögi otsesuunal vastu.

6.4.21

0,1 kg või suurema koguse uraanheksafluoriidi jaoks mõeldud pakendite ülevaatus

6.4.21.1

Kõiki toodetud pakendeid ning nende käitamisseadmeid ja konstruktsioonielemente peab kas
koos või eraldi enne töösse rakendamist esialgselt ning järgnevalt korraliselt üle vaatama.
Need ülevaatused tuleb sooritada ning kinnitada kooskõlas pädeva asutusega.

6.4.21.2

Esialgne ülevaatus peab koosnema tehnilise lahenduse karakteristikute kontrollimisest,
tugevuskatsest, tiheduskatsest, vee mahutavuse katsest ning käitamisseadmete rahuldava töö
kontrollimisest.

6.4.21.3

Korralised ülevaatused peavad koosnema visuaalsest ülevaatusest, tugevuskatsest,
tiheduskatsest ning käitamisseadmete rahuldava töö kontrollimisest. Korraliste ülevaatuste
vaheline aeg ei tohi olla pikem kui viis aastat. Pakendeid, mida pole selle viie aasta jooksul
üle vaadatud, tuleb enne vedu kontrollida pädeva asutuse poolt kinnitatud korra kohaselt.
Pakendeid ei tohi uuesti täita enne korraliste ülevaatuste korra täielikku täitmist.

6.4.21.4

Tehnilise lahenduse
tootmisprogrammile.

6.4.21.5

Esialgne tugevuskatse pakenditele, mis on ette nähtud sisaldama vähemalt 0,1 kg
uraanheksafluoriidi, tuleb läbi viia survekatsega, siserõhuga 1,38 MPa (13,8 baari). Kuid
juhul, kui siserõhk on alla 2,76 MPa (27,6 baari), peab olema mitmepoolne heakskiit.
Korraliste ülevaatuste puhul võib rakendada igasuguseid muid samaväärseid mitmepoolselt
tunnustatud mittepurustavaid katseid.

6.4.21.6

Tiheduskatse tuleb läbi viia vastavalt protseduurile, mis suudab registreerida 0,1 Pa.l/s (10-6
baari∙l/s) tundlikkusega lekkimised kaitsesüsteemis.

6.4.21.7

Pakendi veemahutavus tuleb kindlaks määrata ±0,25% täpsusega algtemperatuuril 15 ºC. Maht
tuleb näidata alajaos 6.4.21.8 kirjeldatud plaadil.

6.4.21.8

Mittekorrodeeruvast materjalist valmistatud plaat tuleb kinnitada kindlalt iga pakendi külge,
kergelt ligipääsetavasse kohta. Plaadi kinnitamise viis ei tohi vähendada pakendi tugevust.
Plaadile tuleb stantsida või mõne muu samaväärse meetodiga kanda vähemalt järgmised
andmed:

kontroll

peab

näitama

vastavust

-

loa number;

-

tootja seerianumber;

-

maksimaalne töörõhk (manomeetriline rõhk);

-

katserõhk (manomeetriline rõhk);

-

sisu: uraanheksafluoriid;

-

maht liitrites;

-

maksimaalne lubatav uraanheksafluoriidi täitemass;

-

taara mass;
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prototüübi

väärtustele

ja

-

esialgse ülevaatuse ja viimase korralise ülevaatuse kuupäev (kuu, aasta);

-

katse sooritanud eksperdi pitser.

6.4.22

Saadetiste tehniliste lahenduste ja materjalide heakskiit

6.4.22.1

0,1 kg või enam uraanheksafluoriidi sisalduva saadetise tehniline lahendus nõuab järgmist:

6.4.22.2

a)

kõik alajao 6.4.6.4 nõuetele vastavad tehnilised lahendused nõuavad mitmepoolset
heakskiitu;

b)

kõik alajagudele 6.4.6.1 kuni 6.4.6.3 vastavad tehnilised lahendused nõuavad pakendi
päritoluriigi pädeva asutuse heakskiitu, kui ADR ei nõua mitmepoolset heakskiitu.

Kõik B(U)-tüüpi ja C-tüüpi saadetiste tehnilised lahendused nõuavad ühepoolset heakskiitu,
välja arvatud järgmistel juhtudel:
a)

lõhustuva materjali jaoks ette nähtud tehnilise lahenduse kasutamisel, mis peab vastama
ka alajagude 6.4.22.4, 6.4.23.7 ja 5.1.5.2.1 nõuetele, nõutakse mitmepoolset heakskiitu
ja

b)

B(U)-tüüpi saadetise tehnilise lahenduse kasutamisel vähehajuva radioaktiivse materjali
jaoks nõutakse mitmepoolset heakskiitu.

6.4.22.3

Kõigi B(M)-tüüpi saadetiste tehnilistele lahendustele, kaasa arvatud lõhustuva materjali jaoks
ette nähtutele, mis peavad vastama ka alajagude 6.4.22.4, 6.4.23.7 ja 5.1.5.2.1 nõuetele, ja
vähehajuva radioaktiivse materjali jaoks ette nähtutele, nõutakse mitmepoolset heakskiitu.

6.4.22.4

Kõigi lõhustuva materjali saadetiste kasutamiseks, mis ei ole alajagude 2.2.7.2.3.5 lõigete a
kuni f, 6.4.11.2 ja 6.4.11.3 alusel vabastatud, on vaja mitmepoolset veoluba.

6.4.22.5

Erikujulise radioaktiivse materjali tehnilise lahenduse kasutamiseks nõutakse ühepoolset
heakskiitu. Väikese hajuvusega radioaktiivse materjali tehnilised lahenduse kasutamiseks
nõutakse mitmepoolset heakskiitu (vt ka alajagu 6.4.23.8).

6.4.22.6

Klassifikatsioonist „LÕHUSTUV” vabastatud lõhustuva materjali kasutamiseks vastavalt
alajaole 2.2.7.2.3.5 (f) nõutakse mitmepoolset heakskiitu.

6.4.22.7

Alternatiivsed aktiivsuse piirmäärad vabastatud instrumentide või esemete kaubasaadetiste
jaoks vastavalt 2.2.7.2.2.2 (b) vajavad mitmepoolset heakskiitu.

6.4.22.8

ADR-i lepinguosalisest riigist pärit tehnilised lahendused, mille kasutamiseks nõutakse
ühepoolset heakskiitu, peavad olema selle riigi pädeva asutuse poolt heakskiidetud. Kui riik,
kus saadetise konstruktsioon on valmistatud, ei ole ADR-i lepinguosaline riik, on vedu
võimalik tingimusel, et:

6.4.22.9

a)

sertifikaat, mis tõendab, et saadetise tehniline lahendus vastab ADR-i tehnilistele
nõuetele, on selle riigi poolt välja antud ning selle sertifikaadi on allkirjastanud ADR-i
lepinguosalise riigi pädev asutus;

b)

kui ADR-i lepinguosaline riik ei ole esitanud sertifikaati ega väljastanud olemasolevale
saadetise tüübikinnitust, väljastatakse saadetise konstruktsiooni kasutusluba ADR-i
lepinguosalise riigi pädeva asutuse poolt.

Üleminekumeetmeid tehniliste lahenduste kohta vt alajaost 1.6.6.
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6.4.23

Taotlused ja load radioaktiivsete materjalide veoks

6.4.23.1

(Reserveeritud)

6.4.23.2

Veoloa heakskiidu taotlus peab sisaldama:

6.4.23.3

a)

kaubapartii veoga seotud ajavahemikku, milleks luba taotletakse;

b)

tegelikku radioaktiivset sisu, eeldatavat transpordiliiki, sõiduki tüüpi ja eeldatavat või
soovitatavat veoteekonda ja

c)

üksikasjalikku ülevaadet sellest, kuidas rakendatakse alajao 5.1.5.2.1 (a) (v), (vi) või
(vii) kohaselt välja antud saadetise kasutusloa heakskiiduga ette nähtud
ettevaatusabinõusid ja administratiivset- või ekspluatatsioonilist kontrolli.

Erikorralduse alusel veetava kaubapartii veoloa taotlus peab sisaldama kogu pädeva asutuse
poolt nõutud informatsiooni selle kohta, et veo üldine ohutustase on vähemalt samaväärne
sellega, mis oleks sel juhul, kui kõik vastavad ADR-i nõuded oleksid täidetud.
Taotlus peab sisaldama samuti:

6.4.23.4

a)

aruannet selle kohta, mis osas ja miks saadetist ei saa lähetada kõigi vastavate ADR-i
nõuete kohaselt, ja

b)

aruannet igasuguste spetsiaalsete ettevaatusabinõude või haldus- või
ekspluatatsiooniliste kontrolli meetmete kohta, mida tuleb veo ajal rakendada, et
kompenseerida mittevastavust kohustuslikele ADR-i nõuetele.

B(U)-tüüpi või C-tüüpi tehnilise lahenduse heakskiidu taotlus peab sisaldama:
a)

veetava radioaktiivse aine üksikasjalikku kirjeldust, viitega selle füüsikalise ja
keemilise oleku ning radioaktiivse kiirguse iseloomu kohta;

b)

üksikasjalikku ülevaadet tehnilisest lahendusest, kaasa arvatud kõik tööjoonised ja
materjalide režiimid ning tootmismeetodid;

c)

aruandeid sooritatud katsete ning nende tulemuste kohta või arvutuslike meetodite
tulemusi või muid tõendeid selle kohta, et tehniline lahendus on piisav ette nähtud
nõuete täitmiseks;

d)

pakendi ekspluatatsiooni ja hoolduse eeskirju;

e)

juhul, kui saadetis on ette nähtud üle 100 kPa maksimaalsele normaalsele
manomeetrilisele töörõhule, siis kaitsesüsteemi valmistamiseks kasutatud materjalide
spetsifikatsiooni, võetavate näidiste ja sooritatavate katsete nimekirja;

f)

juhul, kui veetavaks radioaktiivseks aineks on kiiritatud tuumakütus, peab taotleja
esitama ja põhjendama kõiki arvestatavaid tegureid kütuse riskianalüüsis ning kiiritatud
lõhustuva tuumakütuse korral kirjeldama kõiki alajao 6.4.11.5 punktis b nõutud veole
lähetamisele eelnevaid mõõtmisi;

g)

kõiki spetsiaalseid laadimissätteid, mis on vajalikud soojuse ohutuks ärajuhtimiseks
saadetisest, võttes arvesse kasutatavaid erinevaid transpordiliike ja sõidukite või
konteinerite tüüpe;

h)

mitte suuremat kui 21 x 30 cm fotot, mis näitab saadetise koostist
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i)
6.4.23.5

jaos 1.7.3 nõutud kohase juhtimissüsteemi spetsifikatsiooni.

Taotlus B(M)-tüüpi tehnilise lahenduse heakskiidule peab lisaks alajaos 6.4.23.4 toodud B(U)tüüpi saadetiste puhul nõutud üldisele informatsioonile sisaldama:
a)

loetelu alajagudes 6.4.7.5, 6.4.8.4 kuni 6.4.8.6 ja 6.4.8.9 kuni 6.4.8.15 toodud nõuetest,
millele saadetis ei vasta;

b)

kõiki täiendavaid, käesolevas lisas käsitlemata ekspluatatsioonikontrolli meetmeid,
mida tuleb veo ajal rakendada ning mis on vajalikud saadetise ohutuse tagamiseks või
punktis a toodud puuduste kompenseerimiseks;

c)

aruannet igasuguste transpordiviise, erilisi laadimisviise, vedu, mahalaadimist või
lastimist puudutavate piirangute kohta ja

d)

nende ümbritseva keskkonna tingimuste (temperatuur, päikesekiirgus) ulatuse
ülevaadet, mis võivad veo ajal ette tulla ning millega tehnilises lahenduses on
arvestatud.

6.4.23.6

Taotlus tehnilise lahenduse heakskiidule saadetiste puhul, mis sisaldavad 0,1 kg või enam
uraanheksafluoriidi, peab sisaldama kogu pädeva asutuse poolt nõutud informatsiooni selle
kohta, et tehniline lahendus vastab selle kohta kehtestatud alajao 6.4.6.1 nõuetele, ning
jaos 1.7.3 nõutud rakendatava juhtimissüsteemi spetsifikatsiooni.

6.4.23.7

Taotlus lõhustuva materjali saadetise heakskiidu saamiseks peab sisaldama kogu pädeva
asutuse poolt nõutud informatsiooni selle kohta, et tehniline lahendus vastab selle kohta
kehtestatud alajao 6.4.11.1 nõuetele, ning jaos 1.7.3 nõutud rakendatava juhtimissüsteemi
spetsifikatsiooni.

6.4.23.8

Taotlus erikujulise radioaktiivse materjali ning vähehajuva radioaktiivse materjali tehnilise
lahenduse heakskiidu saamiseks peab sisaldama:
a)

radioaktiivse materjali üksikasjalikku kirjeldust või juhul, kui tegemist on kapsliga, siis
kapsli sisu kirjeldust, kus pööratakse erilist tähelepanu nii füüsikalistele kui keemilistele
olekutele;

b)

kõikide kasutatavate kapslite tehnilise lahenduse kirjeldust;

c)

aruannet sooritatud katsete ning nende tulemuste kohta või arvutuslike meetodite
tulemusi selle kohta, et radioaktiivset ainet sisaldav materjal vastab tehnilistele
normidele, või muid tõendeid selle kohta, et erikujuline radioaktiivne materjal või
vähehajuv radioaktiivne materjal vastab selles osas kehtivatele ADR-i nõuetele;
jaos 1.7.3 nõutud rakendatava juhtimissüsteemi spetsifikatsiooni ja

d)
e)

ettepanekuid erikujulise radioaktiivse materjali või vähehajuva radioaktiivse materjali
igasuguste veole lähetamisele eelnevate tegevuste kohta.
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6.4.23.9

Taotlus klassifikatsioonist „LÕHUSTUV” vabastatud lõhustuva materjali kasutamiseks
vastavalt tabelile 2.2.7.2.1.1 peab vastavalt alajao 2.2.7.2.3.5 punktile (f) sisaldama:
(a) Materjali detailset kirjeldust, kus peavad olema välja toodud nii füüsikalised kui keemilised
omadused;
(b) Ülevaade sooritatud katsetest ja nende tulemustest või arvutuslikult saadud tõenditest, mis
näitavad, et materjal on võimeline vastama alajaos 2.2.7.2.3.6 toodud nõuetele;
(c) Alajaos 1.7.3 toodud kohase juhtimissüsteemi spetsifikatsioon;
(d) Ülevaade tegevustest, mis tuleb sooritada enne vedu.

6.4.23.10

Taotlus vabastatud instrumentide või esemete saadetiste alternatiivsete aktiivsuse piirmäärade
heakskiiduks peab sisaldama:
(a) Instrumendi või eseme identifitseerimist ja detailset kirjeldust, selle ettenähtud kasutusi ja
selles sisalduvaid radionukliide;
(b) Instrumendis või esemes olevate radionukliidide maksimaalset aktiivsust;
(c) Instrumendist või esemest tekkivat maksimaalset välist kiirgustaset;
(d) Instrumendis või esemes sisalduvate radionukliidide keemilised ja füüsikalised olekud;
(e) Instrumendi või eseme konstruktsiooni detailset kirjeldust, eriti seoses radionukliidide
hoidmisega ja varjestamisega rutiinse veo, tavatingimustel veo ja õnnetuse korral;
(f) Kohaldatavat juhtimissüsteemi koos radioaktiivsuse allikate, komponentide ja lõppproduktide kvaliteeditestimise ja -kontrollimise protseduuridega, et tagada, et
radioaktiivse materjali maksimaalne määratud aktiivsus või maksimaalne kiirgustase on
instrumendile või esemele lubatu piires ning instrumendid ja esemed on toodetud
vastavalt konstruktsiooni spetsifikatsioonile;
(g) Maksimaalne instrumentide või esemete arv, mida aasta jooksul eeldatavasti veetakse.
(h) Dooside hindamist vastavalt põhimõtetele ja meetoditele, mis on kirjeldatud IAEA
Ohutusseerias Nr 115 „Rahvusvahelised ioniseeriva kiirguse kaitse ja kiirgusallikate
ohutuse põhi-ohutusstandardid”, Viin (1996), kaasa arvatud individuaalsed doosid
transporditöötajatele ja elanikele ning kui võimalik, siis rutiinse, normaaltingimustel veo
ja õnnetuse põhjustatud kollektiivsed doosid, mis põhinevad tüüpilistel
veostsenaariumitel, millesse saadetis võib sattuda.

6.4.23.11

Kõigile pädeva asutuse poolt välja antud sertifikaatidele antakse tunnusmärk. See märk peab
olema järgmist üldist tüüpi:
Riigi eraldustähis/number/tüübikood
a)

Välja arvatud alajao 6.4.23.12 punktis b toodud juhul näitab riigi eraldustähis
maanteeliikluses osalevatel mootorsõidukitel kasutatavat riigi tunnusmärki 1;

b)

Numbri määrab pädev asutus ning see peab olema kordumatu ning teatud kindlale
tehnilisele lahendusele või kaubapartiile või vabastatud saadetise alternatiivsele
aktiivsuse piirmäärale eriomane. Saadetise tunnusmärk peab olema selgelt seotud
tehnilise lahenduse heakskiidu tunnusmärgiga;
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c)

Väljaantud sertifikaatide tüüpide näitamiseks peab kasutama järgmisi tüübikoode antud
järjestuses:
AF
B(U)
B(M)
C
IF
S
LD
FE
T
X
AL

A-tüüpi tehniline lahendus lõhustuva materjali jaoks
B(U)-tüüpi tehniline lahendus (B(U)F, kui see on lõhustuva materjali jaoks)
B(M)-tüüpi tehniline lahendus (B(M)F, kui see on lõhustuva materjali jaoks)
C-tüüpi tehniline lahendus (CF, kui see on lõhustuva materjali jaoks)
Tööstustoodangu tehniline lahendus lõhustuva materjali jaoks
Erikujuline radioaktiivne materjal
Vähehajuv radioaktiivne materjal
Lõhustuv materjal, mis vastab alajao 2.2.7.2.3.6 nõuetele
Kaubapartii
Erikorraldus
Instrumentide või esemete vabastatud saadetiste alternatiivsed aktiivsuse
piirmäärad

Mittelõhustuva või harvalõhustuva uraanheksafluoriidi saadetise tehnilise lahenduse
puhul, kui ükski eeltoodud koodidest ei kehti, tuleb kasutada järgmisi tüübikoode:
H(U)
H(M)
d)

6.4.23.12

Ühepoolne heakskiit
Mitmepoolne heakskiit;

Tehnilise lahenduse ja erikujulise radioaktiivse materjali heakskiidu sertifikaatide puhul
(välja arvatud need, mis ei ole välja antud alajagude 1.6.6.2 kuni 1.6.6.4 sätete kohaselt)
ning vähehajuvat radioaktiivset ainet sisaldava materjali heakskiidu sertifikaatide puhul
tuleb tüübikoodile lisada sümbolid „-96”.

Neid tunnusmärke kasutatakse järgmiselt:
a)

Iga sertifikaat ning iga saadetis peab kandma vastavat tunnusmärki, mis koosneb alajao
6.4.23.1 punktides a, b, c ja d kirjeldatud sümbolitest, välja arvatud saadetised, millele
peale teist kaldkriipsu märgitakse vajadusel ainult saadetise tunnusmärk koos
sümbolitega „-96”. See tähendab, et saadetise tunnusmärgil ei kasutata tunnusmärke
„T” või „X”. Juhul, kui tehnilise lahenduse heakskiit ja kaubapartii heakskiit on
ühendatud, pole kasutatavaid tüübikoode tarvis korrata. Näiteks:
A/132/B(M)F-96:

B(M)-tüüpi tehniline lahendus heakskiidetud lõhustuva materjali
jaoks, mis nõuab mitmepoolset heakskiitu, millele Austria pädev
asutus on andnud tehnilise lahenduse numbri 132 (tuleb märkida
saadetise mõlemale küljele ning tehnilise lahenduse heakskiidu
sertifikaadile);

A/132/B(M)F-96T:

Kaubapartii heakskiit, mis on välja antud ülaltoodud
tunnusmärki kandvale saadetisele (tuleb märkida ainult
sertifikaadile);

A/137/X:

Erikorralduse heakskiit numbriga 137, välja antud Austria
pädeva asutuse poolt (tuleb märkida ainult sertifikaadile);

1

Rahvusvahelises maanteeliikluses osalevatel mootorsõidukitel ja haagistel kasutatav riigi tunnusmärk, mis vastab
näiteks maanteeliiklust käsitlevale 1949. aasta Genfi konventsioonile või maanteeliiklust käsitlevale 1968. aasta Viini
konventsioonile.
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b)

A/139/IF-96:

Tööstussaadetise tehniline lahendus lõhustuva materjali jaoks,
millele on antud Austria pädeva asutuse poolt number 139 (tuleb
märkida nii saadetisele kui tehnilise lahenduse heakskiidu
sertifikaadile); ja

A/145/H(U)-96:

Harvalõhustuva uraanheksafluoriidi jaoks tehniline lahendus,
millele on antud Austria pädeva asutuse poolt number 145 (tuleb
märkida nii saadetisele kui tehnilise lahenduse heakskiidu
sertifikaadile;

Juhul, kui mitmepoolse heakskiidu vormistamisel on sellele võetud alajaos 6.4.23.20
toodud kinnitused, siis kasutatakse ainult tehnilise lahenduse või saadetise päritoluriigi
poolt välja antud tunnusmärki. Juhul, kui mitmepoolne heakskiit on vormistatud iga
järgneva transiitriigi sertifikaadina, peab iga sertifikaat kandma vastavat tunnusmärki
ning saadetis, mille tehnilisele lahendus on selliselt heaks kiidetud, peab kandma kõiki
vastavaid tunnusmärke. Näiteks:
A/132/B(M)F-96
CH/28/B(M)F-96
on tunnusmärk saadetisele, mille on algselt heaks kiitnud Austria ning järgnevalt, eraldi
sertifikaadiga Šveits. Täiendavad tunnusmärgid märgitakse saadetisele samal viisil;

6.4.23.13

c)

Muudatused sertifikaadil tuleb näidata sulgudes, pärast sertifikaadil toodud
tunnusmärki. Näiteks, A/132/B(M)F-96(Rev.2) tähistaks Austria saadetise sertifikaadi
muudatust number 2; või A/132/B(M)F-96(Rev.0) näitaks algselt Austrias välja antud
sertifikaati. Esmase väljastamise puhul ei ole sulgudes märkimine kohustuslik ning
„Rev.0” asemel võib kasutada ka muid sõnu, nagu näiteks „esmane väljaanne”.
Sertifikaadi muutmise numbreid võib välja anda ainult esmase sertifikaadi välja andnud
riik;

d)

Täiendavaid sümboleid (mis võivad olla vajalikud siseriiklikest nõuetest tulenevalt)
võib lisada tunnusmärgi lõppu sulgudesse, näiteks: A/132/B(M)F-96(SP503);

e)

Alati ei ole pärast tehnilise lahenduse sertifikaadi muudatust vajalik tunnusmärki
pakendile uuesti märkida. Uus märge on vajalik ainult neil juhtudel, kui sertifikaadi
muudatus toob endaga kaasa teisele kaldkriipsule järgneva tehnilise lahenduse
tüübikoodi tähtede muutuse.

Kõik pädevate asutuste poolt välja antud sertifikaadid erikujulise radioaktiivse materjali või
vähehajuva radioaktiivse materjali jaoks peavad sisaldama järgnevat informatsiooni:
a)

sertifikaadi tüüp;

b)

pädeva asutuse tunnusmärk;

c)

väljastamis- ja kehtivusaeg;

d)

kohaldatavate siseriiklike ja rahvusvaheliste eeskirjade loend, kaasa arvatud IAEA
radioaktiivse materjali ohutu veo eeskirjad, mille kohaselt erikujuline radioaktiivne
materjal või vähehajuv radioaktiivne materjal on heaks kiidetud;

e)

erikujulise radioaktiivse materjali või vähehajuvat radioaktiivset ainet sisaldava
materjali nimetus;

f)

erikujulise radioaktiivse materjali või vähehajuvat radioaktiivset ainet sisaldava
materjali kirjeldus;
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6.4.23.14

g)

erikujulise radioaktiivse materjali või vähehajuvat radioaktiivset ainet sisaldava
materjali tehnilise lahenduse spetsifikatsioon, millele võib lisada viiteid joonistele;

h)

radioaktiivse sisu spetsifikatsioon koos aktiivsuste äranäitamisega, mis võib sisaldada
füüsikalise ja keemilise vormi kirjeldust;

i)

jaos 1.7.3 nõutud rakendatava juhtimissüsteemi spetsifikatsioon;

j)

viide taotleja poolt esitatud informatsioonile, mis käsitleb enne saatmist ette võetavaid
spetsiifilisi tegevusi;

k)

juhul, kui pädev asutus peab seda vajalikuks, siis viide taotleja isikule;

l)

alla kirjutanud ametniku nimi ja allkiri.

Kõik pädevate asutuste poolt klassifikatsioonist „LÕHUSTUV” vabastatud lõhustuva
materjali jaoks välja antud sertifikaadid peavad sisaldama järgmist informatsiooni:
(a) tunnistuse tüüpi;
(b) pädeva asutuse tunnusmärki;
(c) väljastamis- ja kehtivusaega;
(d) kohaldatavate riiklike ja rahvusvaheliste eeskirjade loendit, kaasa arvatud IAEA
radioaktiivse materjali ohutu veo eeskirju, mille kohaselt vabastus on antud;
(e) vabastatud materjali kirjeldust;
(f) vabastatud materjali piirmäärade spetsifikatsiooni;
(g) jaos 1.7.3 nõutud rakendatava juhtimissüsteemi spetsifikatsiooni;
(h) viidet taotleja esitatud informatsioonile, mis käsitleb enne saatmist ette võetavaid
spetsiifilisi tegevusi;
(i) juhul, kui pädev asutus seda peab vajalikuks, siis viidet taotleja isikule;
(j) veoloale alla kirjutanud ametniku nime ja allkirja;
(k) viidet dokumentatsioonile, mis tõendab vastavust alajaole 2.2.7.2.3.6.

6.4.23.15

Kõik pädevate asutuste poolt erikorralduse jaoks välja antud sertifikaadid peavad sisaldama
järgmist informatsiooni:
a)

sertifikaadi tüüp;

b)

pädeva asutuse tunnusmärk;

c)

väljastamis- ja kehtivusaeg;

d)

transpordiliik/liigid;

e)

kõik transpordiliiki, sõiduki või konteineri tüüpi puudutavad piirangud ja kõik vajalikud
teekonda puudutavad eeskirjad;
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f)

kohaldatavate siseriiklike ja rahvusvaheliste eeskirjade loend, kaasa arvatud IAEA
„Radioaktiivse materjali ohutu veo eeskirjad”, mille kohaselt erikorraldus on antud;

g)

järgmine lause:
„Käesolev sertifikaat ei vabasta kaubasaatjat täitmast ühegi sellise riigi valitsuse
nõudmisi, mida saadetis läbib või kuhu saadetist veetakse.”;

h)

viited alternatiivse radioaktiivse sisu sertifikaadile, pädevate asutuste teistele lubadele
või täiendavatele tehnilistele andmetele või informatsioonile, vastavalt pädeva asutuse
poolt kehtestatud korrale;

i)

pakendi kirjeldus, viitega joonistele või tehnilise lahenduse spetsifikatsioonile. Juhul,
kui pädev asutus peab seda vajalikuks, siis võib lisada reprodutseeritava illustratsiooni,
mille mõõtmed ei ületa 21 x 30 cm, mis näitab saadetise koostist ning millele on lisatud
lühike pakendi kirjeldus, mis hõlmab valmistamiseks kasutatud materjale, kogumassi,
peamisi välismõõte ja väliskuju;

j)

lubatud radioaktiivse sisu spetsifikatsioon, kaasa arvatud igasugused piirangud
radioaktiivsele sisule, mis ei pruugi selguda pakendi omadustest. Siia hulka kuuluvad
füüsikalised ja keemilised vormid, esinevad aktiivsused (kaasa arvatud erinevate
isotoopide omad, vastavalt), mass grammides (lõhustuvate materjalide või vajaduse
korral iga lõhustuva nukliidi kohta) ja see, kas tegu on erivormi radioaktiivse
materjaliga, vähehajuva radioaktiivse materjaliga või alajao 2.2.7.2.3.5 punkti (f)
kohaselt vabastatud lõhustuva materjaliga;

k)

lisaks, lõhustuvat materjali sisaldavate saadetiste puhul:
i)

lubatud radioaktiivse sisu detailne kirjeldus;

ii)

ohupiiri indeksi väärtus;

iii)

viide dokumentatsioonile, mis näitab sisu ohupiiri;

iv)

igasugused eriomadused, mille alusel eeldati ohupiiri hindamisel vee puudumist
teatud tühikutes;

v)

igasugused mööndused (alajao 6.4.11.5 punkti b põhjal) neutronite paljunemise
muutumise kohta, mida eeldati tegelikust kiirgusest lähtuva ohupiiri hindamisel,
ja

vi)

ümbritseva keskkonna temperatuuride vahemik, mille kohta erikorraldus on
kinnitatud;

l)

igasuguste selliste täiendavate tehnoloogiliste kontrollide detailne loend, mis on nõutud
saadetise ettevalmistamiseks, laadimiseks, veoks, mahalaadimiseks ja teisaldamiseks,
kaasa arvatud igasugused lastimise erisätted soojuse ohutuks ärajuhtimiseks;

m)

juhul, kui pädev asutus peab seda vajalikuks, siis erikorralduse rakendamise põhjused;

n)

erikorralduse alusel kaubapartiile rakendatavate kompensatsioonimeetmete kirjeldus;
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6.4.23.16

o)

viide taotleja poolt esitatud informatsioonile, mis käsitleb enne kaubapartii lähetamist
ette võetavaid spetsiifilisi tegevusi;

p)

aruanne tehnilise lahenduse lähtetingimustes arvestatud ümbritseva keskkonna olude
kohta, kui need tingimused vasta alajagudes 6.4.8.5, 6.4.8.6 ja 6.4.8.15 toodule;

q)

igasugused pädeva asutuse poolt vajalikuks peetavad hädaolukorrameetmed;

r)

jaos 1.7.3 nõutud rakendatava juhtimissüsteemi spetsifikatsioon;

s)

juhul, kui pädev asutus peab seda vajalikuks, siis viited taotleja ja vedaja isikutele;

t)

alla kirjutanud ametniku nimi ja allkiri.

Kõik pädevate asutuste poolt väljastatud kaubapartii heakskiidu sertifikaadid peavad
sisaldama järgmist informatsiooni:
a)

sertifikaadi tüüp;

b)

pädeva asutuse tunnusmärk;

c)

väljastamis- ja kehtivusaeg;

d)

kohaldatavate riiklike ja rahvusvaheliste eeskirjade loend, kaasa arvatud IAEA
radioaktiivse materjali ohutu veo eeskirjad, mille kohaselt veoluba on välja antud;

e)

kõik transpordiliiki, veoki- või konteineritüüpi puudutavad piirangud ja kõik vajalikud
teekonda puudutavad eeskirjad;

f)

järgmine teade:
„Käesolev veoluba ei vabasta kaubasaatjat täitmast iga riigi valitsuse nõudmisi, läbi
kelle territooriumi või kuhu saadetist veetakse.”;

g)

igasuguste selliste täiendavate tehnoloogiliste kontrollimiste detailne loend, mis on
nõutud saadetise ettevalmistamiseks, laadimiseks, veoks, mahalaadimiseks ja
teisaldamiseks, kaasa arvatud igasugused spetsiaalsed lastimise sätted soojuse ohutuks
ärajuhtimiseks või ohupiiri säilitamiseks;

h)

viide taotleja poolt esitatud, enne saadetise lähetamist ette võetavaid spetsiifilisi
tegevusi käsitlevale informatsioonile;

i)

viide vastavale tehnilise lahenduse sertifikaadile/sertifikaatidele;

j)

tegeliku radioaktiivse sisu spetsifikatsioon, kaasa arvatud igasugused piirangud
radioaktiivsele sisule, mis ei pruugi selguda pakendi põhjal. Siia hulka kuuluvad
füüsikalised ja keemilised vormid, esinevad aktiivsused (kaasa arvatud erinevate
isotoopide omad, kui see on kohane), mass grammides (lõhustuvate materjalide või
vajaduse korral iga lõhustuva nukliidi kohta) ja see, kas tegu on erivormi radioaktiivse
materjaliga, vähehajuva radioaktiivse materjaliga või alajao 2.2.7.2.3.5 punkti (f)
kohaselt vabastatud lõhustuva materjaliga;

k)

igasugused pädeva asutuse poolt vajalikuks peetavad hädaolukorrameetmed;

l)

jaos 1.7.3 nõutud rakendatava juhtimissüsteemi spetsifikatsioon;

m)

juhul, kui pädev asutus seda peab vajalikuks, siis viide taotleja isikule;
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n)
6.4.23.17

alla kirjutanud ametniku nimi ja allkiri.

Kõik pädevate asutuste poolt välja antud tehnilise lahenduse sertifikaadid peavad sisaldama
järgmist informatsiooni:
a)

sertifikaadi tüüp;

b)

pädeva asutuse tunnusmärk;

c)

väljastamis- ja kehtivusaeg;

d)

vajadusel igasugused transpordiviise puudutavad piirangud;

e)

kohaldatavate siseriiklike ja rahvusvaheliste eeskirjade loend, kaasa arvatud IAEA
radioaktiivse materjali ohutu veo eeskirjad, mille kohaselt pakendi kasutamine on
lubatud;

f)

järgmine teade;
„Käesolev sertifikaat ei vabasta kaubasaatjat täitmast iga riigi valitsuse nõudmisi, läbi
kelle territooriumi või kuhu saadetist veetakse.”;

g)

viited alternatiivse radioaktiivse sisu sertifikaatidele, pädevate asutuste teistele lubadele
või täiendavatele tehnilistele andmetele või informatsioonile, mida pädev asutus peab
vajalikuks;

h)

teade, mis lubab kaubapartii lähetamise, kui kaubapartii veoluba on nõutud
alajao 5.1.5.1.2 kohaselt, kui seda peetakse vajalikuks;

i)

pakendi nimetus;

j)

pakendi kirjeldus, viitega joonistele või tehnilise lahenduse spetsifikatsioonile. Juhul,
kui pädev asutus peab seda vajalikuks, siis võib lisada reprodutseeritava illustratsiooni,
mis ei ole suurem kui 21 x 30 cm, mis näitab saadetise koostist ning millele on lisatud
lühike pakendi kirjeldus valmistamiseks kasutatud materjalide, kogumassi, peamiste
välismõõtude ja kuju kohta;

k)

tehnilise lahenduse spetsifikatsioon koos viitega joonistele;

l)

lubatud radioaktiivse sisu spetsifikatsioon, kaasa arvatud igasugused piirangud
radioaktiivsele sisule, mis ei pruugi selguda pakendi mudeli järele otsustamisel. Siia
hulka kuuluvad füüsikalised ja keemilised vormid, esinevad aktiivsused (kaasa arvatud
erinevate isotoopide omad, vastavalt), mass grammides (lõhustuvate materjalide korral
lõhustuvate nukliidide kogumass või vajaduse korral iga lõhustuva nukliidi mass) ja see,
kas tegu on erivormis radioaktiivset ainet sisaldava materjaliga, vähehajuvat
radioaktiivset ainet sisaldava materjaliga või alajao 2.2.7.2.3.5 punkti (f) kohaselt
vabastatud lõhustuva materjaliga;

m)

kaitsesüsteemi kirjeldus;

n)

lõhustuvat materjali sisaldavate saadetiste tehniliste lahenduste puhul, mis nõuavad
mitmepoolset heakskiitu saadetise tehnilisele lahendusele vastavalt alajaole 6.4.22.4:
i)

lubatud radioaktiivse sisu detailne kirjeldus;
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6.4.23.18

ii)

kaitsesüsteemi kirjeldus;

iii)

ohupiiri indeksi väärtus;

iv)

viide dokumentatsioonile, mis näitab sisu ohupiiri;

v)

igasugused eriomadused, mille alusel võib ohupiiri hindamisel eeldada vee
puudumist olemasolevates tühikutes;

vi)

igasugused mööndused (alajao 6.4.11.5 punkti b põhjal) neutronite lisandumise
kiiruse muutumise kohta, mis on aluseks võetud tegelikust kiirgusest lähtuva
ohupiiri hindamisel, ja

vii)

ümbritseva keskkonna temperatuuride vahemik, mille kohta erikorraldus on
kinnitatud;

o)

B(M)-tüüpi saadetiste puhul aruanne nende alajagude 6.4.7.5, 6.4.8.4, 6.4.8.5. 6.4.8.6 ja
6.4.8.9 kuni 6.4.8.15 sätete kohta, millele saadetis ei vasta, ning igasugune
lisainformatsioon, mis võib olla teistele pädevatele asutustele vajalik;

p)

üle 0,1 kg uraanheksafluoriidi sisaldavate saadetiste puhul aruanne alajao 6.4.6.4
kohaldatavate sätete kohta, ning igasugune lisainformatsioon, mis võib olla teistele
pädevatele asutustele vajalik;

q)

kõigi täiendavate tehnoloogiliste kontrollide detailne loend, mis on saadetise
ettevalmistamise, laadimise, veo, mahalaadimise ja teisaldamise puhul kohustuslikud,
kaasa arvatud igasugused lastimise erisätted soojuse ohutuks ärajuhtimiseks;

r)

viide taotleja poolt esitatud informatsioonile, mis käsitleb pakendi kasutamist või enne
saadetise lähetamist ettevõetavaid spetsiifilisi tegevusi;

s)

aruanne tehnilises lahenduses arvestatud ümbritseva keskkonna tingimustest, kui need
tingimused ei vasta alajagudes 6.4.8.5, 6.4.8.6 ja 6.4.8.15 toodule;

t)

jaos 1.7.3 nõutud rakendatava juhtimissüsteemi spetsifikatsioon;

u)

kõik pädeva asutuse poolt vajalikuks tunnistatud hädaolukorrameetmed;

v)

juhul, kui pädev asutus seda peab vajalikuks, siis viide taotleja isikule;

w)

alla kirjutanud ametniku nimi ja allkiri.

Kõik pädevate asutuste poolt välja antud instrumentide või esemete vabastatud saadetiste
alternatiivsete aktiivsuse piirmäärade sertifikaadid vastavalt alajao 5.1.5.2.1 punktile (d)
peavad sisaldama järgmist informatsiooni:
(a)

veoloa tüüpi;

(b)

pädeva asutuse tunnusmärki;

(c)

väljastamis- ja kehtivusaega;

(d)

kohaldatavate riiklike ja rahvusvaheliste eeskirjade loendit, kaasa arvatud IAEA
radioaktiivse materjali ohutu veo eeskirju, mille kohaselt pakendi kasutamine on
lubatud;
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(e)

instrumendi või eseme identifitseerimist;

(f)

instrumendi või eseme kirjeldust;

(g)

instrumendi või eseme konstruktsiooni spetsifikatsiooni;

(h)

instrumentide või esemete vabastatud saadetiste radionukliidide ja heakskiidetud
alternatiivsete aktiivsuse piirmäärade spetsifikatsiooni;

(i)

viidet dokumentatsioonile, mis tõendab vastavust alajao 2.2.7.2.3.6 punktile (b);

(j)

juhul, kui pädev asutus seda peab vajalikuks, siis viidet taotleja isikule;

(k)

veoloale alla kirjutanud ametniku nime ja allkirja.

6.4.23.19

Pädevat asutust tuleb informeerida iga nende poolt alajagude 6.4.22.2, 6.4.22.3, 6.4.22.4,
6.4.24.2 ja 6.4.24.3 kohaselt heakskiidetud tehnilise lahenduse järgi toodetud pakendi
seerianumbritest.

6.4.23.20

Mitmepoolset heakskiitu võib vormistada tehnilise lahenduse või kaubapartii päritoluriigi
pädeva asutuse poolt välja antud algse sertifikaadi kinnitamisega. Mitmepoolne heakskiit võib
olla algsel sertifikaadil oleva viseeringu või selle riigi pädeva asutuse poolt, läbi mille või kuhu
kaubapartii lähetatakse, eraldi välja antud indossamendi, lisa, täienduse jne vormis.
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PEATÜKK 6.5
NÕUDED VAHEKONTEINERITE (IBC-DE) EHITUSELE JA
KATSETAMISELE

6.5.1

Üldnõuded

6.5.1.1

Reguleerimisala

6.5.1.1.1

Käesoleva peatüki nõuded kehtivad puistveose vahekonteinerite (IBC-d) kohta, mille
kasutamine on peatüki 3.2 tabeli A veerus (8) näidatud pakkimismeetodite kohaselt otseselt
lubatud teatud ohtlike veoste vedamiseks. Peatükkide 6.7 või 6.8 nõuetele vastavaid
teisaldatavaid paake või paakkonteinereid ei peeta IBC-deks. IBC-sid, mis vastavad käesoleva
peatüki nõuetele, ei peeta ADR-i mõistes konteineriteks. Edasises tekstis kasutatakse
puistveose vahekonteineritele viitamiseks ainult tähti IBC.

6.5.1.1.2

Erandina võib pädev asutus anda kasutusloa IBC-dele ja nende käitamisvahenditele, mis ei
vasta täielikult siintoodud nõuetele, kuid millel on kasutusluba väljastava pädeva asutuse
hinnangul vastuvõetavad alternatiivid, et saada kasutusluba. Lisaks sellele, eesmärgiga
arvestada teaduse ja tehnika arengut, võib pädev asutus tunnustada alternatiivsete meetmete
kasutamist, mis pakuvad vähemalt samal tasemel ohutut kasutamist, kuna sobivad ainete
vedamiseks ning mille vastupidavus kokkupõrgetele, laadimisele ja tulele on samaväärne või
parem kui senistel anumatel.

6.5.1.1.3

IBC-de ehitamine, varustus, katsetamine, tähistamine ning ekspluatatsioon peab olema selle
riigi pädeva asutuse poolt kinnitatud, milles IBC-d on saanud valmistamis- ja kasutusloa.
MÄRKUS: Pärast IBC kasutuselevõttu teistes riikides ülevaatusi ja katseid läbi viivad isikud
ei pea saama pädeva asutuse luba, kuid ülevaatused ja katsed tuleb läbi viia IBC kasutusloas
kindlaks määratud eeskirjade kohaselt.

6.5.1.1.4

IBC-de tootjad ja edasimüüjad peavad esitama järgitavaid juhiseid puudutava informatsiooni
ning sulgurite (kaasa arvatud nõutud tihendid) tüübi ja mõõtmete ning mis tahes muude
komponentide kirjelduse, mida on vaja kindlustamaks, et veoks üle antud IBC-d läbivad
käesoleva peatüki kohased tugevuskatsed.

6.5.1.2

(Reserveeritud)

6.5.1.3

(Reserveeritud)

6.5.1.4

IBC-de tähistuskoodide süsteem

6.5.1.4.1

Kood koosneb punktis a toodud tabelis määratud kahest araabia numbrist, millele järgneb
suurtäht/tähed, mis vastab punktis b määratud materjalidele, millele omakorda järgneb eraldi
alajaos kirjeldatud, IBC kategooriat näitav araabia number.
a)

Tüüp
jäik
elastne

Tahkete ainete jaoks, täidetud või tühjendatud
isevooluga
üle 10 kPa (0,1 baari)
rõhu all
11
21
13
-
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Vedelike
jaoks
31
-

b)

Materjalid
A.
B.
C.
D.
F.
G.
H.
L.
M.
N.

Teras (kõik margid ja pinnatöötlusviisid)
Alumiinium
Looduslik puit
Vineer
Taastatud puit
Kartong
Plastmaterjal
Tekstiil
Paber, mitmekihiline
Metall (välja arvatud teras ja alumiinium).

6.5.1.4.2

Liit-IBC-de puhul kasutatakse koodi teise positsioonina kahte järjestikust ladina suurtähte.
Esimene neist näitab IBC sisemise anuma ning teine IBC välispakendi materjali.

6.5.1.4.3

Määratud on järgmised IBC tüübid ja koodid:
Materjal
Metall
A. Teras

Kategooria

isevoolu teel täidetud või tühjendatud tahkete
ainete jaoks
rõhu all täidetud või tühjendatud tahkete ainete
jaoks
vedelike jaoks
B. Alumiinium isevoolu teel täidetud või tühjendatud tahkete
ainete jaoks
rõhu all täidetud või tühjendatud tahkete ainete
jaoks
vedelike jaoks
N. Välja arvatud isevoolu teel täidetud või tühjendatud tahkete
teras või
ainete jaoks
alumiinium
rõhu all täidetud või tühjendatud tahkete ainete
jaoks
vedelike jaoks
Elastne
H. Plast
plastkangast, katteta või voodrita
plastkangast, kaetud
plastkangast, voodriga
plastkangast, kattega ja voodriga
plastkilest
L. Tekstiil
katteta või voodrita
kaetud
voodriga
kaetud ja voodriga
M. Paber
mitmekihiline
mitmekihiline, veekindel
H. Jäik plast
isevoolu teel täidetud või tühjendatud tahkete
ainete jaoks, konstruktsioonielementidega
isevoolu teel täidetud või tühjendatud tahkete
ainete jaoks, isekandev konstruktsiooni
rõhu all täidetud või tühjendatud tahkete ainete
jaoks, konstruktsioonielementidega
rõhu all täidetud või tühjendatud tahkete ainete
jaoks, isekandev konstruktsioon
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Kood

Alajagu

11A
21A
31A
11B
21B

6.5.5.1

31B
11N
21N
31N
13H1
13H2
13H3
13H4
13H5
13L1
13L2
13L3
13L4
13M1
13M2
11H1

6.5.5.2

11H2
6.5.5.3
21H1
21H2

Materjal

HZ. Liit IBC
plastist
siseanumaga a

G. Kartong

Kategooria
vedelike jaoks, konstruktsioonielementidega
vedelike jaoks, isekandev konstruktsioon
isevoolu teel täidetud või tühjendatud tahkete
ainete jaoks, jäigast plastist siseanumaga
isevoolu teel täidetud või tühjendatud tahkete
ainete jaoks, elastsest plastist siseanumaga
rõhu all täidetud või tühjendatud tahkete ainete
jaoks, jäigast plastist siseanumaga
rõhu all täidetud või tühjendatud tahkete ainete
jaoks, elastsest plastist siseanumaga
vedelike jaoks, jäigast plastist siseanumaga
vedelike jaoks, elastsest plastist siseanumaga
isevoolu teel täidetud või tühjendatud tahkete
ainete jaoks

Kood
31H1
31H2
11HZ1

Alajagu

11HZ2
21HZ1

6.5.5.4

21HZ2
31HZ1
31HZ2
11G

Puit
C. Looduslik
puit
D. Vineer

isevoolu teel täidetud või tühjendatud tahkete
ainete jaoks, sisemise voodriga
isevoolu teel täidetud või tühjendatud tahkete
ainete jaoks, sisemise voodriga
F. Taastatud puit isevoolu teel täidetud või tühjendatud tahkete
ainete jaoks, sisemise voodriga

6.5.5.5

11C
11D

6.5.5.6

11F

Koodi tähises asendatakse täht „Z” alajao 6.5.1.4.1 punktis b toodud suurtähega, mis näitab välise
korpuse jaoks kasutatud materjali.
a

6.5.1.4.4

IBC koodile võib järgneda täht „W”. See täht näitab, et ehkki IBC on sama tüüpi, kui koodiga
näidatu, on see toodetud jaos 6.5.5 toodud spetsifikatsioonist erineva spetsifikatsiooni kohaselt
ning seda peetakse alajao 6.5.1.1.2 kohaselt eelnevaga samaväärseks.

6.5.2

Tähistamine

6.5.2.1

Esmane tähistamine

6.5.2.1.1

Kõik ADR-i nõuetele vastavalt toodetud ja kasutamiseks ette nähtud IBC-d peavad kandma
tähiseid, mis on vastupidavad, loetavad ja asuvad hästi nähtavas kohas. Tähed, numbrid ja
sümbolid peavad olema vähemalt 12 mm kõrgused ja näitama:
a)

ÜRO pakendi sümbolit

;

Seda sümbolit ei tohi kasutada muul otstarbel, kui kinnitusena selle kohta, et pakend,
elastne mahtkonteiner, teisaldatav paak või MEGC vastab peatüki 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6,
6.7 või 6.11 asjaomastele nõuetele. Metallist IBC-de puhul, millele on tähised stantsitud
või reljeefstantsitud, võib tähise asendada suurtähtedega „UN”;
b)

koodi, mis alajao 6.5.1.4 kohaselt määrab IBC tüübi;

c)

pakendigruppi näitavat suurtähte, mille prototüüp on saanud kinnituse:
i)

X pakendigruppidele I, II ja III (ainult tahketele ainetele ette nähtud IBC-de
jaoks);

ii)

Y pakendigruppide II ja III jaoks;

iii)

Z ainult III pakendigrupi jaoks;
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d)

tootmise kuud ja aastat (kahte viimast numbrit);

e)

tähise eraldamist lubanud riigi tähist, mida näitab rahvusvahelises maanteeliikluses
osalevatel mootorsõidukitel kasutatav riigi tunnusmärk1;

f)

tootja nimetust või sümbolit ning muud, pädeva asutuse poolt määratud IBC tunnust;

g)

virnastamiskatse koormust kilogrammides. IBC-de puhul, mis ei ole konstrueeritud
virnastamise jaoks, peab näitama arvu „0”;

h)

maksimaalset lubatavat kogumassi kilogrammides.

Eelpool nõutud esmane tähistus peab olema peale kantud alltoodud järjestuses. Alajao 6.5.2.2
nõuete kohane tähistus ja igasugune pädeva asutuse poolt lubatav täiendav tähistus peavad
sellegipoolest võimaldama esmast tähistust õigesti kindlaks teha.
Iga punkti (a) kuni (h) ning alajao 6.5.2.2. kohaselt paigaldatud tähis peab olema selgelt
eraldatud näiteks kaldkriipsu või tühikuga, et see oleks kergesti äratuntav.
6.5.2.1.2

Eeltoodud alajao 6.5.2.1.1 punktide a kuni h kohased näited erinevat tüüpi IBC-de tähistamise
kohta:

11A/Y/02 99
NL/Mulder 007
5500/1500

Metallist (terasest) IBC näiteks isevoolu teel tühjendatud
tahkete ainete jaoks / II ja III pakendigrupi jaoks / toodetud
veebruaris 1999 / lubatud Hollandi poolt / toodetud
Mulderi poolt vastavalt prototüübile, millele pädev asutus
on andnud seerianumbri 007 / virnastamise katse koormus
kg-des / maksimaalne lubatav kogumass kg-des.

13H3/Z/03 01
F/Meunier 1713
0/1500

Elastne IBC isevoolu teel tühjendatud tahkete ainete jaoks,
valmistatud voodriga plastkangast / konstrueeritud mitte
virnastatavaks.

31H1/Y/04 99
GB/9099
10800/1200

Jäigast plastist IBC vedelikele, valmistatud plastist koos
struktuurilise varustusega, mis talub virnastamise
koormust.

31HA1/Y/05 01
D/Muller 1683
10800/1200

Liit-IBC vedelikele, jäigast plastist sisemise anumaga ning
terasest välise korpusega.

11C/X/01 02
S/Aurigny 9876
3000/910

Puidust IBC tahketele ainetele, sisemise voodriga, lubatud
I, II ja III pakendigrupi tahkete ainete jaoks.

1

Rahvusvahelises maanteeliikluses osalevatel mootorsõidukitel ja haagistel kasutatav riigi tunnusmärk, mis vastab
näiteks maanteeliiklust käsitlevale 1949. aasta Genfi konventsioonile või maanteeliiklust käsitlevale 1968. aasta Viini
konventsioonile.
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6.5.2.2

Täiendav tähistamine

6.5.2.2.1

Iga IBC peab kandma alajaos 6.5.2.1 nõutud tähiseid ja lisaks järgmist informatsiooni, mis
võib olla kantud ülevaatuseks kergesti juurdepääsetavasse kohta püsivalt paigutatud,
korrosioonikindlale plaadile:
Täiendav tähistamine
Metall

a
b

X
X

Maksimaalne lubatav
virnastamiskoormus b

X

X

Jäik
plast
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Puit

X

X

X

X

X

X

Näidata tuleb kasutatav ühik.
Vt alajagu 6.5.2.2.2. Seda täiendava tähistuse nõuet tuleb kohaldada kõikide IBC-de suhtes, mis
toodetakse, remonditakse või taastoodetakse alates 1. jaanuarist 2011 (vt ka alajagu 1.6.1.15).

Kasutuses olevate IBC-de suhtes kohaldatav suurim lubatav virnastamiskoormus tuleb
tähistada sümbolil nagu on näidatud joonisel 6.5.2.2.2.1 või joonisel 6.5.2.2.2.2. Sümbol peab
olema vastupidav ja selgelt nähtav:
Joonis 6.5.2.2.2.1
Joonis 6.5.2.2.2.2
... kg max
M

100 mm

MITTE ALLA

M

100 mm

IBC-d, mida on võimalik virnastada

MIINIMUMSUURUS

M

100 mm

M

MIINIMUMSUURUS

6.5.2.2.2

Maht liitrites a 20 °C juures
Taara mass kg a
Katserõhk
(manomeetriline), kPa või
baari a, vajaduse korral
Maksimaalne lubatav
täitmise / tühjendamise
rõhk kPa või baari a,
vajaduse korral
Korpuse materjal ja selle
minimaalne paksus mm-tes
Viimase tiheduskatse
kuupäev, vajaduse korral
(kuu ja aasta)
Viimase ülevaatuse
kuupäev (kuu ja aasta)
Tootja seerianumber

IBC kategooria
Liit
Kartong

MITTE ALLA
100 mm

IBC-d, mida EI OLE võimalik virnastada

Minimaalsed mõõtmed peavad olema 100 mm x 100 mm. Massi kujutavate tähtede ja numbrite
kõrgus peab olema vähemalt 12 mm. Printimisjoonte sees olev ala peab olema ruudukujuline.
Kui mõõdud ei ole määratud, siis peavad kõik mõõdud jääma proportsiooni joonisel näidatuga.
Sümboli kohale märgitud mass ei tohi ületada koormust, mis kehtestati mudeli tüübikatsete
ajal (vt alajagu 6.5.6.6.4), jagatuna 1,8-ga.
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MÄRKUS: alajao 6.5.2.2.2 sätted kehtivad kõikide IBC-de suhtes, mis toodetakse,
remonditakse või taastoodetakse alates 1. jaanuarist 2011 (vt ka alajagu 1.6.1.15).
6.5.2.2.3

Lisaks alajaos 6.5.2.1 nõutud tähistustele võivad elastsed IBC-d kanda soovitavat
tõstemeetodit osutavat piktogrammi.

6.5.2.2.4

Liit-IBC siseanuma prototüübi tuvastamiseks tuleb sellele kanda alajao 6.5.2.1.1 punktis (b),
(c), (d) (kus kuupäev tähistab plastist siseanuma tootmiskuupäeva), (e) ja (f) toodud tähised.
ÜRO pakendi sümbolit ei kasutata. Tähistus peab olema alajaos 6.5.2.1.1 toodud järjestuses.
See peab olema vastupidav, loetav ja paigutatud sellisesse kohta, et see oleks hästi nähtav, kui
sisemine anum asetatakse väliskesta.
Plastist sisemise anuma tootmisaja võib alternatiivina kanda sisemisele anumale ülejäänud
tähiste kõrvale. Sellisel juhul peavad tootmise aastaarvu kaks viimast numbrit märgisel ja kella
sisemise ringi sees olema identsed. Sobiva tähistamisviisi näide:

MÄRKUS 1: Aktsepteeritavad on ka muud meetodid, mis tagavad minimaalselt nõutud info
esitamise vastupidaval, selgelt nähtaval ja loetaval kujul.
MÄRKUS 2: Siseanuma tootmiskuupäev võib erineda liit-IBC-l tähistatud tootmis- (vt alajagu
6.5.2.1), remondi- (vt alajagu 6.5.4.5.3) või taastootmise (vt alajagu 6.5.2.4) kuupäevast.
6.5.2.2.5

Juhul, kui IBC on konstrueeritud selliselt, et väline kest on tühjana vedamiseks äravõetav
(nagu näiteks IBC tagastamisel kaubasaatjale uueks kasutamiseks), peavad kõik äravõetavad
osad olema tähistatud tootmise kuu ja aastaga ning tootja nimetuse või sümboliga ja muu
pädeva asutuse poolt määratud IBC tunnusmärgiga (vt alajao 6.5.2.1.1 punkt f).

6.5.2.3

Kooskõla tüübikinnitusega
Tähistus näitab, et IBC-d vastavad edukalt katsetatud prototüübile ning et tunnistuses toodud
nõuded on täidetud.

6.5.2.4

Taastoodetud liit-IBC-de (31HZ1) tähistamine
Alajagudes 6.5.2.1.1 ja 6.5.2.2 kirjeldatud tähised tuleb algselt IBC-lt eemaldada või püsivalt
loetamatuks muuta ning ADR-i kohaselt taastoodetud IBC-le tuleb peale kanda uued tähised.

6.5.3

Nõuded ehitusele

6.5.3.1

Üldnõuded

6.5.3.1.1

IBC-d peavad olema vastupidavad ümbritseva keskkonna tingitud halvenemisele või olema
selle eest küllaldaselt kaitstud.

6.5.3.1.2

IBC-d peavad olema selliselt konstrueeritud ja suletud, et sisu ei pääseks välja normaalsetel
veotingimustel, kaasa arvatud vibratsiooni mõjul või temperatuuri, niiskuse või rõhu muutuste
tõttu.
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6.5.3.1.3

IBC-d ja nende sulgurid peavad olema konstrueeritud materjalidest, mis sobivad sisu
anumateks või on seesmiselt kaitstud nii, et nende puhul ei esineks:
a)
b)

sisu reageerimist anuma (sise)kesta materjaliga, mis teeks nende kasutamise ohtlikuks;
sisu reaktsioone või lagunemist või kahjulike või ohtlike ühendite moodustamist
IBC-dega, mille põhjustaja oleks (sise)kesta materjal katalüsaatorina.

6.5.3.1.4

Tihendid, kui neid kasutatakse, peavad olema valmistatud materjalidest, mis ei reageeri IBC
sisuga.

6.5.3.1.5

Kõik käitamisvahendid peavad olema selliselt paigutatud või kaitstud, et nende purunemine
teisaldamise ja veo ajal võiks põhjustada vaid minimaalset sisu väljapääsemise riski.

6.5.3.1.6

IBC-d, nende lisaseadmed ning käitamisvahendid ja konstruktsioonielemendid peavad olema
selliselt konstrueeritud, et vastu pidada sisu siserõhule ning normaalsetele teisaldamise ja veo
pingetele ilma sisu väljapääsuta. Virnastamiseks ette nähtud IBC-d peavad olema
konstrueeritud virnastamist silmas pidades. Kõik IBC-de tõste- või kinnitusvahendid peavad
olema piisavalt tugevad, et vastu pidada normaalsetele teisaldamis- ja veotingimustele ilma
suurte kõverdumiste või purunemiseta ning paigutatud selliselt, et see ei põhjustaks mõnel IBC
osal mingeid soovimatuid pingeid.

6.5.3.1.7

Juhul, kui IBC koosneb raamiga korpusest, peab see olema selliselt konstrueeritud, et:
a)
korpus ei saaks lööke ega hõõrduks vastu raami, mis võiks põhjustada korpuse
vigastamist;
b)
korpus on alati raami sees;
c)
kõik seadmete detailid on selliselt kinnitatud, et nad ei saaks vigastada juhul, kui
korpuse ja raami vahelised ühendused võimaldavad suhtelist paisumist või liikumist.

6.5.3.1.8

Juhul, kui IBC põhja sees on tühjendamisklapp/-ventiil, peab seda olema võimalik korralikult
sulgeda ning kogu tühjendamissüsteem peab olema vigastuste eest kaitstud. Hoovaga
suletavaid klappe peab olema võimalik kinnitada nii, et nende juhuslik avanemine oleks
välistatud ning nende avatud/suletud asend peab olema hõlpsalt eristatav. Vedelikke
sisaldavate IBC-de tühjendamissüsteemil peab lisaks olema teine sulgur, näiteks pimeäärik
või sellega samaväärne seade.

6.5.4

Katsetamine, sertifitseerimine ja ülevaatus

6.5.4.1

Kvaliteedi tagamine: IBC-d peavad olema toodetud, taastoodetud, remonditud ja katsetatud
pädeva asutuse nõuetele vastava kvaliteedi tagamise programmi kohaselt, et kõik toodetud,
taastoodetud ja remonditud IBC-d vastaksid käesoleva peatüki nõuetele.
MÄRKUS: ISO 16106:2006 „Packaging – Transport packages for dangerous goods –
Dangerous goods packagings, intermediate bulk containers (IBCs) and large packagings –
Guidelines for the application of ISO 9001” (Pakendid – ohtlike veoste saadetised – ohtlike
veoste pakendid, IBC-d ja suurpakendid – ISO 9001 rakendamissuunised) annab piisavaid
juhiseid korra kohta, mida võib järgida.

6.5.4.2

Katsetamise nõuded: IBC-de osas tuleb läbi teha prototüübi katsed ning nõudmisel
alajao 6.5.4.4 kohased esialgsed ja korralised katsed.

6.5.4.3

Kinnitamine: iga IBC prototüübi kohta tuleb välja anda tunnistus ja tähis (nagu jaos 6.5.2)
selle kohta, et prototüüp, kaasa arvatud selle varustus, vastab katsenõuetele.

6.5.4.4

Ülevaatus ja katsetamine
MÄRKUS: vt ka alajagu 6.5.4.5 remonditud IBC-de katsetamise ja ülevaatuse kohta.
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6.5.4.4.1

Kõik metallist, jäigast plastist ja liit-IBC-d peavad läbima pädeva asutuse nõuetele vastava
ülevaatuse:
a)

enne töösse võtmist (sh pärast taastootmist) ning seejärel mitte üle viieaastaste
ajavahemike tagant, kontrollides:
i)

vastavust prototüübile, kaasa arvatud tähistust;

ii)

sisemist ja välist seisukorda;

iii)

käitamisseadmete korralikku töötamist.

Soojusisolatsioon, kui see on olemas, on vaja eemaldada ainult IBC korpuse korralikuks
ülevaatuseks vajalikus ulatuses.
b)

mitte üle kahe ja poole aastase ajavahemiku tagant, kontrollides:
i)

välist seisukorda;

ii)

käitamisseadmete korralikku töötamist.

Soojusisolatsioon, kui see on olemas, on vaja eemaldada ainult IBC korpuse korralikuks
ülevaatuseks vajalikus ulatuses.
Kõik IBC-d peavad oma prototüübile vastama igas aspektis.
6.5.4.4.2

Kõik vedeliku või rõhu all täidetavate või tühjendatavate tahkete ainete veoks ette nähtud
metallist, jäigast plastist ja liit-IBC-d peavad läbima sobiva lekkekindluse katse. See katse on
osa alajaos 6.5.4.1 sätestatud kvaliteedi tagamise programmist, mis näitab vastavust alajaos
6.5.6.7.3 toodud katsetasemele:
a)

enne, kui seda esmakordselt veoks kasutatakse;

b)

mitte üle kahe ja poole aastase ajavahemiku tagant.

Selle katse jaoks tuleb IBC-dele paigaldada esmased põhjasulgurid. Liit-IBC siseanumat võib
katsetada ilma välise kestata tingimusel, et see ei mõjuta katsetulemusi.
6.5.4.4.3

IBC omanik peab säilitama kõigi ülevaatuste ja katsete aruanded vähemalt kuni järgmise
ülevaatuse või katseni. Aruanne peab sisaldama ülevaatuse ja katse tulemusi ning peab ära
tooma ülevaatust ja katset teostava ametkonna (vt ka alajao 6.5.2.2.1 tähistamise nõudeid).

6.5.4.4.4

Pädev asutus võib igal ajal nõuda käesolevas peatükis toodud katsete läbiviimist, et nende
alusel tõendada IBC vastavust prototüübile esitatud nõuetele.

6.5.4.5

Remonditud IBC-d

6.5.4.5.1

Juhul kui IBC on vigastatud kokkupõrke (nt avarii) tõttu või mõnel muul põhjusel, tuleb see
parandada või seda muul viisil hooldada (vt jao 1.2.1 mõistet „IBC plaaniline hooldus”) et
see vastaks prototüübile. Vigastatud jäigast plastist IBC-de kered ning liit-IBC-de sisemised
anumad tuleb asendada.

6.5.4.5.2

Lisaks mis tahes muudele ADR-i katsete ja ülevaatuste nõuetele peab IBC läbi tegema
täismahus katsetamise ja ülevaatuse, nagu nõutud alajaos 6.5.4.4, ning remondi puhul tuleb
alati koostada ka ettenähtud aruanne.
- 404 -

6.5.4.5.3

Isik, kes teostab remondijärgsed katsed ja ülevaatuse, peab IBC-le kandma kulumiskindla
tähise, kandes tootja poolt ÜRO prototüüpi tähistava märgise lähedale:
a)

selle riigi tunnusmärgi, milles katsed ja ülevaatus läbi viidi;

b)

katsed ja ülevaatuse läbi viinud ametkonna nimetuse või selle tunnustatud sümboli

c)

katsete ja ülevaatuse kuupäeva (kuu ja aasta).

6.5.4.5.4

Alajaoga 6.5.4.5.2 kooskõlas sooritatud katsed ja ülevaatus rahuldavad kahe ja poole ning viie
aasta tagant sooritatavate korraliste katsete ja järelvalve nõudmisi.

6.5.5

Erinõuded IBC-dele

6.5.5.1

Erinõuded metallist IBC-dele

6.5.5.1.1

Käesolevad nõuded kehtivad tahkete ainete ja vedelike vedamiseks ette nähtud metallist IBCde kohta. Metallist IBC-d jaotatakse kolme kategooriasse:
a)

IBC-d, mis on ette nähtud tahkete ainete vedamiseks ning mida täidetakse või
tühjendatakse isevoolu teel (11A, 11B, 11N);

b)

IBC-d, mis on ette nähtud tahkete ainete vedamiseks ning mida täidetakse või
tühjendatakse üle 10 kPa (0,1 baari) ülerõhu all (21A, 21B, 21N)

c)

IBC-d, mis on ette nähtud vedelike vedamiseks (31A, 31B, 31N).

6.5.5.1.2

Korpused peavad olema valmistatud sobivast plastsest metallist, mille keevitatavus on
täielikult kontrollitud. Keevitused peavad olema korralikult tehtud ja tagama täieliku ohutuse.
Vajadusel tuleb arvestada materjali käitumisega madalatel temperatuuridel.

6.5.5.1.3

Hoolikalt peab jälgima erinevate materjalide kooskasutamisest tekkivaid galvaanilisi mõjusid.

6.5.5.1.4

Tuleohtlike vedelike veoks ette nähtud alumiiniumist IBC-del ei tohi olla liikuvaid osi nagu
kaaned, sulgurid, mis on valmistatud mittekorrosioonikindlast, kaitsekatteta terasest, mis võiks
põhjustada ohtlikku reaktsiooni alumiiniumiga hõõrd- või löökkontakti sattudes.

6.5.5.1.5

Metallist IBC-d tuleb valmistada metallist, mis vastab järgmistele nõuetele:
a)

terase suhteline pikenemine purunemisel (protsentides) ei tohi olla väiksem kui

10000
Rm

, absoluutsel miinimumil 20%;
kus Rm = kasutatava metalli garanteeritud tõmbetugevus N/mm2;
b)

alumiiniumi ja selle sulamite suhteline pikenemine purunemisel (protsentides) ei tohi
10000
olla väiksem kui
, absoluutsel miinimumil 8%.
6Rm
Kasutatavad proovikehad suhtelise pikenemise määramiseks purunemisel tuleb võtta
suunas, mis on risti valtsimise suunaga ja kinnitatud selliselt, et:
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või

Lo = 5d

Lo = 5.65 A
kus:

6.5.5.1.6

Lo

=

proovikeha pikkus enne katset

d

=

läbimõõt

A

=

proovikeha ristlõike pindala.

Minimaalne seinapaksus:
a)

standardse terase puhul, mille Rm x A0 = 10 000, ei tohi seinapaksus olla väiksem kui:
Seinapaksus (T), mm
Tüübid 11A, 11B, 11N
Tüübid 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N
Kaitsmata
Kaitstud
Kaitsmata
Kaitstud
2,0
1,5
2,5
2,0

Maht (C) liitrites
C  1000
1000 < C  2000

T = C/2000 + 1,5

T = C/2000 + 1,0

T = C/2000 + 2,0

T = C/2000 + 1,5

2000 < C  3000

T = C/2000 + 1,5

T = C/2000 + 1,0

T = C/1000 + 1,0

T = C/2000 + 1,5

kus:

b)

Ao =

tõmbepingele purunemisel kasutatava standardse terase minimaalne
pikenemine (protsentides) (vt alajagu 6.5.5.1.5);

punktis a nimetatud standardsest terasest erinevate metallide puhul arvutatakse
minimaalne seinapaksus järgmise valemiga:
e1 

kus:

21.4 e 0
3

Rm 1  A1

e1

=

kasutatava metalli nõutav ekvivalentne seinapaksus (mm);

e0

=

standardterase nõutav minimaalne seinapaksus (mm);

Rm1 =

kasutatava metalli garanteeritud minimaalne tõmbetugevus, N/mm2
(vt punkt c);

A1 =

tõmbepingele purunemisel kasutatava metalli
pikenemine (protsentides) (vt alajagu 6.5.5.1.5).

minimaalne

Seinapaksus ei tohi siiski mingil juhul olla väiksem, kui 1,5 mm.
c)

6.5.5.1.7

Punktis b kirjeldatud arvutuste eesmärgil peab kasutatava metalli garanteeritud
minimaalne tõmbetugevus (Rm1) olema materjali riikliku või rahvusvahelise standardi
kohane minimaalne väärtus. Kuid austeniitteraste puhul võib selle materjali standardi
kohaselt kindlaks määratud minimaalset Rm väärtust suurendada kuni 15% juhul, kui
materjali kontrolli tunnistuses on kinnitatud suurem väärtus. Juhul, kui vaadeldava
materjali osas ei ole olemas materjali standardit, tuleb Rm väärtus võtta võrdseks
materjali kontrolli tunnistuses toodud minimaalse väärtusega.

Rõhu alandamise nõuded: vedelike jaoks ette nähtud IBC-d peavad võimaldama süttimise
korral piisavas koguses auru välja lasta, et vältida korpuse (mis tahes osa) purunemist. Seda
võib teha tavapäraste rõhualandusseadmetega või muude konstruktsiooniliste vahenditega.
Rõhk, mille juures hakatakse rõhku alandama, ei tohi olla üle 65 kPa (0,65 baari) ega madalam
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kui kogu IBC ülerõhk (st täiteaine aururõhk pluss õhu või teiste gaaside osarõhk, miinus 100
kPa (1 baar)) 55 ºC juures, mis määratakse alajaos 4.1.1.4 defineeritud maksimaalse täiteastme
korral. Nõutavad rõhu alandamise seadmed tuleb paigutada paisumisruumile jäetud alasse.
6.5.5.2

Erinõuded elastsetele IBC-dele

6.5.5.2.1

Käesolevad nõuded kehtivad järgmist tüüpi elastsete IBC-de kohta:
13H1
13H2
13H3
13H4
13H5
13L1
13L2
13L3
13L4
13M1
13M2

plastkangast, katteta või voodrita
plastkangast, kaetud
plastkangast, voodriga
plastkangast, kattega ja voodriga
plastkilest
katteta või voodrita tekstiil
tekstiilist, kattega
tekstiilist, voodriga
tekstiilist, kattega ja voodriga
paber, mitmekihiline
paber, mitmekihiline, veekindel

Elastsed IBC-d on ette nähtud ainult tahkete ainete vedamiseks.
6.5.5.2.2

Korpused tuleb valmistada sobivatest materjalidest. Materjali tugevus ning elastse IBC
konstruktsioon peavad vastama IBC mahule ja kasutusotstarbele.

6.5.5.2.3

Kõik 13M1 ja 13M2 tüüpi elastsete IBC-de valmistamiseks kasutatud materjalid peavad pärast
mitte vähem kui 24 tunnist täielikku vette sukeldamist säilitama vähemalt 85% oma
tõmbetugevusest, mõõdetuna algselt 67% või väiksema suhtelise niiskuse juures kuivatatud ja
tasakaalustatud materjali jaoks.

6.5.5.2.4

Õmblused peavad olema õmmeldud, keevitatud, liimitud või muul samaväärsel meetodil
moodustatud. Kõik õmbluste otsad peavad olema kinnitatud.

6.5.5.2.5

Elastsed IBC-d peavad oma otstarbe täitmiseks olema piisavalt vastupidavad vananemisele
ning ultraviolettkiirgusest või kliimatingimustest või sisalduva aine põhjustatud lagunemisele.

6.5.5.2.6

Plastist elastsete IBC-de puhul, mille kaitsmine ultraviolettkiirguse eest on nõutav, tagatakse
see tahma või muude sobivate pigmentide või inhibiitorite lisamisega. Need lisandid peavad
sobima sisuga ning jääma efektiivseks kogu korpuse eluea vältel. Juhul, kui kasutatakse tahma,
pigmente või inhibiitoreid, mis erinevad nendest, mida kasutati katsetatud prototüübi
valmistamiseks, võib uuesti katsetamise ära jätta, kui muutused tahma, pigmendi või
inhibiitori sisalduses ei halvenda konstruktsiooni materjali füüsikalisi omadusi.

6.5.5.2.7

Korpuse materjalile võib lisada lisandeid vananemisele vastupidavuse suurendamiseks või
muul otstarbel tingimusel, et need ei halvenda materjali füüsikalisi või keemilisi omadusi.

6.5.5.2.8

IBC korpuste valmistamiseks ei tohi kasutada mingeid kasutatud anumatest saadud materjale.
Kasutada võib aga samast tootmisprotsessist pärinevaid tootmisjääke või jäätmeid. Kasutada
võib ka selliseid komponente nagu liidesed ja põhja alused tingimusel, et nendel
komponentidel pole mingeid eelnevast kasutamisest saadud vigastusi.

6.5.5.2.9

Täidetuna ei tohi kõrguse ja laiuse suhe olla suurem kui 2:1.

6.5.5.2.10

Vooder peab olema valmistatud sobivast materjalist. Kasutatava materjali tugevus ning voodri
lõige ja konstruktsioon peavad vastama IBC mahule ja kasutusotstarbele. Ühendused ja
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sulgurid peavad olema puistumiskindlad ning vastu pidama normaalsetel veo- ja
teisaldamistingimustel ette tulevatele koormustele ja löökidele.
6.5.5.3

Erinõuded jäigast plastist IBC-dele

6.5.5.3.1

Käesolevad nõuded kehtivad tahkete ainete või vedelike vedamiseks ette nähtud jäigast plastist
IBC-dele. Jäigast plastist IBC-d on järgmist tüüpi:
11H1
11H2
21H1
21H2
31H1
31H2

konstruktsioonielementidega, isevoolu teel täidetavate või tühjendatavate tahkete
ainete jaoks, ette nähtud vastu pidama IBC täiskoormusele virnastamisel
kandva konstruktsiooniga, isevoolu teel täidetavate või tühjendatavate tahkete ainete
jaoks
konstruktsioonielementidega, rõhu all täidetavate või tühjendatavate tahkete ainete
jaoks, ette nähtud vastu pidama IBC täiskoormusele virnastamisel
kandva konstruktsiooniga, rõhu all täidetavate või tühjendatavate tahkete ainete
jaoks
konstruktsioonielementidega, vedelike jaoks, ette nähtud vastu pidama IBC
täiskoormusele virnastamisel
kandva konstruktsiooniga, vedelike jaoks.

6.5.5.3.2

Korpus peab olema valmistatud teadaolevate karakteristikutega, sobivatest plastmaterjalidest
ning olema oma tugevuselt vastav mahule ja kasutusotstarbele. Materjal peab olema
vastupidav vananemisele ning sisalduva aine või ultraviolettkiirguse poolt põhjustatud
lagunemisele. Vajadusel peab arvesse võtma käitumist madalatel temperatuuridel. Igasugune
sisalduva aine läbitungimine korpusest ei tohi normaalsetel veotingimustel ohtlik olla.

6.5.5.3.3

Juhul, kui kaitsmine ultraviolettkiirguse eest on nõutav, tagatakse see tahma või muude
sobivate pigmentide või inhibiitorite lisamisega. Need lisandid peavad olema sobivad sisuga
ning jääma efektiivseks kogu korpuse eluea vältel. Juhul, kui kasutatakse tahma, pigmente või
inhibiitoreid, mis on erinevad nendest, mida kasutati katsetatud prototüübi valmistamiseks,
võib uuesti katsetamise ära jätta, kui muutused tahma, pigmendi või inhibiitori sisalduses ei
halvenda konstruktsiooni materjali füüsikalisi omadusi.

6.5.5.3.4

Korpuse materjalisse võib lisada lisandeid vananemisele vastupidavuse suurendamiseks või
muul otstarbel tingimusel, et need ei halvenda materjali füüsikalisi või keemilisi omadusi.

6.5.5.3.5

Jäigast plastist IBC-de valmistamiseks ei tohi kasutada mingeid kasutatud materjale peale
samast tootmisprotsessist pärinevate jääkide või peenestatud jäätmete.

6.5.5.4

Erinõuded plastist sisepakendiga liit-IBC-dele

6.5.5.4.1

Käesolevad nõuded kehtivad järgmist tüüpi tahkete ainete või vedelike vedamiseks ette nähtud
liit-IBC-dele:
11HZ1
11HZ2
21HZ1
21HZ2
31HZ1
31HZ2

Liit-IBC-d jäigast plastist sisemise anumaga, isevoolu teel täidetavate ja
tühjendatavate tahkete ainete jaoks
Liit-IBC-d elastsest plastist sisemise anumaga, isevoolu teel täidetavate ja
tühjendatavate tahkete ainete jaoks
Liit-IBC-d jäigast plastist sisemise anumaga, rõhu all täidetavate ja tühjendatavate
tahkete ainete jaoks
Liit-IBC-d elastsest plastist sisemise anumaga, rõhu all täidetavate ja tühjendatavate
tahkete ainete jaoks
Liit-IBC-d jäigast plastist sisemise anumaga, vedelike jaoks
Liit-IBC-d elastsest plastist sisemise anumaga, vedelike jaoks.
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Koodi tähises asendatakse täht „Z” alajao 6.5.1.4.1 punktis b toodud suurtähega, mis näitab
välise korpuse jaoks kasutatud materjali.
6.5.5.4.2

Sisemine anum pole ette nähtud ainete sisaldamiseks ilma oma välise korpuseta. „Jäik”
sisemine anum on anum, mis säilitab tühjana, ilma sulguriteta ja välise korpuse abita oma
üldise vormi. Iga sisemist anumat, mis pole „jäik”, peetakse „elastseks.

6.5.5.4.3

Väline korpus koosneb tavaliselt selliselt vormitud jäigast materjalist, mis kaitseks sisemist
anumat füüsiliste vigastuste eest teisaldamisel ja veol, kuid mis pole ette nähtud ainete
säilitamiseks. Vajalikel juhtudel kuulub korpuse hulka põhja alus.

6.5.5.4.4

Täiesti kinnise välise korpusega liit-IBC peab olema selliselt konstrueeritud, et pärast
tiheduskatset ja surveproovi oleks raskusteta võimalik veenduda sisemise anuma
vigastamatuses.

6.5.5.4.5

31HZ3 tüüpi liit-IBC-de maht ei tohi olla üle 1250 liitri.

6.5.5.4.6

Sisemine anum peab olema valmistatud teadaolevate karakteristikutega, sobivatest
plastmaterjalidest ning olema oma tugevuselt vastav mahule ja kasutusotstarbele. Materjal
peab olema vastupidav vananemisele ning sisalduva aine või ultraviolettkiirguse poolt
põhjustatud lagunemisele. Vajadusel peab arvesse võtma käitumist madalatel temperatuuridel.
Igasugune sisalduva aine läbitungimine korpusest ei tohi normaalsetel veotingimustel ohtlik
olla.

6.5.5.4.7

Juhul, kui kaitsmine ultraviolettkiirguse eest on nõutav, tagatakse see tahma või muude
sobivate pigmentide või inhibiitorite lisamisega. Need lisandid peavad sobima sisuga ning
jääma efektiivseks kogu korpuse eluea vältel. Juhul, kui kasutatakse tahma, pigmente või
inhibiitoreid, mis on erinevad nendest, mida kasutati katsetatud prototüübi valmistamiseks,
võib uuesti katsetamise ära jätta, kui muutused tahma, pigmendi või inhibiitori sisalduses ei
halvenda konstruktsiooni materjali füüsikalisi omadusi.

6.5.5.4.8

Sisemise anuma materjalisse võib lisada lisandeid vananemisele vastupidavuse
suurendamiseks või muul otstarbel tingimusel, et need ei halvenda materjali füüsikalisi või
keemilisi omadusi.

6.5.5.4.9

Sisemiste anumate valmistamiseks ei tohi kasutada mingeid kasutatud materjale peale samast
tootmisprotsessist pärinevate jääkide või peenestatud jäätmete.

6.5.5.4.10

31HZ2 tüüpi IBC sisemine anum peab koosnema vähemalt kolmest kilekihist.

6.5.5.4.11

Välise korpuse materjali tugevus ning konstruktsioon peab vastama liit-IBC mahule ja
kasutusotstarbele.

6.5.5.4.12

Välisel korpusel ei tohi olla mingeid väljaulatuvaid osi, mis võiksid sisemist anumat vigastada.

6.5.5.4.13

Metallist välised korpused peavad olema valmistatud piisava paksusega sobivast metallist.

6.5.5.4.14

Looduslikust puidust välised korpused peavad olema valmistatud hästi kuivatatud, tehniliselt
kuivast ja korpuse mis tahes osa tugevust oluliselt vähendavate defektideta puidust. Ülemise
ja alumise osa võib valmistada veekindlast taastoodetud puidust nagu näiteks puitkiudplaadist,
puitlaastplaadist või muust sobivat tüüpi puitmaterjalist.

6.5.5.4.15

Vineerist välised korpused peavad olema valmistatud hästi kuivatatud, kooritud, lõigatud või
saetud spoonist, mis on tehniliselt kuiv ja korpuse tugevust oluliselt vähendavate defektideta.
Kõik kõrvuti olevad kihid tuleb kokku liimida veekindla liimiga. Korpuste valmistamiseks
võib koos vineeriga kasutada muid sobivaid materjale. Korpuse osad peavad olema tugevasti
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naelutatud või kinnitatud nurgapostide või otste külge või kokku pandud samaväärselt sobivate
vahenditega.
6.5.5.4.16

Taastatud puidust välise korpuse seinad peavad olema valmistatud veekindlast taastatud
puidust, nagu näiteks puitkiudplaadist, puitlaastplaadist või muust sobivat tüüpi
puitmaterjalist. Välise korpuse muud osad võivad olla valmistatud muust sobivast materjalist.

6.5.5.4.17

Kartongist välise korpuse valmistamisel tuleb kasutada tugevat, kõrgekvaliteedilist, tihedat või
kahekordset lainelist kartongi (ühe- või mitmekihilist), mis vastab välise korpuse mahule ja
kasutusotstarbele. Välise pinna veekindlus peab olema selline, et massi suurenemine, mis
määratakse 30 minutilise Cobb’i meetodi kohase katsega vee imavuse selgitamiseks, ei ületa
155 g/m2 (vt standardit ISO 535:1991). Kartongil peavad olema head paindeomadused. Seda
peab saama lõigata, voltida ilma kortsumiseta ja sellel peavad olema sisselõiked, mis lubavad
seda kokku panna kortsumata, pinna purunemiseta või liigse painutamiseta. Kartongi laineline
kiht peab olema tugevasti liimitud väliskihtide külge.

6.5.5.4.18

Kartongist välise korpuse otsad võivad olla varustatud puidust raamiga või valmistatud
täielikult puidust. Kasutada võib puidust tugevdusliiste.

6.5.5.4.19

Kartongist välise korpuse ühendatavad servad tuleb kleeplindiga kinnitada, lindiga ülekattes
liimida või kinnitada metallklambritega. Ühendatavatel servadel peab olema piisav ülekate.
Juhul, kui ühenduskohad liimitakse või kinnitatakse kleeplindiga, tuleb kasutada veekindlat
liimi.

6.5.5.4.20

Juhul, kui väline korpus on valmistatud plastist, kehtivad vastavad alajagude 6.5.5.4.6 kuni
6.5.5.4.9 nõuded arvestades seda, et sel juhul sisemisele anumale kehtivad nõuded kehtivad
ka liit-IBC välisele korpusele.

6.5.5.4.21

31HZ2 tüüpi IBC väline korpus peab ümbritsema sisemist anumat igast küljest.

6.5.5.4.22

Iga IBC lahutamatuks osaks olev või mis tahes äravõetav põhja alus peab olema sobiv oma
maksimaalse lubatud kogumassini täidetud IBC mehhaaniliseks teisaldamiseks.

6.5.5.4.23

Alus või lahutamaks osaks olev põhi peab olema selliselt konstrueeritud, et vältida igasugust
IBC põhja väljaulatumist, mis võiks teisaldamisel vigastusi saada.

6.5.5.4.24

Väline korpus peab olema kinnitatud äravõetava aluse külge selliselt, et kindlustada stabiilsus
teisaldamisel ja veol. Juhul, kui kasutatakse äravõetavat alust, peab selle ülemine pind olema
ilma teravate väljaulatuvate osadeta, mis võiksid IBC-d vigastada.

6.5.5.4.25

Virnastamise hõlbustamiseks võib kasutada tugevdavaid vahendeid, näiteks puitprusse, kuid
need ei tohi kokku puutuda sisemise anumaga.

6.5.5.4.26

Juhul, kui IBC-d on ette nähtud virnastamiseks, peab tugipind olema selline, mis jaotaks
koormust ohutult. Need IBC-d peavad olema selliselt konstrueeritud, et koormus ei mõjuks
sisemisele anumale.

6.5.5.5

Erinõuded kartongist IBC-dele

6.5.5.5.1

Käesolevad nõuded kehtivad isevoolu teel täidetud või tühjendatud tahkete ainete veoks ette
nähtud kartongist IBC-dele. Kartongist IBC-d on järgmist tüüpi: 11G.

6.5.5.5.2

Kartongist IBC-del ei tohi olla ülemises osas tõstmisvahendit.

6.5.5.5.3

Korpus peab olema valmistatud tugevast, kõrgekvaliteedilisest, tihedast või kahekordsest
lainelisest kartongist (ühe- või mitmekihiline), mis vastab välise korpuse mahule ja
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kasutusotstarbele. Välise pinna veekindlus peab olema selline, et massi suurenemine, mis
määratakse 30 minutilise Cobb’i meetodi kohase katsega vee imavuse selgitamiseks, ei ületa
155 g/m2 (vt standardit ISO 535:1991). Kartongil peavad olema head paindeomadused. Seda
peab saama lõigata, voltida ilma kortsumiseta ja sellel peavad olema sisselõiked, mis lubavad
seda kokku panna kortsumata, pinna purunemiseta või liigse painutamiseta. Kartongi laineline
kiht peab olema tugevasti liimitud väliskihtide külge.
6.5.5.5.4

Seinte, kaasa arvatud ülemise ja alumise põhja torkekindlus peab olema vähemalt 15 J,
mõõdetuna standardi ISO 3036:1975 kohaselt.

6.5.5.5.5

Kartongist IBC korpuse ühendatavatel servadel peab olema piisav ülekate ning need tuleb
kleeplindiga kinnitada, liimida, kinnitada metallklambritega või muude sama efektiivsete
vahenditega. Juhul, kui ühenduskohad liimitakse või kinnitatakse kleeplindiga, peab kasutama
veekindlat liimi. Metallklambrid peavad läbima kõik kinnitatavad kihid ning neil peab olema
selline kuju või vastav kaitse, et nad ei vigastaks ega torkaks läbi sisemist voodrit.

6.5.5.5.6

Vooder peab olema valmistatud sobivast materjalist. Kasutatava materjali tugevus ning voodri
konstruktsioon peavad vastama IBC mahule ja kasutusotstarbele. Ühendused ja sulgurid
peavad olema puistumiskindlad ning vastu pidama normaalsetel veo- ja teisaldamistingimustel
ette tulevatele koormustele ja löökidele.

6.5.5.5.7

Iga IBC lahutamatuks osaks olev või mis tahes äravõetav põhja alus peab sobima oma
maksimaalse lubatud kogumassini täidetud IBC mehhaaniliseks teisaldamiseks.

6.5.5.5.8

Alus või lahutamaks osaks olev põhi peab olema selliselt konstrueeritud, et IBC põhi, mis
võiks teisaldamisel vigastusi saada, ei ulatuks mingil viisil välja.

6.5.5.5.9

Korpus peab olema kinnitatud äravõetava aluse külge selliselt, et kindlustada stabiilsus
teisaldamisel ja veol. Juhul, kui kasutatakse äravõetavat alust, peab selle ülemine pind olema
ilma teravate väljaulatuvate osadeta, mis võiksid IBC-d vigastada.

6.5.5.5.10

Virnastamise hõlbustamiseks võib kasutada tugevdavaid vahendeid, nagu näiteks puitprusse,
kuid need ei tohi kokku puutuda voodriga.

6.5.5.5.11

Juhul, kui IBC-d on ette nähtud virnastamiseks, peab tugipind olema selline, mis jaotaks
koormust ohutult.

6.5.5.6

Erinõuded puidust IBC-dele

6.5.5.6.1

Käesolevad nõuded kehtivad puidust IBC-dele, mis on ette nähtud isevoolu teel täidetud või
tühjendatud tahkete ainete veoks. Puidust IBC-d on järgmist tüüpi:
11C
11D
11F

Looduslikust puidust, sisemise voodriga
Vineerist, sisemise voodriga
Taastatud puidust, sisemise voodriga.

6.5.5.6.2

Puidust IBC-del ei tohi olla ülemises osas tõstmisvahendit.

6.5.5.6.3

Kasutatavate materjalide tugevus ning korpuse konstruktsioon peavad vastama IBC mahule ja
kasutusotstarbele.

6.5.5.6.4

Kasutatav looduslik puit peab olema hästi kuivatatud, tehniliselt kuiv ning defektideta, mis
võiksid mis tahes IBC osa tugevust oluliselt vähendada. Iga IBC osa peab koosnema
ühestainsast tükist või olema sellega samaväärne. Osi peetakse samaväärseiks ühestainsast
tükist osadega, kui nende ühendamiseks on kasutatud sobivaid liimimismeetodeid, näiteks
Lindermanni ühendust, punnühendust, poolsulund- või soonühendust; või põkkühendust koos
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vähemalt kahe lainelisest metallist kinnitusdetailiga igal ühendusel või muid vähemalt sama
efektiivseid meetodeid.
6.5.5.6.5

Vineerist korpused peavad olema vähemalt kolmekihilised. Kasutama peab hästi kuivatatud,
kooritud, lõigatud või saetud spooni, mis on tehniliselt kuiv ning defektideta, mis võiksid
oluliselt korpuse tugevust vähendada. Kõik kõrvuti olevad kihid tuleb kokku liimida veekindla
liimiga. Korpuse valmistamiseks võib koos vineeriga kasutada muid sobivaid materjale.

6.5.5.6.6

Taastatud puidust korpuste valmistamisel peab kasutama veekindlat taastatud puitu, nagu
näiteks puitkiudplaati, puitlaastplaati või muid sobivaid puidust materjale.

6.5.5.6.7

IBC osad peavad olema tugevasti naelutatud või kinnitatud nurgapostide või otste külge või
kokku pandud samaväärselt sobivate vahenditega.

6.5.5.6.8

Vooder peab olema valmistatud sobivast materjalist. Kasutatava materjali tugevus ning voodri
konstruktsioon peavad vastama IBC mahule ja kasutusotstarbele. Ühendused ja sulgurid
peavad olema puistumiskindlad ning vastu pidama normaalsetel veo- ja teisaldamistingimustel
ette tulevatele koormustele ja löökidele.

6.5.5.6.9

Iga IBC lahutamatuks osaks olev või mis tahes äravõetav põhja alus peab sobima maksimaalse
lubatud kogumassini täidetud IBC mehhaaniliseks teisaldamiseks.

6.5.5.6.10

Alus või lahutamaks osaks olev põhi peab olema selliselt konstrueeritud, et IBC põhi, mis
võiks teisaldamisel vigastusi saada, ei ulatuks mingil viisil välja.

6.5.5.6.11

Korpus peab olema kinnitatud äravõetava aluse külge selliselt, et kindlustada stabiilsus
teisaldamisel ja veol. Juhul, kui kasutatakse äravõetavat alust, peab selle ülemine pind olema
ilma teravate väljaulatuvate osadeta, mis võiksid IBC-d vigastada.

6.5.5.6.12

Virnastamise hõlbustamiseks võib kasutada tugevdavaid vahendeid, nagu näiteks puitprusse,
kuid need ei tohi kokku puutuda voodriga.

6.5.5.6.13

Juhul, kui IBC-d on ette nähtud virnastamiseks, peab tugipind olema selline, mis jaotaks
koormust ohutult.

6.5.6

Katsenõuded IBC-dele

6.5.6.1

Katsete läbiviimine ja sagedus

6.5.6.1.1

Iga IBC prototüüp peab enne selle kasutuselevõttu ja märgi eraldamist lubava pädeva asutuse
poolse kinnituse saamist läbima edukalt käesolevas peatükis ette nähtud katsed. IBC prototüüp
on defineeritud oma konstruktsiooni, mõõtmete, materjalide ja nende paksuse, ehituse viisi ja
täitmise ning tühjendamise viisi järgi, kuid prototüübid võivad olla erinevate pinnatöötlustega.
Prototüübi hulka kuuluvad ka IBC-d, mis erinevad prototüübist ainult oma väiksemate
välismõõtmete poolest.

6.5.6.1.2

Katsed tuleb läbi viia veoks ette valmistatud IBC-dega. IBC-d tuleb täita selliselt, nagu
asjakohastes alajagudes sätestatud. Veetavad ained võib asendada teiste ainetega, välja arvatud
juhul, kui see kahjustaks katsete tulemusi. Juhul, kui tahke aine asemel kasutatakse teist ainet,
peab see olema samasuguste füüsikaliste omadustega (mass, osakeste suurus jne) kui veetav
aine. On lubatud kasutada lisandeid, nagu pliihaavlitega kotte, et saavutada nõutavat saadetise
kogumassi tingimusel, et need on selliselt paigutatud, et ei mõjuta katsetulemusi.
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6.5.6.2

Tüübikinnituskatsed

6.5.6.2.1

Ühte igast erinevast konstruktsioonitüübist, erinevat mõõtu, erineva seinapaksusega ja
ehitusviisiga IBC-d peab katsetama alajagudes 6.5.6.4 kuni 6.5.6.13 loetletud katsetega alajaos
6.5.6.3.7 toodud järjekorras. Need prototüübi katsed tuleb läbi viia pädeva asutuse nõuete
kohaselt.

6.5.6.2.2

Veetavate veoste või standardvedelikega piisava keemilise sobivuse tõestamiseks vastavalt
alajaole 6.5.6.3.3 või 6.5.6.3.5 31 H2 tüüpi jäigast plastist IBC-de puhul ja 31HH1 ja 31HH2
tüüpi liit-IBC-de puhul võib kasutada teist IBC-d, kui IBC-d on konstrueeritud virnastamiseks.
Sellisel juhul tuleb mõlemal IBC-l lasta eelnevalt seista.

6.5.6.2.3

Pädev asutus võib lubada valikulist katsetamist IBC-dele, mis erinevad katsetatud tüübist
ainult vähesel määral, näiteks natuke väiksemate välismõõtmete poolest.

6.5.6.2.4

Juhul, kui katsetel kasutatakse äravõetavaid aluseid, peab alajao 6.5.6.14 kohane katsearuanne
sisaldama kasutatud aluste tehnilist kirjeldust.

6.5.6.3

IBC-de ettevalmistamine katsetamiseks

6.5.6.3.1

Paberist ja kartongist IBC-sid ning kartongist välise korpusega liit-IBC-sid tuleb hoida
vähemalt 24 tundi kindla temperatuuriga ja suhtelise niiskusega atmosfääris. Valida tuleb üks
kolmest võimalikust variandist. Eelistatav atmosfäär on temperatuuril 23°C ± 2°C ja 50% ±
2% suhtelise niiskuse juures. Kaks ülejäänud võimalust on 20 ± 2 °C ja 65% ± 2% suhtelist
niiskust või 27 ± 2 °C ja 65% ± 2% suhtelist niiskust.
MÄRKUS: keskmised väärtused peavad jääma nendesse piiridesse. Lühiajalised kõikumised
ja mõõtmise ebatäpsused võivad põhjustada suhtelise niiskuse mõõtetulemuste kõikumist
± 5 %, mis katsetulemusi oluliselt ei halvenda.

6.5.6.3.2

Täiendavaid meetmeid peab rakendama, et kindlustada seda, et jäigast plastist IBC-de (tüübid
31H1 ja 31H2) ja liit-IBC-de (tüübid 31HZ1 ja 31HZ2) tootmiseks kasutatud plastmaterjal
vastab alajagude 6.5.5.3.2 kuni 6.5.5.3.4 ja 6.5.5.4.6 kuni 6.5.5.4.9 vastavatele nõuetele.

6.5.6.3.3

Veetavate veostega piisava keemilise sobivuse tõestamiseks tuleb näidis IBC-d eelnevalt
hoida kuue kuu jooksul täidetuna ainetega, mille vedamiseks nad on ette nähtud või ainetega,
mis on teadaolevalt vähemalt sama tugevate plastmaterjali pragunemist, nõrgenemist või
molekulaarset lagunemist põhjustavate omadustega, millele järgnevalt peab näidisega
sooritama vastavad alajao 6.5.6.3.7 tabelis loetletud katsed.

6.5.6.3.4

Juhul, kui plastmaterjali rahuldavad omadused on kindlaks määratud muude meetoditega, võib
eeltoodud sobivuskatse ära jätta. Need muud meetodid peavad olema vähemalt samaväärsed
eeltoodud katsega ning tunnustatud pädeva asutuse poolt.

6.5.6.3.5

Alajao 6.5.5.3 kohaste jäigast plastist polüetüleen-IBC-de (tüübid 31H1 ja 31H2) ja
alajao 6.5.5.4 kohaste polüetüleenist siseanumaga liit-IBC-de (tüübid 31HZ1 ja 31HZ2)
keemilist sobivust alajao 4.1.1.21 kohaselt samalaadseks tunnistatud täitevedelikega võib
kontrollida järgmiselt standardvedelike abil (vt jagu 6.1.6).
Standardvedelikud annavad usaldusväärse tulemuse polüetüleenil toimuva lagunemisprotsessi
hindamisel, hõlmates pehmenemist pundumise tõttu, pragunemist rõhu all, molekulaarset
lagunemist ja nende kombinatsioone.
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Nende IBC-de piisavat keemilist sobivust võib kontrollida hoides nõuetekohaseid
katsenäidiseid vastava standardvedelikuga täidetuna kolm nädalat 40 °C juures. Juhul kui see
standardvedelik on vesi, pole nimetatud protseduuri kohane hoidmine nõutav. Hoidmine on
nõutav katsenäidiste puhul, mida kasutatakse virnastamiskatses koos standardvedelikega
niisutav lahus ja äädikhape. Pärast sellist hoidmist tuleb katsenäidistega läbi teha
alajagudes 6.5.6.4 kuni 6.5.6.9 kirjeldatud katsed.
Üle 40% peroksiidisisaldusega tert-butüülhüdroperoksiidi ja klassi 5.2 kuuluvate
peroksüäädikhapete sobivuskatseid ei tohi läbi viia standardvedelikke kasutades. Nende ainete
puhul tuleb katsenäidiste keemilise sobivuse kontrollimiseks hoida katsenäidiseid kuue kuu
jooksul ümbritseva keskkonna temperatuuril, täidetuna vedamiseks ette nähtud ainetega.
Käesoleva alajao kohase protseduuri tulemusi polüetüleenist valmistatud IBC-de kohta võib
kinnitada ka samaväärse prototüübi puhul, mille sisepind on fluoritud.
6.5.6.3.6

Alajao 6.5.6.3.5 kohaste polüetüleenist valmistatud IBC prototüüpide puhul, mis on läbinud
alajaos 6.5.6.3.5 nimetatud katse, võib keemilist sobivust täiteainetega kontrollida ka
laboratoorsetel katsetel, mis kinnitavad, et selliste täiteainete mõju katsenäidistele on väiksem
kui vastavate standardvedelike oma, võttes arvesse seonduvaid lagunemisprotsesse. Suhtelise
tiheduse ja aururõhu kohta kehtivad samad tingimused, kui need, mis sätestatud alajaos
4.1.1.21.2.

6.5.6.3.7

Nõutavad prototüübi katsed ning nende läbiviimise järjekord

IBC tüüp

Metallist:
11A, 11B, 11N
21A, 21B, 21N
31A, 31B, 31N
Elastne d
Jäigast plastist:
11H1, 11H2
21H1, 21H2
31H1, 31H2
Liit-IBC:
11HZ1, 11HZ2
21HZ1, 21HZ2
31HZ1, 31HZ2
Kartongist
Puidust
a
b
c
d

e

f
g

Vibratsioon f

Põhjast Ülalt Virnas- Lekketõstmine tõstmine tamine kindlus
a

b

Surveproov

Kukku- Rebene- Ümber- Püstumine
mine paisku- vus c
mine

1.
-

1. a
1. a
2. a
-

2.
2.
3.
xc

3.
3.
4.
x

4.
5.
-

5.
6.
-

4. e
6. e
7. e
x

x

x

x

1.

1. a
1. a
2. a

2.
2.
3.

3.
3.
4. g

4.
5.

5.
6.

4.
6.
7.

-

-

-

1.
-

1. a
1. a
2. a
1.
1.

2.
2.
3.
-

3.
3.
4. g
2.
2.

4.
5.
-

5.
6.
-

4. e
6. e
7. e
3.
3.

-

-

-

Juhul, kui IBC on sellise teisaldamisemeetodi jaoks konstrueeritud.
Juhul, kui IBC on virnastamise jaoks konstrueeritud.
Juhul, kui IBC on ülalt või külje poolt tõstmise jaoks konstrueeritud.
Nõutud katse on näidatud tähega „x”; ühe katse läbi teinud IBC-d võib kasutada teiste katsete jaoks, ükskõik
millises järjestuses.
Kukkumiskatse jaoks võib kasutada teist, sama konstruktsiooniga IBC-d.
Vibratsioonikatseks võib kasutada teist sama prototüübiga IBC-d.
Alajao 6.5.6.2.2 kohast teist IBC-d võib kasutada väljaspool läbiviimise järjekorda vahetult pärast eelnevat
hoidmist.
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6.5.6.4

Põhjast tõstmise katse

6.5.6.4.1

Rakendamine
Kõikide kartongist ja puidust IBC-de puhul ning kõikide IBC-de puhul, mis on varustatud
põhjast tõstmise vahendiga, prototüübi katsena.

6.5.6.4.2

IBC-de katseks ettevalmistamine
IBC-d tuleb täita. Veos tuleb lisada ja jaotada ühtlaselt. Täidetud IBC ja veose mass peab
olema 1,25-kordne maksimaalselt lubatud kogumass.

6.5.6.4.3

Katsemeetod
IBC-d tuleb kaks korda üles tõsta ning alla lasta kärutõstukiga, mille tõstekahvel on
keskpunktis ja laiali nihutatud kolme neljandikuni aluse laiusest (kui tõstekohad ei ole
fikseeritud). Tõstekahvel peab minema kolme neljandiku ulatuses põhja alla. Katset tuleb
korrata igast võimalikust suunast.

6.5.6.4.4

Katse läbimise kriteeriumid
Puudub jääkdeformatsioon, mis muudab IBC, kaasa arvatud põhja aluse (kui see on olemas)
veo ohtlikuks, ning ei esine sisu lekkimist.

6.5.6.5

Ülalt tõstmise katse

6.5.6.5.1

Rakendamine
Kõikide IBC-de puhul, mis on konstrueeritud ülalt tõstmiseks ning elastsete IBC-de puhul,
mis on konstrueeritud põhjast või küljelt tõstmiseks, prototüübi katsena.

6.5.6.5.2

IBC-de katseks ettevalmistamine
Metallist, jäigast plastist ja liit-IBC-d tuleb täita. Veos tuleb lisada ja jaotada ühtlaselt.
Täidetud IBC ja veose mass peab olema 1,25-kordne maksimaalselt lubatav kogumass.
Elastsed IBC-d tuleb täita tüüpilise materjaliga ning seejärel koormata kuuekordse ühtlaselt
jaotatud maksimaalse lubatava kogumassiga.

6.5.6.5.3

Katsemeetodid
Metallist ja elastseid IBC-id tuleb tõsta nende konstrueeritud viisil kuni põrandast
eraldumiseni ning hoida selles asendis viis minutit.
Jäigast plastist ja liit-IBC-id tuleb tõsta:

6.5.6.5.4

a)

mõlemast diagonaalselt asetsevatest tõstevahendite paarist selliselt, et jõuvektor oleks
suunatud vertikaalset üles, ning hoida selliselt viis minutit, ja

b)

mõlemast diagonaalselt asetsevast tõstevahendite paarist selliselt, et jõuvektor oleks
suunatud 45° nurga all vertikaalist IBC keskpunkti suunas ning hoida selliselt viis
minutit.

Elastsete IBC-de puhul võib kasutada muid vähemalt sama efektiivseid ülalt tõstmise ja
ettevalmistuse meetodeid.
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6.5.6.5.5

Katse läbimise kriteeriumid
a)

Metallist, jäigast plastist ja liit-IBC-d: IBC säilitab tavaliste veotingimuste puhul
ohutuse, ei esine IBC, sealhulgas põhja aluse, kui see on olemas, ilmset
jääkdeformatsiooni ega sisu lekkimist;

b)

Elastsed IBC-d: ei esine IBC või selle tõstevahendite vigastusi, mis muudaks IBC veo
või teisaldamise ohtlikuks, ega sisu lekkimist.

6.5.6.6

Virnastamiskatse

6.5.6.6.1

Rakendamine
Kõigi IBC-de puhul, mis on konstrueeritud üksteise otsa virnastamiseks, prototüübi katsena.

6.5.6.6.2

IBC-de katseks ettevalmistamine
IBC tuleb täita maksimaalse lubatava kogumassini. Juhul, kui katsetamiseks kasutatava
materjali erikaal muudab selle kasutamise ebapraktiliseks, tuleb IBC täiendavalt täita selliselt,
et seda katsetatakse ühtlaselt jaotatud maksimaalse lubatava kogumassiga veosega.

6.5.6.6.3

Katsemeetod
a)

b)

6.5.6.6.4

IBC asetatakse oma alusele, tasasele, kõvale pinnale ning sellega viiakse läbi katse
ühtlaselt jaotatud koormisega (vt alajagu 6.5.6.6.4). Jäigast plastist 31H2 tüüpi IBC-de
ning 31HH1 ja 31HH2 tüüpi liit-IBC-de puhul tuleb läbi viia virnastamiskatse algse
täiteaine või standardvedelikuga (vt jagu 6.1.6) vastavalt alajaole 6.5.6.3.3 või 6.5.6.3.5,
kasutades eelneva hoidmise järel teist IBC-d vastavalt alajaole 6.5.6.2.2. IBC-d jäetakse
katsetatava koormuse alla vähemalt:
i)

5 minutiks metallist IBC-de puhul;

ii)

28 päevaks 40 °C juures 11H2, 21H2 ja 31H2 tüüpi jäigast plastist IBC-de puhul
ning koormust kandva, plastmaterjalist välise korpusega liit-IBC-de puhul (nt
tüübid 11HH1, 11HH2, 21HH2, 31HH1 ja 31HH2);

iii)

24 tunniks kõikide muude IBC tüüpide puhul;

Koormust peab rakendama ühe järgnevalt toodud meetodiga:
i)

maksimaalse lubatava kogumassini täidetud ühe või enama sama tüüpi IBC-ga,
mis virnastatakse katsetatava IBC peale;

ii)

vastava massiga koormis asetatakse kas katsetatavale IBC-le asetatud tasasele
plaadile või IBC alust jäljendavale plaadile.

Koormise massi arvutamine
IBC-le asetatav koormis peab olema võrdne 1,8 kordse sarnaste IBC-de kombineeritud
maksimaalse kogumassiga, mida võib veo ajal IBC-le virnastada.

6.5.6.6.5

Katse läbimise kriteeriumid
a)

Kõik IBC tüübid peale elastsete IBC-de: puudub jääkdeformatsioon, mis muudab IBC,
kaasa arvatud põhja aluse (kui see on olemas) veo ohtlikuks ning ei esine sisu lekkimist;
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b)

Elastsed IBC-d: puuduvad korpuse vigastused, mis muudaks IBC veo ja teisaldamise
ohtlikuks ning ei esine sisu lekkimist.

6.5.6.7

Tiheduskatse

6.5.6.7.1

Rakendamine
Nende IBC tüüpide puhul, mida kasutatakse rõhu all täidetavate ja tühjendatavate vedelike ja
tahkete ainete vedamiseks, prototüübi ning korralise ülevaatuse katsena.

6.5.6.7.2

IBC-de katseks ettevalmistamine
Katse tuleb sooritada enne igasuguse soojusisolatsiooni varustuse paigaldamist.
Õhutusavadega sulgurid tuleb kas asendada sarnaste mitteõhutatavate sulguritega või sulgeda
avad õhukindlalt.

6.5.6.7.3

Katsemeetod ja rakendatav rõhk
Katse tuleb läbi viia vähemalt 10 minuti vältel, kasutades õhku vähemalt 20 kPa (0,2 baari)
ülerõhul. IBC õhutihedus tuleb kindlaks määrata sobiva meetodiga, nagu näiteks õhurõhu
erinevuste katsega või IBC vette sukeldamisega või, metallist IBC-de puhul, õmbluste ja
ühenduskohtade seebilahusega katmise teel. Vette sukeldamise korral tuleb hüdrostaatilise
rõhu arvestamiseks kasutada parandustegurit.

6.5.6.7.4

Katse läbimise kriteerium
Ei tohi esineda õhu leket.

6.5.6.8

Siserõhu (hüdrauliline) katse

6.5.6.8.1

Rakendamine
Nende IBC tüüpide puhul, mida kasutatakse rõhu all täidetud või tühjendatud vedelike või
tahkete ainete vedamiseks, prototüübi katsena.

6.5.6.8.2

IBC-de katseks ettevalmistamine
Katse tuleb sooritada enne igasuguse soojusisolatsiooni varustuse paigaldamist.
Rõhualandusseadmed tuleb kas eemaldada ja nende avad sulgeda või muuta mittetöötavateks.

6.5.6.8.3

Katsemeetod
Katse tuleb läbi viia vähemalt 10 minuti vältel, rakendades mitte väiksemat ülerõhku, kui
näidatud alajaos 6.5.6.8.4. IBC-d ei tohi katse ajal olla mehhaaniliselt kinnitatud.

6.5.6.8.4

Rakendatavad rõhud

6.5.6.8.4.1

Metallist IBC-d:
a)

I pakendigrupi tahkete ainete jaoks ette nähtud, 21A, 21B ja 21N tüüpi IBC-de puhul,
250 kPa (2,5 baari) ülerõhk;

b)

II või III pakendigrupi ainete jaoks ette nähtud, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B ja 31N tüüpi
IBC-de puhul, 200 kPa (2,0 baari) ülerõhk;
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c)

6.5.6.8.4.2

Lisaks, 31A, 31B ja 31N tüüpi IBC-de puhul, 65 kPa (0,65 baari) ülerõhk. See katse
tuleb sooritada enne 200 kPa (2 baari) katset.

Jäigast plastist ja liit-IBC-d:
a)

21H1, 21H2, 21HZ1 ja 21HZ2 tüüpi IBC-de puhul, 75 kPa (0,75 baari) ülerõhk;

b)

31H1, 31H2, 31HZ1 ja 31HZ2 tüüpi IBC-de puhul: suurima väärtusega rõhku kahest
järgmisest, millest esimene on määratud järgmiste meetoditega:
i)

IBC summaarne ülerõhk (st täiteaine täitmise rõhk pluss õhu või muude inertsete
gaaside osarõhk, miinus 100 kPa) 55 °C juures, korrutatuna ohutusteguriga 1,5;
see summaarne ülerõhk tuleb määrata alajao 4.1.1.4 kohase maksimaalse täiteaste
juures temperatuuril 15 ºC;

ii)

1,75 kordne veetava aine aururõhk 50 °C juures, miinus 100 kPa, kuid mitte
vähem, kui 100 kPa;

iii)

1,5 kordne veetava aine aururõhk 55 °C juures, miinus 100 kPa, kuid mitte
vähem, kui 100 kPa;

ja teine on määratud järgmise meetodiga:
iv)

6.5.6.8.5

kahekordne veetava aine staatiline rõhk, kuid mitte väiksem kui kahekordne vee
staatiline rõhk;

Katse läbimise kriteeriumid:
a)

21A, 21B, 21N, 31A, 31B ja 31N tüüpi IBC-de puhul, alajao 6.5.6.8.4.1 punktis a või b
määratud katserõhu korral: ei esine lekkimist;

b)

31A, 31B ja 31N tüüpi IBC-de puhul, alajao 6.5.6.8.4.1 punktis c määratud katserõhu
korral: ei esine jääkdeformatsiooni, mis muudaks IBC veo ohtlikuks, ning ei esine
lekkimist;

c)

Jäigast plastist ning liit-IBC-de puhul: ei esine jääkdeformatsiooni, mis muudaks IBC
veo ohtlikuks, ning ei esine lekkimist.

6.5.6.9

Kukutamiskatse

6.5.6.9.1

Rakendamine
Kõikide IBC tüüpide puhul, prototüübi katsena.

6.5.6.9.2

IBC-de katseks ettevalmistamine
a)

Metallist IBC-d: IBC peab olema täidetud mitte vähem, kui 95% maksimaalsest mahust
tahkete ainete puhul ja mitte vähem, kui 98% vedelike puhul. Rõhualandusseadmed
tuleb kas eemaldada ning nende avad sulgeda või muuta seadmed mittetöötavateks;

b)

Elastsed IBC-d: IBC-d tuleb täita maksimaalse lubatava kogumassini, jaotades sisu
ühtlaselt;

c)

Jäigast plastist ja liit-IBC-d: IBC peab olema täidetud mitte vähem, kui 95%
maksimaalsest mahust tahkete ainete puhul ja mitte vähem, kui 98% vedelike puhul.
Rõhu alandamiseks ette nähtud vahendid võib eemaldada ja nende avad sulgeda või
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muuta seadmed mittetöötavateks. IBC-de katsetamine tuleb läbi viia, kui katsetatava
näidise ja selle sisu temperatuur on alandatud kuni – 18 ºC või madalamale. Juhul, kui
katsetatavad liit-IBC-de näidised on selliselt ette valmistatud, võib alajaos 6.5.6.3.1
toodud tingimuste kohaldamise ära jätta. Katsetatavad vedelikud tuleb hoida vedelas
olekus, lisades vajadusel antifriisi. Selle tingimuste kohaldamise võib ära jätta, kui
katsetatava IBC materjalid on piisava plastilisusega ning tõmbetugevusega madalatel
temperatuuridel;
d)

6.5.6.9.3

Kartongist ja puidust IBC-d: IBC-d tuleb täita mitte vähem kui 95% nende
maksimaalsest mahust.

Katsemeetod
IBC lastakse kukkuda oma põhjaga alajao 6.1.5.3.4 nõuetele vastavale jäigale, mittevetruvale,
lamedale, massiivsele ja horisontaalsele pinnale selliselt, et kokkupõrkekohaks oleks see osa
IBC põhjast, mida loetakse kõige nõrgemaks. 0,45 m3 või väiksema mahuga IBC-d peab
laskma samuti kukkuda:
a)

metallist IBC-d: kõige nõrgemale osale, välja arvatud esimeses katses katsetatud põhja
osa;

b)

elastsed IBC-d: kõige nõrgemale küljele;

c)

jäigast plastist, liit-, kartongist ja puidust IBC-d: lapiti küljele, lapiti otsale ja nurgale.

Iga kukkumiskatse jaoks võib kasutada samu või erinevaid IBC-sid.
6.5.6.9.4

Kukkumise kõrgus
Tahkete ainete ja vedelike jaoks, kui katse sooritatakse veetava tahke aine või vedelikuga või
muu ainega, millel on põhiliselt samad füüsikalised näitajad:
I pakendigrupp
1,8 m

II pakendigrupp
1,2 m

III pakendigrupp
0,8 m

Vedelike jaoks, kui katse sooritatakse veega:
a)

juhul, kui veetavate ainete suhteline tihedus ei ületa 1,2:
II pakendigrupp
1,2 m

b)

juhul, kui veetavate ainete suhteline tihedus ületab 1,2, tuleb kukkumise kõrgused
arvutada veetava aine suhtelise tiheduse (d) põhjal, ümardatuna ülespoole, esimese
kümnendkohani, järgmiselt:
II pakendigrupp
d × 1,0 m

6.5.6.9.5

III pakendigrupp
0,8 m

III pakendigrupp
d × 0,67 m

Katse läbimise kriteeriumid:
a)

Metallist IBC-d: ei tohi esineda sisu lekkimist;

b)

Elastsed IBC-d: ei tohi esineda sisu lekkimist. Vähest väljavoolamist näiteks sulguritest
või õmbluse nõelaaukudest ei peeta IBC ebaõnnestumiseks tingimusel, et pärast IBC
maast üles tõstmist väljavoolamine lakkab;
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c)

Jäigast plastist, liit-IBC-d, kartongist ja puidust IBC-d: ei tohi esineda sisu lekkimist.
Vähest väljavoolamist sulgurist ei peeta IBC ebaõnnestumiseks tingimusel, et pärast
IBC maast üles tõstmist väljavoolamine lakkab;

d)

Kõik IBC-d: ei tohi tekkida kahjustusi, mille tulemusena ei ole IBC-de kasutamine
pääste või kõrvaldamise eesmärgil ohutu, ega esineda sisu lekkimist. Lisaks sellele peab
IBC-sid saama sobivate vahenditega tõsta nii kõrgele, et puudub kokkupuutepind
põrandaga, ning hoida nii viis minutit.
MÄRKUS: punkti d kriteeriume kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2011 toodetud
IBC-de prototüüpide suhtes.

6.5.6.10

Rebenemise katse

6.5.6.10.1

Rakendamine
Kõikide elastsete IBC tüüpide puhul, prototüübi katsena.

6.5.6.10.2

IBC-de katseks ettevalmistamine
IBC-d tuleb täita mitte vähem kui 95% nende mahust ning maksimaalse lubatava kogumassini,
jaotades sisu ühtlaselt.

6.5.6.10.3

Katsemeetod
Pärast IBC põrandale asetamist tehakse selle laiemale külgseinale, võrdsele kaugusele põhjast
ning sisu ülemisest pinnast, noa abil 100 mm pikkune, IBC põhitelje suhtes 45º nurga all asuv,
seina täielikult läbiv sisselõige. Seejärel asetatakse IBC-le kahekordse maksimaalse lubatava
veose massiga võrdne, ühtlaselt jaotatud koormis. Koormis jäetakse konteinerile vähemalt
viieks minutiks. IBC, mis on konstrueeritud ülalt või küljelt tõstmiseks, tuleb seejärel, pärast
koormise eemaldamist, tõsta põrandast lahti ning jätta sellisesse asendisse viieks minutiks.

6.5.6.10.4

Katse läbimise kriteeriumid
Sisselõige ei tohi suureneda üle 25% oma esialgsest pikkusest.

6.5.6.11

Ümberminekukatse

6.5.6.11.1

Rakendamine
Kõikide elastsete IBC tüüpide puhul, prototüübi katsena.

6.5.6.11.2

IBC-de katseks ettevalmistamine
IBC-d tuleb täita mitte vähem, kui 95% nende mahust ning maksimaalse lubatava
kogumassini, jaotades sisu ühtlaselt.

6.5.6.11.3

Katsemeetod
IBC-l peab laskma ümber paiskuda iga oma ülemise osaga jäigale, mitteelastsele, tasasele,
siledale ja horisontaalsele pinnale.
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6.5.6.11.4

Ümberpaiskumise kõrgus
I pakendigrupp
1,8 m

6.5.6.11.5

II pakendigrupp
1,2 m

III pakendigrupp
0,8 m

Katse läbimise kriteeriumid
Ei tohi esineda sisu kadu. Vähest väljavoolamist näiteks sulguritest või õmbluse nõelaaukudest
ümberpaiskumise järel ei peeta IBC ebaõnnestumiseks tingimusel, et pärast IBC maast üles
tõstmist väljavoolamine lakkab.

6.5.6.12

Püstuvuskatse

6.5.6.12.1

Rakendamine
Kõikide elastsete IBC tüüpide puhul, mis on konstrueeritud ülalt või küljelt tõstmiseks,
prototüübi katsena.

6.5.6.12.2

IBC-de katseks ettevalmistamine
IBC-d tuleb täita mitte vähem kui 95% nende mahust ning maksimaalse lubatava kogumassini,
jaotades sisu ühtlaselt.

6.5.6.12.3

Katsemeetod
Küljel lebav IBC tõstetakse maast lahti ühest tõstevahendist või kahest tõstevahendist, kui
sellel on neli tõstevahendit, kiirusega vähemalt 0,1 m/s.

6.5.6.12.4

Katse läbimise kriteeriumid
Ei tohi esineda IBC ega selle tõsteseadmete vigastusi, mis muudaksid IBC veo või teisaldamise
ohtlikuks.

6.5.6.13

Vibratsioonikatse

6.5.6.13.1

Rakendamine
Prototüübi katsena kõikide IBC-de puhul, mida kasutatakse vedelike jaoks.
MÄRKUS: seda katset rakendatakse pärast 31. detsembrit 2010 toodetud IBC-de
prototüüpide suhtes (vt ka alajagu 1.6.1.14).

6.5.6.13.2

IBC-de ettevalmistamine katseks
IBC näidis tuleb valida juhumeetodil ning see tuleb paigaldada ja sulgeda nii nagu seda tehakse
veoks. IBC tuleb täita veega vähemalt 98% selle suurimast mahust.

6.5.6.13.3

Katsemeetod ja katse kestus

6.5.6.13.3.1

IBC asetatakse vertikaalse sinusoidaalse kahekordse amplituudiga (tippude vahe) 25 mm ±
5% katsemasina platvormi keskele. Vajaduse korral kasutatakse platvormil kinnitusseadmeid,
mis takistavad näidise horisontaalset liikumist platvormilt maha, takistamata seejuures
vertikaalset liikumist.

6.5.6.13.3.2

Katse peab kestma ühe tunni ja toimuma sagedusel, mille tulemusena kerkib IBC põhjaosa
vibreerivalt platvormilt iga tsükli osas hetkeks nii palju, et vähemalt IBC põhja ühe punkti ja
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katseplatvormi vahele oleks võimalik korduvalt lükata terve metallkiil. Pärast sageduse
esialgset määramist võib sagedus vajada kohandamist, et vältida pakendi resonantsi sattumist.
Sellest hoolimata peab katsesagedus olema jätkuvalt selline, et see võimaldaks asetada IBC
alla metallkiilu, nagu on kirjeldatud käesolevas alajaos. Metallkiilu jätkuv vahelepandavus on
katse läbimiseks oluline. Selle katse jaoks kasutatava metallkiilu paksus peab olema vähemalt
1,6 mm, laius 50 mm ning pikkus piisav, et seda oleks võimalik katse teostamiseks lükata IBC
ja katseplatvormi vahele vähemalt 100 mm ulatuses.
6.5.6.13.4

Katse läbimise kriteeriumid
IBC ei tohi lekkida ega rebeneda. Lisaks sellele ei tohi puruneda ega töökindlust kaotada
konstruktsiooni osad, nagu keevised ja kinnitused.

6.5.6.14

Katsearuanne

6.5.6.14.1

Koostada tuleb katsearuanne, mis tuleb teha IBC kasutajatele kättesaadavaks ning mis sisaldab
vähemalt järgmisi andmeid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
6.5.6.14.2

katsekoha nimetus ja aadress;
taotleja nimi ja aadress (kui vajalik);
katsearuande number;
katsearuande koostamise kuupäev;
IBC tootja;
IBC prototüübi kirjeldus (nt mõõtmed, materjalid, sulgurid, seinapaksus jne) koos
tootmismeetodiga (nt puhumisvormimine), mis võib sisaldada ka jooniseid ja/või
fotosid;
maksimaalne maht;
katsetatava sisu omadused, nt viskoossus ja suhteline tihedus vedelike puhul ja osakeste
suurus tahkete ainete puhul;
katse kirjeldused ja tulemused;
katsearuandel peab olema alla kirjutanud isiku nimi ja ametinimetus.

Katsearuanne peab sisaldama avaldusi selle kohta, et veoks ette valmistatud IBC-d katsetati
käesoleva peatüki asjakohaste nõuete kohaselt ning et muude pakkimise meetodite või
komponentide kasutamine võib muuta selle kehtetuks. Katsearuande koopia peab olema
pädevale asutusele kättesaadav.
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PEATÜKK 6.6
NÕUDED SUURPAKENDITE EHITUSELE JA KATSETAMISELE
6.6.1

Üldist

6.6.1.1

Käesoleva peatüki nõuded ei kehti:

6.6.1.2

-

klassi 2 pakenditele, välja arvatud klassi 2 esemete suurpakendid ning aerosoolid;

-

klassi 6.2 pakenditele, välja arvatud ÜRO nr 3291 kliiniliste jäätmete suurpakendid;

-

radioaktiivseid materjale sisaldavatele klassi 7 saadetistele.

Suurpakendeid tuleb toota, katsetada ja taastoota pädevat asutust rahuldava kvaliteedi
tagamise programmi kohaselt, et kindlustada kõikide toodetud või taastoodetud suurpakendite
vastavus käesoleva peatüki nõuetele.
MÄRKUS: ISO 16106:2006 „Packaging – Transport packages for dangerous goods –
Dangerous goods packagings, intermediate bulk containers (IBCs) and large packagings –
Guidelines for the application of ISO 9001” (Pakendid – ohtlike veoste saadetised – ohtlike
veoste pakendid, IBC-d ja suurpakendid – ISO 9001 rakendamissuunised) annab piisavaid
juhiseid korra kohta, mida võib järgida.

6.6.1.3

Jaos 6.6.4 toodud suurpakendite erinõuded põhinevad käesoleval ajal kasutatavatel
suurpakenditel. Eesmärgiga võtta arvesse teaduse ja tehnika progressi ei ole keelatud kasutada
suurpakendeid, mille karakteristikud erinevad jaos 6.6.4 toodutest tingimusel, et need on
samavõrd efektiivsed, pädevale asutusele vastuvõetavad ja suudavad läbi teha jaos 6.6.5
kirjeldatud katsed. Muud katsemeetodid peale ADR-is kirjeldatute on vastuvõetavad
tingimusel, et need on samaväärsed ja pädeva asutuse poolt tunnustatud.

6.6.1.4

Pakendite tootjad ja edasimüüjad peavad esitama ekspluatatsiooni puudutava informatsiooni
ning avauste tüübi ja mõõtmete (kaasa arvatud nõutud tihendite) ning mis tahes muude
komponentide kirjelduse, mida on vaja kindlustamaks, et veoks üle antavad pakendid läbiksid
käesoleva peatüki kohased tugevuskatsed.

6.6.2

Kood suurpakendite tüüpide tähistamiseks

6.6.2.1

Suurpakendite jaoks kasutatav kood koosneb:
a)

kahest araabia numbrist:
50 jäikade suurpakendite jaoks
51 elastsete suurpakendite jaoks ja

b)

6.6.2.2

ladina suurtähest, mis näitab materjali liiki (nt puit, teras). Kasutatavad suurtähed on ära
toodud alajaos 6.1.2.6.

Suurpakendi koodile võib järgneda täht „T” või „W”. Täht „T” näitab, et tegu on suure
päästepakendiga, mis vastab alajao 6.6.5.1.9 nõuetele. Täht „W” näitab, et ehkki suurpakend
on sama tüüpi, kui kood näitab, on ta toodetud spetsifikatsiooni kohaselt, mis erineb jaos 6.6.4
kirjeldatust, ning seda peetakse alajao 6.6.1.3 tingimuste kohaselt samaväärseks.
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6.6.3

Tähistamine

6.6.3.1

Esmane tähistamine
Kõik ADR-i sätete kohaselt toodetud ning kasutamiseks ette nähtud suurpakendid peavad
kandma vastupidavat ja loetavat tähistust, mis asub nähtavas kohas. Tähed, numbrid ja
sümbolid peavad olema vähemalt 12 mm kõrged ja näitama:
a)

ÜRO pakendi sümbolit

;

Seda sümbolit ei tohi kasutada muul otstarbel, kui kinnitusena selle kohta, et pakend,
elastne mahtkonteiner, teisaldatav paak või MEGC vastab peatüki 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6,
6.7 või 6.11 asjaomastele nõuetele. Metallist suurpakendite puhul, millele tähistus on
stantsitud või reljeef-stantsitud, võib selle sümboli asemel kasutada suurtähti „UN”
(„ÜRO”);
b)

arvu „50” jäikade suurpakendite puhul ning arvu „51” elastsete suurpakendite puhul,
millele järgneb alajao 6.5.1.4.1 punkti b kohane materjalitüübi tähis;

c)

suurtähte, mis näitab pakendigruppi, mille jaoks prototüübile luba anti:
X pakendigruppide I, II ja III jaoks
Y pakendigruppide II ja III jaoks
Z ainult pakendigrupi III jaoks;

d)

tootmise kuud ja aastat (kahte viimast numbrit);

e)

tähise eraldamist lubanud riigi tähist, mida näitab rahvusvahelises maanteeliikluses
osalevatel mootorsõidukitel kasutatav riigi tunnusmärk1;

f)

tootja nime või sümbolit ning muud, pädeva asutuse poolt määratud suurpakendi
tunnust;

g)

virnastamiskatse koormust kg-s. Suurpakendite puhul, mis ei ole konstrueeritud
virnastamise jaoks, peab näitama arvu „0”;

h)

maksimaalset lubatavat kogumassi kilogrammides.

Eespool nõutud esmane tähistus tuleb peale kanda toodud alapunktide järjestuses.
Iga punkti a kuni h kohaselt paigaldatud tähistuse element peab olema selgelt eraldatud näiteks
kaldkriipsu või tühikuga, et see oleks kergesti äratuntav.

1

Rahvusvahelises maanteeliikluses osalevatel mootorsõidukitel ja haagistel kasutatav riigi tunnusmärk, mis vastab
näiteks maanteeliiklust käsitlevale 1949. aasta Genfi konventsioonile või maanteeliiklust käsitlevale 1968. aasta Viini
konventsioonile.
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6.6.3.2

Tähistamise näited:
50A/X/05 01/N/PQRS
2500/1000

50H/Y/04 02/D/ABCD 987
0/800

Virnastamiseks sobivate terasest suurpakendite
jaoks; virnastamise koormus: 2500kg; maksimaalne
kogumass: 1000 kg.
Virnastamiseks
sobivate
suurte
terasest
päästepakendite jaoks; virnastamise koormus:
2500 kg; maksimaalne kogumass: 1000 kg
Virnastamiseks sobimatute plastist suurpakendite
jaoks; maksimaalne kogumass: 800 kg

51H/Z/06 01/S/1999
0/500

Virnastamiseks sobimatute elastsete suurpakendite
jaoks; maksimaalne kogumass: 500 kg.

50AT/Y/05/01/B/PQRS
2500/1000

6.6.3.3

Kasutuses oleva suurpakendi suhtes kohaldatav maksimaalne lubatav virnastamiskoormus
tuleb tähistada sümbolil järgmiselt:
... kg max

MITTE ALLA
M

MIINIMUMSUURUS

100 mm

100 mm

M

MIINIMUMSUURUS

M

MITTE ALLA

M

100 mm

Suurpakendid, mida on võimalik virnastada

100 mm

Suurpakendid, mida EI OLE võimalik virnastada

6.6.4

Minimaalsed mõõtmed peavad olema 100 mm x 100 mm. Massi kujutavate tähtede ja numbrite
kõrgus peab olema vähemalt 12 mm. Printimisjoonte sees olev ala peab olema ruudukujuline.
Kui mõõdud ei ole määratud, siis peavad kõik mõõdud jääma proportsiooni joonisel näidatuga.
Sümboli kohale märgitud mass ei tohi ületada koormust, mis kehtestati mudeli tüübikatsete
ajal (vt alajagu 6.6.5.3.3.4), jagatuna 1,8-ga.
Erinõuded suurpakenditele

6.6.4.1

Erinõuded metallist suurpakenditele
50A teras
50B alumiinium
50N metall (peale terase ja alumiiniumi)

6.6.4.1.1

Suurpakend peab olema valmistatud sobivast plastsest metallist, mille keevitatavus on
täielikult tõendatud. Keevitused peavad olema oskuslikult tehtud ja tagama täieliku ohutuse.
Vajaduse korral tuleb arvesse võtta madalatemperatuurilisi tingimusi.

6.6.4.1.2

Hoolikalt peab jälgima erinevate materjalide kooskasutamisest tekkivaid galvaanilisi mõjusid.

6.6.4.2

Erinõuded elastsest materjalist suurpakenditele
51H elastne plast
51M elastne paber

6.6.4.2.1

Suurpakend peab olema valmistatud sobivatest materjalidest. Elastse suurpakendi materjal
ning ehitus peavad vastama selle mahule ja kasutusotstarbele.
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6.6.4.2.2

Kõik 51M tüüpi suurpakendi valmistamiseks kasutatavad materjalid peavad pärast mitte
vähem kui 24-tunnist täielikult vette sukeldumist säilitama vähemalt 85% oma esialgsest
tõmbetugevusest, mis oli mõõdetud 67% või väiksema suhtelise niiskuse juures
tasakaalustatud materjali puhul.

6.6.4.2.3

Õmblused peavad olema moodustatud õmblemise, kuumkeevituse, liimimise või muu
samaväärse meetodi teel. Kõik õmbluste otsad peavad olema kinnitatud.

6.6.4.2.4

Elastsed suurpakendid peavad pidama piisavalt hästi vastu vananemisele ja ultraviolettkiirguse
või kliimatingimuste või pakendeis oleva sisu poolt põhjustatud lagunemisele.

6.6.4.2.5

Plastist elastsete suurpakendite puhul, mille kaitsmine ultraviolettkiirguse eest on nõutav,
tagatakse see tahma või muude sobivate pigmentide või inhibiitorite lisamisega. Need lisandid
peavad vastama sisule ning jääma efektiivseks kogu suurpakendi eluea vältel. Juhul, kui
kasutatakse tahma, pigmente või inhibiitoreid, mis on erinevad nendest, mida kasutati
katsetatud prototüübi valmistamiseks, võib uuesti katsetamise ära jätta, kui muutused tahma,
pigmendi või inhibiitori sisalduses ei halvenda pakendi materjali füüsikalisi omadusi.

6.6.4.2.6

Suurpakendi materjalisse võib lisada lisandeid vananemisele vastupidavuse suurendamiseks
või muul otstarbel tingimusel, et need ei halvenda materjali füüsikalisi või keemilisi omadusi.

6.6.4.2.7

Täidetuna ei tohi elastse suurpakendi kõrguse ja laiuse suhe olla suurem kui 2:1.

6.6.4.3

Erinõuded plastist suurpakenditele
50H jäik plast

6.6.4.3.1

Suurpakend peab olema valmistatud teadaolevate karakteristikutega, sobivatest
plastmaterjalidest ning vastama oma tugevuselt mahule ja kasutusotstarbele. Materjal peab
olema vastupidav vananemisele ning sisalduva aine või ultravioletse kiirguse poolt
põhjustatud lagunemisele. Vajadusel peab arvesse võtma käitumist madalatel temperatuuridel.
Igasugune sisalduva aine läbitungimine korpusest ei tohi normaalsetel veotingimustel ohtlik
olla.

6.6.4.3.2

Juhul, kui kaitsmine ultraviolettkiirguse eest on nõutav, tagatakse see tahma või muude
sobivate pigmentide või inhibiitorite lisamisega. Need lisandid peavad sobima sisuga ning
jääma efektiivseks kogu välise pakendi eluea vältel. Juhul, kui kasutatakse tahma, pigmente
või inhibiitoreid, mis on erinevad nendest, mida kasutati katsetatud prototüübi valmistamiseks,
võib uuesti katsetamise ära jätta, kui muutused tahma, pigmendi või inhibiitori sisalduses ei
halvenda konstruktsiooni materjali füüsikalisi omadusi.

6.6.4.3.3

Suurpakendi materjal võib sisaldada lisandeid vananemisele vastupidavuse suurendamiseks
või muul otstarbel tingimusel, et need ei halvenda materjali füüsikalisi või keemilisi omadusi.

6.6.4.4

Erinõuded kartongist suurpakenditele
50G jäik kartong

6.6.4 4.1

Kartongist suurpakendi valmistamisel tuleb kasutada tugevat, kõrgekvaliteedilist, tihedat või
kahekordset lainelist (ühe- või mitmekihilist) kartongi, mis vastab suurpakendi mahule ja
kasutusotstarbele. Välise pinna veekindlus peab olema selline, et massi suurenemine, mis
määratakse 30 minutilise Cobb’i meetodi kohase katsega vee imavuse selgitamiseks, ei ületa
155 g/m2 (vt standardit ISO 535:1991). Kartongil peavad olema head paindeomadused. Seda
peab saama lõigata, voltida ilma kortsumiseta ja sellel peavad olema sisselõiked, mis lubavad
seda kokku panna kortsumata, pinna purunemiseta või liigse painutamiseta. Kartongi laineline
kiht peab olema tugevasti liimitud väliskihtide külge.
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6.6.4.4.2

Seinte, kaasa arvatud ülemise ja alumise põhja torkekindlus, peab olema vähemalt 15 J,
mõõdetuna standardi ISO 3036:1975 kohaselt.

6.6.4.4.3

Kartongist suurpakendi ühendatavatel servadel peab olema piisav ülekate ning need tuleb
kleeplindiga kinnitada, liimida, kinnitada metallklambritega või muude sama efektiivsete
vahenditega. Juhul, kui ühenduskohad liimitakse või kinnitatakse kleeplindiga, tuleb kasutada
veekindlat liimi. Metallklambrid peavad läbima kõik kinnitatavad kihid ning neil peab olema
selline kuju või vastav kaitse, et nad ei vigastaks ega torkaks läbi sisemist voodrit.

6.6.4.4.4

Iga suurpakendi lahutamatuks osaks olev või mis tahes äravõetav põhja alus peab sobima
maksimaalse lubatava kogumassini täidetud suurpakendi mehhaaniliseks teisaldamiseks.

6.6.4.4.5

Alus või lahutamaks osaks olev põhi peab olema konstrueeritud selliselt, et suurpakendi põhi,
mis võiks teisaldamisel viga saada, ei ulatuks mingil viisil välja.

6.6.4.4.6

Korpus peab olema kinnitatud äravõetava aluse külge selliselt, et kindlustada stabiilsus
teisaldamisel ja veol. Juhul, kui kasutatakse äravõetavat alust, peab selle ülemine pind olema
ilma teravate väljaulatuvate osadeta, mis võiksid suurpakendit vigastada.

6.6.4.4.7

Virnastamise hõlbustamiseks võib kasutada tugevdavaid vahendeid, nagu näiteks puitprusse,
kuid need ei tohi voodriga kokku puutuda.

6.6.4.4.8

Juhul, kui suurpakendid on ette nähtud virnastamiseks, peab tugipind olema selline, mis
jaotaks koormust ohutult.

6.6.4.5

Erinõuded puidust suurpakenditele
50C looduslik puit
50D vineer
50F taastatud puit

6.6.4.5.1

Kasutatavate materjalide tugevus ning ehitusmeetod peavad vastama suurpakendi mahule ja
kasutusotstarbele.

6.6.4.5.2

Kasutatav looduslik puit peab olema hästi kuivatatud, tehniliselt kuiv ning defektideta, mis
võiksid mis tahes suurpakendi osa tugevust oluliselt vähendada. Iga suurpakendi osa peab
olema valmistatud ühest tükist või olema sellega samaväärne. Osi peetakse samaväärseiks
ühestainsast tükist osadega, kui nende ühendamiseks on kasutatud sobivaid
liimimismeetodeid, näiteks Lindermanni ühendust, punnühendust, poolsulund- või
soonühendust; või põkkühendust koos vähemalt kahe lainelisest metallist kinnitusdetailiga
igal ühendusel, või muid vähemalt sama efektiivseid meetodeid.

6.6.4.5.3

Vineerist suurpakendid peavad olema vähemalt kolmekihilised. Kasutada tuleb hästi
kuivatatud, kooritud, lõigatud või saetud spooni, mis on tehniliselt kuiv ning defektideta, mis
võiksid oluliselt suurpakendi tugevust vähendada. Kõik kõrvuti olevad kihid tuleb kokku
liimida veekindla liimiga. Suurpakendi valmistamiseks võib koos vineeriga kasutada muid
sobivaid materjale.

6.6.4.5.4

Taastatud puidust suurpakendite valmistamisel tuleb kasutada veekindlat taastatud puitu, nagu
näiteks puitkiudplaati, puitlaastplaati või muid sobivaid puidust materjale.

6.6.4.5.5

Suurpakendi osad peavad olema tugevasti naelutatud või kinnitatud nurgapostide või otste
külge või kokku pandud samaväärselt sobivate vahenditega.
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6.6.4.5.6

Iga suurpakendi lahutamatuks osaks olev või mis tahes äravõetav põhja alus peab sobima
maksimaalse lubatava kogumassini täidetud suurpakendi mehhaaniliseks teisaldamiseks.

6.6.4.5.7

Alus või lahutamatuks osaks olev põhi peab olema selliselt konstrueeritud, et suurpakendi
põhi, mis võiks teisaldamisel viga saada, ei ulatuks mingil viisil välja.

6.6.4.5.8

Korpus peab olema kinnitatud äravõetava aluse külge selliselt, et kindlustada stabiilsus
teisaldamisel ja veol. Juhul, kui kasutatakse äravõetavat alust, peab selle ülemine pind olema
ilma teravate väljaulatuvate osadeta, mis võiksid suurpakendit vigastada.

6.6.4.5.9

Virnastamise hõlbustamiseks võib kasutada tugevdavaid vahendeid, nagu näiteks puitprusse,
kuid need ei tohi kokku puutuda voodriga.

6.6.4.5.10

Juhul, kui suurpakendid on ette nähtud virnastamiseks, peab tugipind olema selline, mis
jaotaks koormust ohutult.

6.6.5

Suurpakendite katsetamise nõuded

6.6.5.1

Katsetuste läbiviimine ja sagedus

6.6.5.1.1

Iga suurpakendi prototüüpi tuleb vastavalt alajaole 6.6.5.3 ja kooskõlas märgi eraldamist
lubava pädeva asutuse poolt kehtestatud reeglitega katsetada, kusjuures kõnealune pädev
asutus peab pakendi prototüübi kinnitama.

6.6.5.1.2

Iga suurpakendi prototüüp peab enne selle kasutuselevõtmist läbima edukalt käesolevas
peatükis nõutud katsed. Suurpakendi prototüüp on defineeritud konstruktsiooni, mõõtmete,
materjalide ja nende paksuse, ehituse ja pakkimise viisi järgi, kuid prototüübid võivad olla
erinevate pinnatöötlustega. Prototüübi hulka kuuluvad ka suurpakendid, mis erinevad
prototüübist ainult oma väiksema projekteeritud kõrguse poolest.

6.6.5.1.3

Katseid tuleb korrata toodetavate näidistega pädeva asutuse määratud ajavahemike tagant
Selliste kartongist või paberist suurpakendite katsete puhul loetakse ettevalmistamine
ümbritseva keskkonna tingimustel samaväärseks alajao 6.6.5.2.4 sätetega.

6.6.5.1.4

Katseid tuleb korrata samuti pärast igasugust muudatust suurpakendite konstruktsioonis,
materjalis või ehitusviisis.

6.6.5.1.5

Pädev asutus võib lubada nende suurpakendite valikulist katsetamist, mis erinevad katsetatud
prototüübist ainult vähesel määral, näiteks sisemiste pakendite väiksemate mõõtude või
väiksema puhasmassi poolest; ja väiksemate välismõõtmete poolest erinevate suurpakendite,
nagu vaatide, kottide ja kastide valikulist katsetamist.

6.6.5.1.6

(Reserveeritud)
MÄRKUS: erinevate sisepakendite suurpakenditesse paigutamise tingimuste ning lubatud
sisepakendi variantide kohta vt alajagu 4.1.1.5.1.

6.6.5.1.7

Pädev asutus võib alati nõuda käesoleva osa kohastel katsetel põhinevaid tõendeid selle kohta,
et seeriaviisiliselt toodetud suurpakendid vastavad prototüübi katsete nõuetele.

6.6.5.1.8

Tingimusel, et see ei mõjuta katsete tulemusi, ning pädeva asutuse loal võib ühe näidisega
sooritada mitu katset.

6.6.5.1.9

Suured päästepakendid
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Suuri päästepakendeid tuleb katsetada ja märgistada vastavalt tahkiste või sisepakendite veoks
mõeldud pakendigrupile II kohalduvatele sätetele, välja arvatud järgnevad juhud:
(a) Katsetamisel kasutatav vedelik peab olema vesi ning suured päästepakendid olema täidetud
mitte vähem kui 98% ulatuses nende maksimaalsest mahust. Kasutada võib lisaaineid, näiteks
tinakotte, et saavutada vajalik pakendi kogumass, kuid lisaained tuleb paigutada nii, et need ei
mõjutaks katse tulemusi. Alternatiivselt võib kukutamiskatse puhul muuta kukkumiskõrgust
vastavalt alajao 6.6.5.3.4.4.2 punktile (b);
(b) Lisaks peavad suured päästepakendid edukalt läbima tiheduse katse rõhul 30 kPa, mille
tulemused peavad olema kajastatud alajaos 6.6.5.4 nõutud aruandes; ja
(c) Suured päästepakendid peavad olema tähistatud tähega „T” vastavalt alajaole 6.6.2.2.
6.6.5.2

Katsetamiseks ettevalmistamine

6.6.5.2.1

Katsetamine tuleb läbi viia veoks ettevalmistatud suurpakenditega, kaasa arvatud nende
sisepakendid ja kasutatavad esemed. Sisepakendid peavad olema täidetud mitte vähem kui
98% nende maksimaalsest mahust vedelike puhul ja mitte vähem kui 95% tahkete ainete
puhul. Suurpakendite puhul, mille sisepakendid on konstrueeritud nii vedelike kui tahkete
ainete vedamiseks, on eraldi katsetamine nõutud nii vedela kui tahke sisu jaoks. Sisepakendites
olevad, suurpakendites veetavad ained või esemed võib asendada teiste ainete või esemetega,
välja arvatud juhul, kui see muudaks katsete tulemused kehtetuks. Juhul, kui kasutatakse teisi
sisepakendeid või esemeid, peavad need olema samasuguste füüsikaliste omadustega (mass,
osakeste suurus jne) kui veetavad sisepakendid või esemed. On lubatud kasutada lisandeid,
nagu pliihaavlitega kotte, et saavutada nõutavat saadetise kogumassi tingimusel, et need on
selliselt paigutatud, et nad ei mõjuta katsetulemusi.

6.6.5.2.2

Vedelike kukkumiskatse puhul, kui kasutatakse muud ainet, peavad selle aine suhteline
tihedus ja viskoossus olema lähedased veetava aine omadega. Kukkumiskatsel võib
alajao 6.6.5.3.4.4 tingimustel kasutada ka vett.

6.6.5.2.3

Plastist suurpakendid ja plastist sisepakendeid (peale tahkete ainete või esemete jaoks ette
nähtud kottide) sisaldavad suurpakendid peavad läbi tegema kukkumiskatse juhul, kui
katsenäidise ja selle sisu temperatuur on -18 ºC või madalam. Selle tingimuse võib jätta
täitmata, kui katsetatavad materjalid on madalatel temperatuuridel piisava plastilisusega ja
tõmbetugevusega. Juhul, kui näidised on selliselt ette valmistatud, võib alajao 6.6.5.2.4
tingimused täitmata jätta. Katsetatavad vedelikud tuleb hoida vedelatena, vajadusel neile
antifriisi lisades.

6.6.5.2.4

Kartongist suurpakendeid tuleb hoida vähemalt 24 tunni vältel kontrollitud temperatuuriga ja
suhtelise niiskusega atmosfääris. Valida tuleb üks kolmest võimalikust variandist.
Eelistatud atmosfäär on temperatuur 23 ± 2 ºC ja suhteline niiskus 50% ± 2%. Ülejäänud kaks
võimalust on: temperatuur 20 ± 2 ºC ja suhteline niiskus 65% ± 2%; või temperatuur 27 ± 2
ºC ja suhteline niiskus 65% ± 2%.
MÄRKUS: keskmised väärtused peavad jääma nendesse piiridesse. Lühiajalised kõikumised
ja mõõtmise ebatäpsused võivad põhjustada suhtelise niiskuse mõõtetulemuste kõikumist
± 5%, mis katsetulemusi oluliselt ei halvenda.

6.6.5.3

Katsenõuded

6.6.5.3.1

Põhjast tõstmise katse

6.6.5.3.1.1

Rakendamine
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Kõikide suurpakendite tüüpide puhul, mis on varustatud põhjast tõstmise vahendiga,
prototüübi katsena.
6.6.5.3.1.2

Suurpakendi katseks ettevalmistamine
Suurpakend tuleb laadida 1,25 kordse ühtlaselt jaotatud maksimaalselt lubatava kogumassiga.

6.6.5.3.1.3

Katsemeetod
Suurpakendit tuleb kaks korda üles tõsta ning alla lasta kärutõstukiga, mille tõstekahvel on
keskpunktis ja laiali nihutatud kolme neljandikuni aluse laiusest (kui tõstekohad ei ole
fikseeritud). Tõstekahvel peab minema kolme neljandiku ulatuses põhja alla. Katset tuleb
korrata igast võimalikust suunast.

6.6.5.3.1.4

Katse läbimise kriteeriumid
Puudub jääkdeformatsioon, mille puhul suurpakendi vedu on ohtlik ning ei esine sisu
lekkimist.

6.6.5.3.2

Ülalt tõstmise katse

6.6.5.3.2.1

Rakendamine
Kõikide suurpakendite puhul, mis on konstrueeritud ülalt tõstmiseks, prototüübi katsena.

6.6.5.3.2.2

Suurpakendi katseks ettevalmistamine
Suurpakend tuleb laadida kahekordse maksimaalse lubatava kogumassiga. Elastne suurpakend
tuleb laadida kuuekordse, ühtlaselt jaotatud maksimaalse lubatava kogumassiga.

6.6.5.3.2.3

Katsemeetod
Suurpakendit tuleb tõsta tema konstrueeritud viisil kuni põrandast eraldumiseni ning hoida
selles asendis viis minutit.
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6.6.5.3.2.4

Katse läbimise kriteeriumid
a)

Metallist ja jäigast plastist suurpakendid: puudub jääkdeformatsioon, mille puhul
suurpakendi, kaasa arvatud põhja aluse (kui see on olemas), vedu on ohtlik, ning ei esine
sisu lekkimist;

b)

Elastsed suurpakendid: ei esine suurpakendi või selle tõstevahendite vigastusi, mis
muudaksid suurpakendi veo või teisaldamise ohtlikuks, ega sisu lekkimist.

6.6.5.3.3

Virnastamiskatse

6.6.5.3.3.1

Rakendamine
Kõigi suurpakendite tüüpide puhul, mis on konstrueeritud üksteise otsa virnastamiseks,
prototüübi katsena.

6.6.5.3.3.2

Suurpakendi katseks ettevalmistamine
Suurpakend tuleb laadida tema maksimaalse lubatava kogumassini.

6.6.5.3.3.3

Katsemeetod
Suurpakend asetatakse oma alusele, tasasele, kõvale pinnale ning sellele asetatakse ühtlaselt
jaotatud koormis (vt alajagu 6.6.5.3.3.4) vähemalt viieks minutiks, puidust, kartongist või
plastist suurpakendile vähemalt 24 tunniks.

6.6.5.3.3.4

Koormise massi arvutamine
Suurpakendile asetatav koormis peab olema võrdne vähemalt 1,8 kordse sarnaste
suurpakendite kombineeritud maksimaalse kogumassiga, mida võib veo ajal suurpakendile
virnastada.

6.6.5.3.3.5

Katse läbimise kriteeriumid
a)

Kõik suurpakendite tüübid peale elastsete suurpakendite: puudub jääkdeformatsioon,
mille puhul suurpakendi, kaasa arvatud põhja aluse (kui see on olemas) vedu on ohtlik,
ning ei esine sisu lekkimist;

b)

Elastsed suurpakendid: puuduvad korpuse vigastused, mis muudaksid suurpakendi veo
ja teisaldamise ohtlikuks, ning ei esine sisu lekkimist.
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6.6.5.3.4

Kukutamiskatse

6.6.5.3.4.1

Rakendamine
Kõikide suurpakendi tüüpide puhul, prototüübi katsena.

6.6.5.3.4.2

Suurpakendi katseks ettevalmistamine
Suurpakend tuleb täita vastavalt alajao 6.6.5.2.1 nõuetele.

6.6.5.3.4.3

Katsemeetod
Suurpakendil lastakse kukkuda oma põhjaga alajao 6.1.5.3.4 nõuetele vastavale jäigale,
mittevetruvale, lamedale, massiivsele ja horisontaalsele pinnale selliselt, et kokkupõrkekohaks
oleks see osa suurpakendi põhjast, mida loetakse kõige nõrgemaks.

6.6.5.3.4.4

Kukkumise kõrgus
MÄRKUS: klassi 1 ainete ja esemete jaoks ette nähtud suurpakendeid tuleb katsetada
II pakendigrupi nõuete tasemel.

6.6.5.3.4.4.1

Tahkeid aineid, vedelikke või esemeid sisaldavate sisepakendite puhul, kui katse sooritatakse
veetava tahke aine, vedeliku või esemetega või muu aine või esemega, millel on põhiliselt
samad omadused:
I pakendigrupp
1,8 m

6.6.5.3.4.4.2

II pakendigrupp
1,2 m

III pakendigrupp
0,8 m

Vedelikke sisaldavate sisepakendite puhul, kui katse sooritatakse veega:
a)

kui veetavate ainete suhteline tihedus ei ületa 1,2:
I pakendigrupp
1,8 m

b)

II pakendigrupp
1,2 m

III pakendigrupp
0,8 m

kui veetavate ainete suhteline tihedus ületab 1,2, arvutatakse kukkumise kõrgus veetava
aine suhtelise tiheduse (d) põhjal, ümardatuna ülespoole esimese kümnendkohani
järgmiselt:
I pakendigrupp

II pakendigrupp

III pakendigrupp

d 1,5 (m)

d  1,0 (m)

d  0,67 (m)
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6.6.5.3.4.5

Katse läbimise kriteeriumid

6.6.5.3.4.5.1

Suurpakendil ei tohi esineda mingeid vigastusi, mis võiksid veo ajal ohutust mõjutada. Ei tohi
esineda täiteaine lekkimist sisepakenditest või esemetest.

6.6.5.3.4.5.2

Klassi 1 esemete jaoks ette nähtud suurpakendite puhul ei tohi esineda mingeid purunemisi,
mis võimaldaks lahtiste lõhkevate ainete või esemete väljapääsu suurpakendist.

6.6.5.3.4.5.3

Juhul, kui suurpakend teeb läbi kukkumiskatse, loetakse näidise katse sooritatuks juhul, kui
kogu sisu jääb pakendisse, isegi siis, kui sulgur ei ole pärast katset enam puistumiskindel.

6.6.5.4

Sertifitseerimine ja katsearuanne

6.6.5.4.1

Iga suurpakendi prototüübi kohta tuleb välja anda tunnistus ning tähis (nagu defineeritud jaos
6.6.3), mis tõendavad, et prototüüp koos oma seadmetega vastab katsenõuetele.

6.6.5.4.2

Koostada tuleb katsearuanne, mis tuleb teha suurpakendi kasutajatele kättesaadavaks ning mis
sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:

6.6.5.4.3

1.

katsekoha nimetus ja aadress;

2.

taotleja nimi ja aadress (kui vajalik);

3.

katsearuande number;

4.

katsearuande koostamise kuupäev;

5.

suurpakendi tootja;

6.

suurpakendi prototüübi kirjeldus (nt mõõtmed, materjalid, sulgurid, seinapaksus jne) ja
joonised ja/või fotod;

7.

maksimaalne maht/maksimaalne lubatav kogumass;

8.

katsetatava sisu omadused, nt kasutatavate sisepakendite või esemete tüübid ja
kirjeldused;

9.

katse kirjeldused ja tulemused;

10.

katsearuandel peab olema alla kirjutanud isiku nimi ja ametinimetus.

Katsearuanne peab sisaldama avaldust selle kohta, et veoks ette valmistatud suurpakendit
katsetati käesoleva peatüki asjakohaste nõuete kohaselt ning et muude pakkimismeetodite või
komponentide kasutamine võib muuta selle kehtetuks. Katsearuande koopia peab olema
pädevale asutusele kättesaadav.
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PEATÜKK 6.7
NÕUDED TEISALDATAVATE PAAKIDE JA ÜRO MITMEELEMENDILISTE
GAASIKONTEINERITE (MEGC) KONSTRUKTSIOONILE, EHITUSELE,
ÜLEVAATUSTELE JA KATSETAMISELE
MÄRKUS:

püsipaakide (paakveokite), kergpaakide, paakkonteinerite ja metallilistest materjalidest
kestadega paak-vahetuskerede ning anumakogumiga sõidukite ja mitmeelemendiliste
gaasikonteinerite (MEGC-de), välja arvatud ÜRO MEGC-de kohta vt peatükki 6.8; fiibersarrustatud plastist valmistatud paakide kohta vt peatükki 6.9; vaakum-jäätmepaakide kohta
vt peatükki 6.10.

6.7.1

Kohaldamine ja üldised nõuded

6.7.1.1

Käesoleva peatüki nõuded kehtivad ohtlike veoste veoks ette nähtud teisaldatavatele paakidele
ja klassi 2 jahutamata gaaside veoks ette nähtud MEGC-dele kõikide transpordiviiside puhul.
Lisaks käesoleva peatüki nõuetele, kui ei ole teisiti sätestatud, peab igasugune multimodaalne
teisaldatav paak või MEGC, mis vastab 1972. aasta rahvusvahelise ohutute konteinerite
konventsiooni (CSC, muudetud) „konteineri” definitsioonile, vastama selle konventsiooni
kohaldatavatele nõuetele. Lisanõuded võivad kehtida eriotstarbeliste teisaldatavate paakide
või MEGC-de kohta, mida kasutatakse avamerel.

6.7.1.2

Teaduslike ja tehnoloogiliste uuenduste kasutuselevõtuks võib käesoleva peatüki tehnilisi
nõudeid alternatiivsete meetmetega asendada. Need alternatiivsed meetmed ei tohi pakkuda
madalamat ohutustaset kui see, mida pakuvad käesoleva peatüki nõuded veetavate ainete
sobivuse ja teisaldatava paagi või MEGC kokkupõrkele, teisaldamisele ning tulele
vastupidamise mõistes. Rahvusvaheliseks veoks peavad alternatiivsete meetmete kohased
teisaldatavad paagid või MEGC-d olema saanud pädevate asutuste poolt väljastatud
kasutusloa.

6.7.1.3

Juhul, kui ainele pole määratud peatüki 3.2 tabeli A veerus (10) teisaldatava paagi eeskirja (T1
kuni T23, T50 või T75), võib päritoluriigi pädev asutus välja anda ajutise veol kasutamise loa.
See luba peab olema lisatud saadetise dokumentatsiooni hulka ning sisaldama vähemalt
informatsiooni, mis normaalselt on ära toodud teisaldatava paagi eeskirjades, ning tingimusi,
mille kohaselt ainet peab vedama.

6.7.2

Nõuded klassi 1 ning klasside 3–9 ainete veoks mõeldud teisaldatavate paakide
konstruktsioonile, ehitusele, ülevaatustele ja katsetamisele

6.7.2.1

Definitsioonid
Käesoleva jao mõistes:
alternatiivne korraldus (ingl k alternative arrangement) tähendab pädeva asutuse poolt
antud heakskiitu teisaldatavale paagile või MEGC-le, mis on konstrueeritud, ehitatud või
katsetatud muude tehniliste nõuete või katsemeetodite kohaselt, kui käesolevas peatükis
sätestatud;
arvutuslik rõhk (ingl k design pressure) tähendab rõhku, mida kasutatakse arvutustes
tunnustatud surveanumate ohutu ehituse ja kasutamise eeskirjade nõuete kohaselt. Arvutuslik
rõhk ei tohi olla madalam kui kõrgeim järgmistest rõhkudest:
a) maksimaalne lubatav ülerõhk korpuses täitmise või tühjendamise ajal;
b) järgmiste rõhkude summa:
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i) aine absoluutne aururõhk (baarides) 65 ºC juures, miinus 1 baar;
ii) õhu või muude gaaside osarõhk (baarides) täitmata osas, määratuna 65 ºC juures ning
vedeliku paisumise alusel, mis on põhjustatud keskmise täiteaine temperatuuri tr - tf
suurenemisest (tf on täitmise temperatuur, tavaliselt 15 ºC; tr on maksimaalne keskmine
täiteaine temperatuur, 50 ºC);
iii) alajaos 6.7.2.2.12 toodud staatiliste jõudude alusel määratud hüdrostaatiline rõhk, kuid
mitte väiksem kui 0,35 baari, või
c) kaks kolmandikku alajao 4.2.5.2.6 kohaldatavas teisaldatava paagi eeskirjas määratud
minimaalsest katserõhust;
Arvutuslik temperatuurivahemik (ingl k design temperature range) korpuse jaoks on -40 ºC
kuni 50 ºC ümbritseva keskkonna tingimustel veetavate ainete puhul. Kõrgendatud
temperatuuril teisaldatavate muude ainete jaoks ei tohi arvutuslik temperatuur olla madalam
kui maksimaalne aine temperatuur täitmise, tühjendamise või veo ajal. Karmides klimaatilistes
tingimustes kasutatavate teisaldatavate paakide jaoks kasutatakse rangemaid arvutuslikke
temperatuure;
Kõrgekvaliteediline teras (ingl k fine grain steel) tähendab terast, mille rauatera suurus on 6
või väiksem vastavalt standardile ASTM E 112-96 või EN 10028-3, 3. osa;
Sulav element (ingl k fusible element) tähendab termiliselt käivituvat mittetaassuletavat
rõhualandusseadet.
Tiheduskatse (ingl k leakproofness test) tähendab katset, mille käigus täidetakse korpus ning
selle käitamisvahendid gaasiga tegeliku siserõhuni, mis ei tohi olla väiksem, kui 25%
maksimaalsest lubatavast töörõhust (MAWP);
Maksimaalne lubatav töörõhk (MAWP) (ingl k maximum allowable working pressure)
tähendab rõhku, mis ei või olla madalam kui kõrgeim järgmistest tööasendis oleva korpuse
ülaosas mõõdetud rõhkudest:
a) maksimaalne lubatav ülerõhk korpuses täitmise või tühjendamise ajal;
b) maksimaalne tegelik ülerõhk, millele korpus on konstrueeritud ja mis ei või olla väiksem
kui järgmiste rõhkude summa:
i) aine absoluutne aururõhk (baarides) 65 ºC juures, miinus 1 baar, ja
ii) õhu või muude gaaside osarõhk (baarides) täitmata osas, määratuna 65 ºC juures ning
vedeliku paisumise alusel, mis on põhjustatud keskmise täiteaine temperatuuri t r - tf
suurenemisest (tf on täitmise temperatuur, tavaliselt 15 ºC; tr on maksimaalne keskmine
täiteaine temperatuur, 50 ºC);
Maksimaalne lubatav kogumass (MPGM) (ingl k maximum permissible gross mass)
tähendab teisaldatava paagi taara massi ning veoks lubatud suurima koorma massi summat;
Madalsüsinikteras (ingl k mild steel) tähendab terast garanteeritud minimaalse
tõmbetugevusega 360 N/mm2 ning alajaole 6.7.2.3.3.3 vastava garanteeritud minimaalse
pikenemisega enne, kui see materjal katkeb;
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Eriotstarbeline teisaldatav paak (ingl k offshore portable tank) on korduvkasutamiseks
mõeldud teisaldatav paak kaupade vedamiseks avamererajatistele. Eriotstarbelise teisaldatava
paagi konstruktsioon ja ehitus vastavad avamerel käideldavate merekonteinerite heakskiitmise
juhendile, mille on kehtestanud Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) dokumendiga
MSC/Circ.860;
Teisaldatav paak (ingl k portable tank) tähendab multimodaalset paaki klassi 1 ja klasside 3
kuni 9 ainete vedamiseks. Teisaldatav paak koosneb käitamisvahenditega varustatud korpusest
ning ohtlike ainete vedamiseks vajalikest konstruktsioonielementidest. Teisaldatavat paaki
peab olema võimalik täita ja tühjendada konstruktsioonielemente eemaldamata. Paagil peavad
olema korpuse välised stabiliseerivad elemendid ning seda peab olema võimalik tõsta, kui ta
on täidetud. Paak peab olema konstrueeritud peamiselt sõidukile, vagunile või mere- või
siseveelaevale tõstmiseks ning see peab olema varustatud tugijalastega, tugialusega või
vahenditega mehhaaniliseks teisaldamiseks. Paaksõidukeid, paakveokeid, mittemetallilistest
materjalidest paake ja puistveose vahekonteinereid (IBC-d) ei peeta teisaldatavate paakide
definitsiooni alla kuuluvaiks;
Etalonteras (ingl k reference steel) tähendab terast tõmbetugevusega 370 N/mm2 ning 27%
pikenemisega katkemisel;
Käitamisvahendid (ingl k service equipment) tähendavad mõõteinstrumente ning täitmise,
tühjendamise, õhutamise, ohutuse, soojendamise, jahutamise ja isoleerivaid vahendeid;
Korpus (ingl k shell) tähendab veoks ette nähtud ainet sisaldavat osa teisaldatavast paagist
(paagi põhiosa), kaasa arvatud avaused ning nende sulgurid, kuid välja arvatud
käitamisvahendid või välised konstruktsioonielemendid;
Konstruktsioonielemendid (ingl k structural equipment) tähendavad korpuse väliseid
tugevdavaid, kinnitamiseks ette nähtud, kaitsvaid ja stabiliseerivaid elemente;
Katserõhk (ingl k test pressure) tähendab maksimaalset ülerõhku korpuse ülaosas
surveproovi käigus, mis võrdub mitte vähem kui 1,5-kordse arvutusliku rõhuga. Spetsiifiliste
ainete veoks ette nähtud teisaldatavate paakide minimaalne katserõhk on määratud
alajao 4.2.5.2.6 kasutatava teisaldatava paagi eeskirjas;
6.7.2.2

Üldised nõuded konstruktsioonile ja ehitusele

6.7.2.2.1

Korpused peavad olema konstrueeritud ja ehitatud vastavalt pädeva asutuse poolt tunnustatud
surveanumate ohutu ehituse ja kasutamise eeskirja nõuetele. Korpused tuleb valmistada
vormimiseks sobivatest metallilistest materjalidest. Materjalid peavad põhimõtteliselt vastama
riiklikele ja rahvusvahelistele materjalistandarditele. Keevitatud korpuste jaoks võib kasutada
ainult materjali, mille keevitatavust on täielikult tõestatud. Keevitused peavad olema
oskuslikult tehtud ja tagama täieliku ohutuse. Juhul, kui tootmisprotsess või materjalid seda
nõuavad, tuleb korpused sobivalt termiliselt töödelda, et tagada keevise ning kuumuse poolt
mõjutatud tsoonide piisav sitkus. Materjali valikul tuleb hapra purunemise,
pingekorrosioonpragunemise ja löögikindluse suhtes arvesse võtta arvutuslikku
temperatuurivahemikku. Juhul, kui kasutatakse kõrgekvaliteedilist terast, ei tohi voolavuspiiri
garanteeritud väärtus olla üle 460 N/mm2 ja tõmbetugevuse ülemise piiri garanteeritud väärtus
üle 725 N/mm2, vastavalt materjali spetsifikatsioonile. Alumiiniumit võib
konstruktsioonimaterjalina kasutada ainult juhul, kui see on peatüki 3.2 tabeli A veerus (11)
toodud teatud kindlale ainele määratud teisaldatava paagi erisättes näidatud või kui see on
pädeva asutuse poolt lubatud. Juhul, kui alumiiniumi kasutamine on lubatud, peab see olema
isoleeritud, et vältida füüsikaliste omaduste olulist halvenemist, kui alumiiniumile
rakendatakse soojuskoormus 110 kW/m2 mitte vähem kui 30 minuti vältel. Isolatsioon peab
säilima efektiivsena kõigil alla 649 ºC temperatuuridel ning olema ümbritsetud materjaliga,
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mille sulamistemperatuur pole alla 700 ºC. Teisaldatava paagi materjalid peavad sobima välise
keskkonnaga, milles paake võidakse vedada.
6.7.2.2.2

Teisaldatava paagi korpused, manused ja torustik tuleb valmistada materjalidest, mis:
a)

ei reageeri oluliselt veetavate ainetega või

b)

on korralikult passiveeritud või neutraliseeritud keemilise reaktsiooniga või

c)

on vooderdatud korrosioonikindla materjaliga, mis on vahetult korpusele liimitud või
samaväärse vahendiga kinnitatud.

6.7.2.2.3

Tihendid peavad olema valmistatud materjalidest, mis ei reageeri veetavate ainetega.

6.7.2.2.4

Juhul, kui korpused on vooderdatud, ei tohi vooder reageerida veetavate ainetega; vooder peab
olema homogeenne, mittepoorne, perforatsioonideta, piisavalt elastne ja sobiv korpuse
soojuspaisumise näitajatega. Vooder peab katma korpust, korpuse manuseid ja torustikku
katkematult ning ulatuma üle iga ääriku tihenduspinna. Juhul, kui välised manused on paagi
külge keevitatud, peab vooder katma manuse ja väliste äärikute tihenduspinna katkematult.

6.7.2.2.5

Voodri ühendused ja õmblused tuleb valmistada materjali kokkusulatamise või muu sama
efektiivse meetodiga.

6.7.2.2.6

Vältida tuleb kontakti erinevate metallide vahel, mis võiks põhjustada kahjustusi galvaanilise
mõju tõttu.

6.7.2.2.7

Teisaldatava paagi materjalid, kaasa arvatud igasuguste seadmete, tihendite, voodrite ja
lisaelementide materjalid, ei tohi kahjustada teisaldatavas paagis veetavaid aineid.

6.7.2.2.8

Teisaldatavad paagid tuleb konstrueerida ja ehitada koos alustugedega, mis pakuvad kindlat
tuge veo ajal, ning koos sobivate tõste- ja kinnitusvahenditega.

6.7.2.2.9

Teisaldatavad paagid tuleb konstrueerida nii, et nad taluksid sisu kaota vähemalt sisu
põhjustatud siserõhku ning normaalsetel veo- ja teisaldamistingimustel esinevaid staatilisi,
dünaamilisi ja soojuskoormusi. Konstruktsioon peab arvestama teisaldatava paagi eeldatava
eluea jooksul nende koormuste korduva rakendamisega põhjustatud väsimuse mõjudega.

6.7.2.2.9.1

Kui teisaldatav paak on ette nähtud kasutamiseks avamerel, siis tuleb võtta arvesse avamerel
käitlemisel avalduvaid dünaamilisi pingeid

6.7.2.2.10

Korpus, millele on ette nähtud vaakumklapp, peab olema konstrueeritud selliselt, et ta peaks
jääkdeformatsioonita vastu mitte väiksemale kui siserõhku 0,21 baari võrra ületavale välisele
rõhule. Vaakumklapp peab olema reguleeritud avanema mitte suurema kui miinus (-) 0,21
baari vaakumi korral, välja arvatud juhul, kui korpus on konstrueeritud kõrgema välise ülerõhu
jaoks, mil kasutatava vaakumklapi avanemise rõhk ei tohi olla kõrgem kui paagi arvutuslik
vaakumi rõhk. Ainult II või III pakendigrupi tahkete (pulbriliste või granuleeritud), veo ajal
mitteveelduvate ainete vedamiseks mõeldud korpus võib pädeva asutuse heakskiidul olla
konstrueeritud väiksema välise rõhu jaoks. Sel juhul peab vaakumklapp olema seadistatud
vallanduma sellel madalamal rõhul. Korpus, millele ei ole vaakumklappi ette nähtud, peab
olema konstrueeritud jääkdeformatsioonita vastu pidama mitte väiksemale kui 0,4 baari võrra
siserõhku ületavale välisele rõhule.

6.7.2.2.11

Klassi 3 leekpunkti kriteeriumidele vastavate ainete (kaasa arvatud nende leekpunkti
temperatuuril või kõrgemal temperatuuril veetavad kõrgendatud temperatuuriga ainete)
vedamiseks ette nähtud teisaldatavatel paakidel kasutatavad vaakumklapid peavad hoidma ära
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leegi vahetu pääsu korpuse sisse või peab teisaldatav paak lekkimiseta vastu pidama leegi
korpusesse pääsemisest põhjustatud sisemisele plahvatusele.
6.7.2.2.12

6.7.2.2.13

Teisaldatavad paagid ja nende kinnitused peavad maksimaalse lubatava lasti korral olema
võimelised leevendama järgmisi, eraldi rakendatud staatilisi jõudusid:
a)

liikumise suunas: kahekordne MPGM korrutatud raskuskiirendusega (g)1;

b)

horisontaalselt, liikumisega ristisuunas: MPGM (juhul, kui liikumise suund ei ole
täpselt määratud, peavad jõud olema võrdsed kahekordse MPGM-ga) korrutatud
raskuskiirendusega (g)1;

c)

vertikaalselt üles: MPGM korrutatud raskuskiirendusega (g)1 ja

d)

vertikaalselt alla: kahekordne MPGM (kogu veos koos raskusjõu mõjuga) korrutatud
raskuskiirendusega (g) 1.

Kõikide alajaos 6.7.2.2.12 toodud jõudude puhul tuleb arvestada järgmiste ohutusteguritega:
a)

metallide puhul, millel on kindlalt määratud voolavuspiir – ohutegur 1,5 garanteeritud
voolavuspiiri suhtes; või

b)

metallide puhul, millel puudub kindlalt määratud voolavuspiir – ohutegur 1,5
garanteeritud 0,2% ning austeniitteraste puhul 1% tingliku voolavuspiiri suhtes.

6.7.2.2.14

Voolavuspiiri või tingliku voolavuspiiri väärtused peavad olema need, mis on toodud riiklikes
või rahvusvahelistes standardites. Juhul, kui kasutatakse austeniitteraseid, võib
materjalistandardite kohaselt kindlaks määratud minimaalseid voolavuspiiri või tingliku
voolavuspiiri väärtusi suurendada kuni 15%, kui need suuremad väärtused on kinnitatud
materjali kontrolli tunnistuses. Juhul, kui kasutatava materjali kohta ei ole standardeid olemas,
peab pädev asutus kinnitama kasutatavad voolavuspiiri või tingliku voolavuspiiri väärtused.

6.7.2.2.15

Teisaldatavaid paake peab olema võimalik elektriliselt maandada, kui need on ette nähtud
klassi 3 leekpunkti kriteeriumite kohaste ainete, kaasa arvatud oma leekpunkti temperatuuril
või kõrgemal temperatuuril veetavate kõrgendatud temperatuuriga ainete veoks. Ohtliku
elektrostaatilise laengu vältimiseks tuleb rakendada vajalikke meetmeid.

6.7.2.2.16

Juhul, kui alajao 4.2.5.2.6 teisaldatavate paakide eeskirjad või peatüki 3.2 tabeli A veerus (11)
näidatud teisaldatava paagi erisätted teatud ainete kohta seda nõuavad, peavad teisaldatavad
paagid olema varustatud täiendava kaitsega, mis võib olla korpuse suurema seinapaksuse või
kõrgema katserõhu vormis. Korpuse suurem seinapaksus või kõrgem katserõhk tuleb määrata
asjassepuutuvate ainete veoga seotud riske arvestades.

6.7.2.2.17

Kõrgendatud temperatuuril veetavate ainete korpusega vahetus kontaktis oleval
soojusisolatsioonil peab olema süttimistemperatuur, mis on vähemalt 50 ⁰C kõrgem kui
maksimaalne paagi tehnilise lahenduse temperatuur.

6.7.2.3

Nõuded tehnilisele lahendusele

6.7.2.3.1

Korpus peab olema sellise konstruktsiooniga, mida on võimalik analüüsida matemaatilist või
deformatsioonide mõõtmisel põhinevat eksperimentaalset pingeanalüüsi või muud, pädeva
asutuse poolt kinnitatud meetodit kasutades.

6.7.2.3.2

Korpused peavad olema konstrueeritud ja ehitatud selliselt, et nad peaksid vastu vähemalt 1,5kordse arvutusliku rõhu suurusele surveproovi rõhule. Spetsiifilised nõuded on teatud ainete
jaoks määratud peatüki 3.2 tabeli A veerus (10) toodud kasutatavates teisaldatava paagi
eeskirjades ning kirjeldatud alajaos 4.2.5.2.6 või peatüki 3.2 tabeli A veerus (11) näidatud ning

1

Arvutuslikel eesmärkidel g = 9,81 m/s2.
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alajaos 4.2.5.3 kirjeldatud teisaldatava paagi erisätetes. Tähelepanu peab pöörama alajagudes
6.7.2.4.1 kuni 6.7.2.4.10 toodud korpuse minimaalse paksuse nõuetele.
6.7.2.3.3

Teraste puhul, millel on olemas kindlalt fikseeritud voolavuspiir või mis on iseloomustatud
tingliku voolavuspiiriga (0,2% voolavuspiir üldiselt või 1% voolavuspiir austeniitteraste
jaoks), ei tohi esmane membraanipinge σ (sigma) ületada 0,75 Re või 0,50 Rm katserõhu juures,
sõltuvalt sellest kumb väärtus on madalam, kus:
Re

=

voolavuspiir N/mm2 või 0,2% voolavuspiir või 1% tinglik voolavuspiir
austenitteraste puhul;

Rm

=

minimaalne tõmbetugevus N/mm2.

6.7.2.3.3.1

Kasutatavateks Re ja Rm väärtusteks peavad olema riiklikele või rahvusvahelistele
materjalistandarditele vastavad minimaalsed kindlaks määratud väärtused. Juhul, kui
kasutatakse austeniitteraseid, võib materjalistandardite kohaselt kindlaks määratud
minimaalseid Re ja Rm väärtusi suurendada kuni 15%, kui need suuremad väärtused on
kinnitatud materjali kontrolli tunnistuses. Juhul, kui kasutatava metalli kohta ei ole standardeid
olemas, peab kasutatavad Re ja Rm väärtused kinnitama pädev asutus või selle poolt volitatud
organ.

6.7.2.3.3.2

Teraseid, mille Re/Rm suhe on üle 0,85, ei ole lubatud keevitatud korpuste valmistamiseks
kasutada. Selle suhte määramiseks peab kasutama materjali kontrolli tunnistuses toodud Re ja
Rm väärtusi.

6.7.2.3.3.3

Korpuste valmistamiseks kasutatavate teraste katkevenivus protsentides ei tohi olla väiksem,
kui 10 000/Rm, kusjuures absoluutne miinimum kõrgekvaliteediliste teraste puhul on 16% ning
muude teraste puhul 20%. Korpuste valmistamiseks kasutatavate alumiiniumi ja
alumiiniumisulamite katkevenivus protsentides ei tohi olla väiksem kui 10 000/6Rm, kusjuures
absoluutne miinimum on 12%

6.7.2.3.3.4

Materjalidele tegelike väärtuste määramise puhul tuleb silmas pidada, et lehtmetalli puhul
oleks tõmbekatse katsekeha telg täisnurga all (risti) tõmbamise suunaga. Plastne pikenemine
katkemisel tuleb mõõta täisnurkse ristlõikega katsekehadel, kooskõlas standardiga
ISO 6892:1998, kasutades 50 mm mõõtmispikkust.

6.7.2.4

Korpuse minimaalne paksus

6.7.2.4.1

Korpuse minimaalne seinapaksus peab olema suurem järgmistest väärtustest:

6.7.2.4.2

a)

alajagude 6.7.2.4.2 kuni 6.7.2.4.10 nõuete kohaselt määratud minimaalne seinapaksus;

b)

tunnustatud surveanumate ohutu ehituse ja kasutamise eeskirjade, kaasa arvatud
alajao 6.7.2.3 nõuete kohane minimaalne seinapaksus, ja

c)

peatüki 3.2 tabeli A veerus (10) toodud teisaldatavate paakide eeskirjades ja
alajaos 4.2.5.2.6 või peatüki 3.2 tabeli A veerus (11) toodud teisaldatavate paakide
erisätetes näidatud minimaalne seinapaksus.

Mitte üle 1,8 m läbimõõduga korpuse silindrilised osad, otsad (pead) ja pääsuava luugid ei tohi
standardterase puhul olla õhemad kui 5 mm või peavad olema samaväärse paksusega
kasutatava terase puhul. Üle 1,8 m läbimõõduga korpused ei tohi standardterase puhul olla
õhemad kui 6 mm või peavad olema samaväärse paksusega kasutatava terase puhul, välja
arvatud II või III pakendigruppi kuuluvate pulbriliste või granuleeritud tahkete ainete jaoks
ette nähtud paakide puhul, mille korpused ei tohi standardterase puhul olla õhemad kui 5 mm
või peavad olema samaväärse paksusega kasutatava terase puhul.
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6.7.2.4.3

Juhul, kui korpuse vigastamise vältimiseks kasutatakse täiendavat kaitset, võib pädeva asutuse
loal alla 2,65-baarise katserõhuga teisaldatavate paakide minimaalset seinapaksust vähendada
proportsionaalselt pakutava kaitsega. Kuid mitte üle 1,8 m läbimõõduga korpused ei tohi
standardterase puhul olla õhemad kui 3 mm või peavad olema samaväärse paksusega
kasutatava terase puhul. Üle 1,8 m läbimõõduga korpused ei tohi standardterase puhul olla
õhemad kui 4 mm või peavad olema samaväärse paksusega kasutatava terase puhul.

6.7.2.4.4

Kõikide korpuste silindrilised osad, otsad (pead) ja pääsuava luugid ei tohi vaatamata
kasutatud materjalidele olla õhemad kui 3 mm.

6.7.2.4.5

Alajaos 6.7.2.4.3 viidatud täiendav kaitse võib olla teostatud kogu välist struktuuri katva
kaitsena, nagu näiteks sobiv kihiline konstruktsioon korpuse külge kinnitatud välise
vooderdise (mantli) vormis, kahekordse seinakonstruktsioonina või ümbritsedes korpuse
täielikult piki ja ristisuunaliste struktuurielementidega.

6.7.2.4.6

Metalli ekvivalentne paksus peale alajaos 6.7.2.4.2 standardse terase jaoks ette nähtud paksuse
tuleb määrata järgmise valemiga:
e1 

kus:
e1
=

Rm 1  A1

kasutatava metalli nõutud ekvivalentne paksus millimeetrites;

=

peatüki 3.2 tabeli A veerus (10) toodud teisaldatava paagi eeskirjas ja
alajaos 4.2.5.2.6 kirjeldatud või peatüki 3.2 tabeli A veerus (11) toodud ja alajaos
4.2.5.3 kirjeldatud teisaldatavate paakide erisätetes näidatud standardterase
minimaalne paksus millimeetrites;

Rm1 =

kasutatava metalli garanteeritud minimaalne tõmbetugevus, N/mm (vt
alajagu 6.7.2.3.3);

A1

riiklike või rahvusvaheliste standardite kohaselt kasutatava metalli garanteeritud
minimaalne pikenemine katkemisel (protsentides).

e0

6.7.2.4.7

21.4eo
3

=

Kui alajaos 4.2.5.2.6 toodud teisaldatava paagi eeskirjas on määratud minimaalseks
seinapaksuseks 8 mm või 10 mm, tuleb arvestada, et need paksused põhinevad etalonterase
omadustel ja 1,8 m korpuse läbimõõdul. Juhul, kui kasutatakse muud metalli peale
madalsüsinikterase (vt alajagu 6.7.2.1) või kui korpuse läbimõõt on üle 1,8 m, tuleb korpuse
paksus määrata järgmise valemiga:
e1 

21.4eo d 1
1,8

3

Rm 1  A1

kus:

6.7.2.4.8

e1
e0

=
=

kasutatava metalli nõutud ekvivalentne paksus millimeetrites;
peatüki 3.2 tabeli A veerus (10) toodud teisaldatava paagi eeskirjas ja
alajaos 4.2.5.2.6 kirjeldatud või peatüki 3.2 tabeli A veerus (11) toodud ja alajaos
4.2.5.3 kirjeldatud teisaldatavate paakide erisätetes näidatud standardterase
minimaalne paksus millimeetrites;

d1

=

korpuse diameeter (m), kuid mitte alla 1,80 m;

Rm1 =

kasutatava metalli garanteeritud minimaalne tõmbetugevus, N/mm (vt
alajagu 6.7.2.3.3);

A1

riiklike või rahvusvaheliste standardite kohaselt kasutatava metalli garanteeritud
minimaalne pikenemine katkemisel (protsentides).

=

Mingil juhul ei tohi seinapaksus olla väiksem kui kirjeldatud alajagudes 6.7.2.4.2, 6.7.2.4.3 ja
6.7.2.4.4. Kõik korpuse osad peavad olema alajagudes 6.7.2.4.2 kuni 6.7.2.4.4 määratud
minimaalse paksusega. See paksus ei tohi sisaldada korrosiooni mõju neutraliseerimiseks
lisatavat paksuseosa.
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6.7.2.4.9

Juhul, kui kasutatakse madalsüsinikterast (vt alajagu 6.7.2.1), ei ole arvutused alajao 6.7.2.4.6
valemi abil nõutud.

6.7.2.4.10

Korpuse silindrilise osa ja otste (peade) üleminekukohtades ei tohi esineda materjali paksuse
järsku muutust.

6.7.2.5

Käitamisvahendid

6.7.2.5.1

Käitamisvahendid peavad olema selliselt paigutatud, et need oleksid veo ja teisaldamise ajal
kaitstud küljest murdumise või vigastuste eest. Juhul, kui raami ja korpuse vaheline ühendus
võimaldab nende omavahelist suhtelist liikumist, tuleb käitamisvahendid selliselt kinnitada, et
see liikumine ei vigastaks töötavaid elemente. Välised tühjendamise manused (torustiku
liitmikud, sulgemisseadmed), sisemine sulgurventiil ja selle pesa peavad olema kaitstud väliste
jõudude tingitud küljest murdumise eest (näiteks kasutades nihkumist võimaldavaid detaile).
Täitmis- ja tühjendusseadmeid (kaasa arvatud nende äärikud ja keermestatud korgid) ning
igasuguseid kaitsvaid kapsleid peab olema võimalik kinnitada juhusliku avanemise
vältimiseks.

6.7.2.5.2

Kõik korpuse avaused, mis on ette nähtud teisaldatava paagi täitmiseks või tühjendamiseks,
peavad olema varustatud käsitsi lülitatava sulgurventiiliga, mis asub korpusele nii lähedal kui
võimalik. Muud avaused, peale õhutus- või rõhualandusseadmete avauste, peavad olema
varustatud kas sulgurventiiliga või muu sobiva sulguriga, mis asub korpusele nii lähedal kui
võimalik.

6.7.2.5.3

Kõik teisaldatavad paagid peavad olema varustatud pääsuavaga või muu kontrollimiseks
ettenähtud sobiva suurusega avaga, mis võimaldab sisemise ülevaatuse läbiviimist ning pääsu
sisemusse, et sooritada sisemuse hooldust või remonti. Sektsioonidega teisaldatavatel paakidel
peavad olema pääsuavad või muud kontrollimiseks ette nähtud avad iga sektsiooni jaoks.

6.7.2.5.4

Niivõrd kui võimalik, tuleb välised manused kokku grupeerida. Isoleeritud teisaldatavate
paakide puhul tuleb ülemised manused ümbritseda lekke kogumise anumaga koos sobivate
dreenidega.

6.7.2.5.5

Iga teisaldatava paagi ühendus peab olema selle otstarvet näitavalt selgelt tähistatud.

6.7.2.5.6

Iga sulgurventiil või muu sulgur peab olema konstrueeritud ja ehitatud mitte väiksemale kui
korpuse maksimaalse lubatava töörõhuga (MAWP) võrdsele nimirõhule, võttes arvesse veo
ajal oodatavaid temperatuure. Kõik kruvispindliga sulgurventiilid peavad sulguma käsiratast
päripäeva keerates. Muude sulgurventiilide puhul peab nende asend (suletud ja avatud) ning
sulgemise suund olema selgelt näidatud. Kõik sulgurventiilid peavad olema konstrueeritud
nende juhuslikku avanemist vältivalt.

6.7.2.5.7

Mitte mingeid liikuvaid osi, nagu näiteks kaasi, sulgurite detaile jne, ei tohi valmistada
kaitsmata, korrodeeruvast terasest, kui need võivad sattuda hõõrd- või löökkontakti klassi 3
leekpunkti kriteeriumidele vastavate ainete, kaasa arvatud leekpunkti temperatuuril või
kõrgemal temperatuuril veetavate kõrgendatud temperatuuriga ainete vedamiseks ette nähtud
alumiiniumist teisaldatavate paakidega.

6.7.2.5.8

Torustik peab olema konstrueeritud, ehitatud ja paigaldatud selliselt, et vältida vigastuse riski
soojusliku paisumise ja kahanemise või mehhaanilise põrutuse ja vibratsiooni tõttu. Kogu
torustik peab olema valmistatud sobivast metallilisest materjalist. Seal, kus võimalik, tuleb
kasutada keevitatud toruühendusi.

6.7.2.5.9

Vasest torude ühendused peavad olema kõvajoodisega joodetud või valmistatud samavõrdse
tugevusega metallist ühenduse teel. Kõvajoodise sulamistemperatuur ei tohi olla madalam kui
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525 °C. Ühendused ei tohi vähendada torustiku tugevust, nagu see näiteks võib juhtuda keerme
lõikamisel.
6.7.2.5.10

Kõikide torustike ja torude manuste lõhkemisrõhk ei tohi olla väiksem kui neljakordne korpuse
maksimaalne lubatav töörõhk (MAWP) või neljakordne rõhk, mille alla korpus võib pumba
või muude seadmete (välja arvatud rõhualandusseadmed) töö mõjul sattuda, sõltuvalt sellest
kumb neist on suurem.

6.7.2.5.11

Ventiilide ja lisaseadmete valmistamiseks peab kasutama sitkeid metalle.

6.7.2.5.12

Küttesüsteem tuleb konstrueerida või seda tuleb juhtida nii, et aine ei jõuaks temperatuurile,
mille puhul paagis olev rõhk ületab MAWP-i või põhjustab muid ohte (nt ohtlik termiline
lagunemine).

6.7.2.5.13

Küttesüsteem tuleb konstrueerida või seda tuleb juhtida nii, et sisemised kütteelemendid ei ole
sisselülitatud siis, kui kütteelemendid ei ole täielikult vedeliku sees. Kütteseadmete puhul
kütteelemendi pinnal olev temperatuur või välise kütteseadme puhul korpuse temperatuur ei
tohi mingil juhul ületada 80% veetava aine isesüttimistemperatuurist (°C-des).

6.7.2.5.14

Kui elektriline küttesüsteem on paigaldatud paagi sisse, siis tuleb see varustada maanduse
lekkevoolu lülitiga, mille aktiveerumisvool ei ole väiksem kui 100 mA.

6.7.2.5.15

Paakide küljes olevad elektrikapid ei tohi olla otseses ühendus paagi sisemusega ning need
peavad pakkuma kaitset, mis on vähemalt võrdväärne tüübiga IP 56 vastavalt IEC 144 või IEC
529.

6.7.2.6

Põhjaavaused

6.7.2.6.1

Mõningaid aineid ei tohi põhjaavaustega teisaldatavates paakides vedada. Juhul, kui peatüki
3.2 tabeli A veerus (10) näidatud ning alajaos 4.2.5.2.6 kirjeldatud teisaldatava paagi eeskiri
sätestab, et põhjaavaused on keelatud, ei tohi maksimaalse lubatava täiteasteni täidetud
korpuse vedeliku tasapinnast allpool olla mingeid avausi. Juhul, kui olemasolev avaus on
suletud, peab see olema suletud plaadi seest- ja väljastpoolt korpuse külge keevitamise teel.

6.7.2.6.2

Teatud tahkeid, kristalliseeruvaid või väga viskoosseid aineid vedavate teisaldatavate paakide
põhja väljalaskeavad peavad olema varustatud mitte vähem kui kahe järjestikku asetatud ning
sõltumatu sulgurseadmega. Seadmete konstruktsioon peab rahuldama pädevat asutust või selle
poolt määratud organit ning peab hõlmama:

6.7.2.6.3

a)

välist sulgurventiili, mis asetseb korpusele nii lähedal kui võimalik ja on konstrueeritud
vältimaks igasugust juhuslikku avanemist löögi või muu tahtmatu tegevuse tõttu, ja

b)

tühjendamistoru otsas olevat vedelikutihedat sulgurit, milleks võib olla poltidega
kinnitatav pimeäärik või keermestatud kapsel.

Iga põhja väljalaskeava peale alajaos 6.7.2.6.2 toodute peab olema varustatud kolme
järjestikku asetatud ning sõltumatu sulgurseadmega. Seadmete konstruktsioon peab rahuldama
pädevat asutust või selle poolt määratud organit ning peab hõlmama:
a)

Isesulguvat sisemist sulgurventiili, mis kujutab endast korpuse, keevitatud ääriku või
vastasääriku sees olevat sulgurventiili selliselt, et:
i)

ventiili töö kontrollseadmed on konstrueeritud vältimaks igasugust juhuslikku
avanemist löögi või muu tahtmatu tegevuse tõttu;

ii)

ventiili saab avada või sulgeda ülalt- või altpoolt;

iii)

kui võimalik, peab ventiili asend (avatud või suletud) olema kindlaks tehtav
maapinnalt;
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iv)

välja arvatud mitte üle 1000-liitrise mahuga teisaldatavate paakide puhul, peab
olema võimalik ventiili sulgeda teisaldatava paagi juurdepääsetavast osast, mis
asetseb ventiilist enesest eemal, ja

v)

ventiili tööd juhtiva välise seadme vigastuse korral peab ventiil püsima töökorras;

b)

välist sulgurventiili, mis asetseb korpusele nii lähedal kui praktiliselt võimalik, ja

c)

tühjendamistoru otsas olevat vedelikutihedat sulgurit, milleks võib olla poltidega
kinnitatav pimeäärik või keermestatud kapsel.

6.7.2.6.4

Voodriga korpuste puhul võib alajao 6.7.6.3 punktis a nõutud sisemise sulgurventiili asendada
täiendava välise sulgurventiiliga. Ventiili tootja peab vastama pädeva asutuse või selle poolt
määratud organi nõuetele.

6.7.2.7

Kaitseseadmed

6.7.2.7.1

Kõik teisaldatavad paagid peavad olema varustatud vähemalt ühe rõhualandusseadmega. Kõik
kaitseseadmed peavad olema konstrueeritud, ehitatud ja tähistatud pädevat asutust või selle
poolt määratud organit rahuldaval viisil.

6.7.2.8

Rõhualandusseadmed

6.7.2.8.1

Iga vähemalt 1900 liitrise mahuga teisaldatav paak ja iga sama suure mahuga teisaldatava
paagi sõltumatu sektsioon peab olema varustatud ühe või enama vedruga
rõhualandusseadmega ning sellel võib täiendavalt olla vedruga seadmetega paralleelselt
kaitsemembraan või sulav element, välja arvatud alajaos 6.7.2.8.3 viidatud, alajao 4.2.5.2.6
teisaldatavate paakide eeskirjades toodud juhtudel. Rõhualandusseadmed peavad olema
piisavalt võimsad, et vältida korpuse lõhkemist täitmisest, tühjendamisest või sisu
kuumenemisest tingitud liigse rõhu või vaakumi tõttu.

6.7.2.8.2

Rõhualandusseadmed peavad olema konstrueeritud vältima võõraste ainete sissepääsu,
vedeliku lekkimist ja igasuguste ülemääraste ohtlike rõhkude tekkimist.

6.7.2.8.3

Juhul, kui see on teatud ainete jaoks peatüki 3.2 tabeli A veerus (10) toodud ja alajaos 4.2.5.2.6
kirjeldatud teisaldatava paagi eeskirjas nõutud, peab teisaldataval paagil olema
rõhualandusseade, mis on pädeva asutuse poolt heaks kiidetud. Välja arvatud juhul, kui
kindlaks otstarbeks määratud paak on varustatud lastiga sobivatest materjalidest valmistatud,
heaks kiidetud rõhualandusseadmega, peab rõhualandusseadme hulka kuuluma vedruga
rõhualandusseadmele eelnev kaitsemembraan. Juhul, kui kaitsemembraan on paigutatud
nõutud rõhualandusseadmega järjestikku, peab kaitsemembraani ja rõhualandusseadme vahel
olema manomeeter või indikaator, mis sobib selleks, et teha kindlaks kaitsemembraani
purunemine, väikese augu olemasolu või lekkimine, mis võiks põhjustada
rõhualandussüsteemi töö häirumist. Kaitsemembraan peab purunema nimirõhul, mis ületab
rõhualandusseadme töölehakkamise rõhu 10% võrra.

6.7.2.8.4

Iga alla 1900 liitrise mahuga teisaldatav paak peab olema varustatud rõhualandusseadmega,
milleks võib olla kaitsemembraan, kui see vastab alajao 6.7.2.11.1 nõuetele. Juhul, kui ei
kasutata vedruga rõhualandusseadet, peab kaitsemembraan olema reguleeritud selliselt, et ta
puruneks katserõhuga võrdsel nimirõhul. Peale selle võib kasutada alajaole 6.7.2.10.1
vastavaid sulavaid elemente.

6.7.2.8.5

Juhul, kui korpus on ette nähtud rõhu all tühjendamiseks, peab sisselase olema varustatud
sobiva rõhualandusseadmega, mis on reguleeritud tööle hakkama mitte kõrgemal kui korpuse
maksimaalsel lubataval töörõhul ning sulgurventiil peab olema paigutatud korpusele nii
lähedale kui praktiliselt võimalik.
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6.7.2.9

Rõhualandusseadmete seadistus

6.7.2.9.1

Tuleb märkida, et rõhualandusseadmed peavad töötama ainult ülemäärase temperatuuri tõusu
tingimustes, kuna korpust ei tohi normaalsetel veotingimustel allutada liigsetele rõhu
kõikumistele (vt alajagu 6.7.2.12.2).

6.7.2.9.2

Nõutud rõhualandusseadmed peavad olema reguleeritud tööle hakkama rõhul, mis moodustab
viis kuuendikku katserõhust korpustele, mille katserõhk ei ole üle 4,5 baari, ning 110% kahest
kolmandikust katserõhust korpustele, mille katserõhk on üle 4,5 baari. Pärast rõhu alandamist
peab seade sulguma rõhul, mis ei ole üle 10% madalam sellest, mille juures rõhu alandamine
algas. Seade peab jääma suletuks kõikide madalamate rõhkude juures. See nõue ei takista
vaakumi alandamise või rõhu ja vaakumi alandamise seadmete kombineeritud kasutamist.

6.7.2.10

Sulavad elemendid

6.7.2.10.1

Sulavad elemendid peavad töötama temperatuurivahemikus 100 ºC kuni 149 ºC tingimusel, et
rõhk korpuses sulamistemperatuuril ei ületa katserõhku. Sulavad elemendid tuleb paigaldada
korpuse ülaossa nii, et tutsid asuksid auruga täidetud ruumiosas, ning kui neid kasutatakse
veoohutuse eesmärgil, ei tohi nad olla kaitstud välise soojuse eest. Sulavaid elemente ei tohi
kasutada teisaldatavatel paakidel, mille katserõhk ületab 2,65 baari, välja arvatud juhul, kui nii
on määratud peatüki 3.2 tabeli A veeru (11) erisättes TP36. Kõrgendatud temperatuuridel
veetavate ainete veoks ette nähtud teisaldatavatel paakidel kasutatavad sulavad elemendid
peavad olema konstrueeritud töötama kõrgemal temperatuuril, kui veol ette tulev maksimaalne
temperatuur, ning nad peavad rahuldama pädevat asutust või selle poolt määratud organit.

6.7.2.11

Kaitsemembraanid

6.7.2.11.1

Välja arvatud alajaos 6.7.2.8.3 toodud juhul, peavad kaitsemembraanid olema reguleeritud
selliselt, et nad puruneksid katserõhuga võrdsel nimirõhul kogu arvutuslike temperatuuride
vahemikus. Kaitsemembraanide kasutamisel peab erilist tähelepanu pöörama
alajagude 6.7.2.5.1 ja 6.7.2.8.3 nõuetele.

6.7.2.11.2

Kaitsemembraanid peavad vastama vaakumile, mis võib teisaldatavas paagis tekkida.

6.7.2.12

Rõhualandusseadmete maht

6.7.2.12.1

Alajaos 6.7.2.8.1 nõutud vedruga rõhualandusseadme minimaalne voolupinna ristlõike
pindala peab olema võrdne 31,75 mm läbimõõduga ava omaga. Kui kasutatakse vaakumi
alandamise seadmeid, ei tohi nende voolupinna ristlõike pindala olla väiksem kui 284 mm2.

6.7.2.12.2

Kui teisaldatav paak on täielikult tules, peab rõhualandussüsteemi kombineeritud
läbilaskevõime (võttes arvesse voolukiiruse vähenemist, kui teisaldatava paagi vedruga
rõhualandusseadme ees on kaitsemembraan või kui vedruga rõhualandusseadmed on
varustatud leeki tõkestava seadmega) olema piisav, et korpuse rõhk ei tõuseks kõrgemale kui
20% üle rõhualandusseadme käivitumisrõhu. Täieliku ettenähtud rõhualandamissuutlikkuse
saavutamiseks võib kasutada avarii rõhualandusseadmeid. Need seadmed võivad olla sulavad,
vedruga töötavad või kaitsemembraaniga või kombinatsioon vedruga töötavatest ja
kaitsemembraaniga seadmetest. Rõhualandusseadmete kogu nõutud suutlikkus võib olla
määratud alajao 6.7.2.12.2.1 valemiga või alajao 6.7.2.12.2.3 tabeliga.

6.7.2.12.2.1

Selleks et määrata rõhualandusseadmete kogu nõutud suutlikkus, mida võib vaadelda kui kõigi
rõhku alandavate üksikute seadmete suutlikkuste summat, kasutatakse järgmist valemit:
FA 0.82 ZT
Q  12.4
LC
M
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kus:
Q
=
F

=

minimaalne nõutav õhu väljalaske kiirus (m3/s) standardtingimustel: rõhul 1 baar
ning 0 ºC (273 K) juures;
tegur, mille väärtus on:
isoleerimata korpuste puhul:
F = 1;
isoleeritud korpuste puhul:
F = U(649 - t)/13,6 kuid mitte alla 0,25
kus:
U
=
isolatsiooni soojusjuhtivus, kWm-2K-1 38 ºC juures;
t
=
aine tegelik temperatuur täitmise ajal, ºC; kui see temperatuur pole
teada, võetakse t = 15 ºC;

Eeltoodud F väärtuse isoleeritud korpuste jaoks võib võtta tingimusel, et isolatsioon vastab
alajao 6.7.2.12.2.4 nõuetele;
A

=

korpuse kogu välispind, m2;

Z

=

gaasi kokkusurutavuse tegur rõhuületuspiiri tingimustel (kui see tegur ei ole
teada, võetakse Z =1,0);

T

=

absoluutne temperatuur kelvinites (ºC + 273), rõhualandusseadmete kohal
rõhuületuspiiri tingimustel;

L

=

vedeliku aurustumissoojus, kJ/kg, rõhuületuspiiri tingimustel;

M

=

väljalastava gaasi molekulmass;

C

=

konstant, mis on saadud erisoojuste suhte k funktsioonina ühest järgmistest
valemitest:
cp
k
cv
kus:
cp
cv

on erisoojus konstantsel rõhul ja
on erisoojus konstantsel mahul.

Kui k > 1:
k 1

 2  k 1
C  k

 k  1

Kui k = 1

või

kui k väärtus ei ole teada:

C

1

 0.607

e
kus e on matemaatiline konstant 2,7183
C väärtuse võib võtta ka järgmisest tabelist:
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k
1,00
1,02
1,04
1,06
1,08
1,10
1,12
1,14
1,16
1,18
1,20
1,22
1,24

6.7.2.12.2.2

k
1,26
1,28
1,30
1,32
1,34
1,36
1,38
1,40
1,42
1,44
1,46
1,48
1,50

C
0,660
0,664
0,667
0,671
0,674
0,678
0,681
0,685
0,688
0,691
0,695
0,698
0,701

k
1,52
1,54
1,56
1,58
1,60
1,62
1,64
1,66
1,68
1,70
2,00
2,20

C
0,704
0,707
0,710
0,713
0,716
0,719
0,722
0,725
0,728
0,731
0,770
0,793

Alternatiivina eeltoodud valemile võivad vedelike veoks konstrueeritud korpuste
rõhualandusseadmed olla dimensioneeritud tabeli 6.7.2.12.2.3 väärtuste alusel. See tabel
eeldab, et isolatsiooni väärtus F = 1 ning seda kasutatakse vastavalt juhul, kui korpus on
isoleeritud. Muud selles tabelis kasutatud väärtused on järgmised:
M
L
Z

6.7.2.12.2.3

C
0,607
0,611
0,615
0,620
0,624
0,628
0,633
0,637
0,641
0,645
0,649
0,652
0,656

=
=
=

86,7
334,94 kJ/kg
1

T
C

=
=

394 K
0,607

Minimaalne avariiventiili suutlikkus Q, kuupmeetrites õhku sekundis, 1 baari rõhu ja 0 ºC
(273K) juures:
A
Avatud pind
(ruutmeetrites)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
22,5
25
27,5
30
32,5
35

Q
(kuupmeetrit õhku
sekundis)
0,230
0,320
0,405
0,487
0,565
0,641
0,715
0,788
0,859
0,998
1,132
1,263
1,391
1,517
1,670
1,821
1,969
2,115
2,258
2,400
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A
Avatud pind
(ruutmeetrites)
37,5
40
42,5
45
47,5
50
52,5
55
57,5
60
62,5
65
67,5
70
75
80
85
90
95
100

Q
(kuupmeetrit õhku
sekundis)
2,539
2,677
2,814
2,949
3,082
3,215
3,346
3,476
3,605
3,733
3,860
3,987
4,112
4,236
4,483
4,726
4,967
5,206
5,442
5,676

6.7.2.12.2.4

Õhutamismahu vähendamiseks ette nähtud isoleerivad süsteemid peavad olema heaks kiidetud
pädeva asutuse või selle poolt määratud organi poolt. Kõigil juhtudel peavad selleks otstarbeks
heaks kiidetud isoleerivad süsteemid:
a)

säilitama oma efektiivsuse kõikidel kuni 649 ºC temperatuuridel ja

b)

olema kaetud materjaliga, mille sulamistemperatuur on 700 ºC või kõrgem.

6.7.2.13

Rõhualandusseadmete tähistus

6.7.2.13.1

Igale rõhualandusseadmele peavad olema selgelt ja püsivalt kantud järgmised andmed:
a)

rõhk (baar või kPa) või temperatuur (ºC), mille juures seade on reguleeritud tööle
hakkama;

b)

lubatud alandatava rõhu piirid vedruga seadmete puhul;

c)

kaitsemembraanide puhul nimirõhule vastav lähtetemperatuur;

d)

sulavate elementide puhul lubatav temperatuuri tolerants ja

e)

vedruga rõhualandusseadme, kaitsemembraani või sulavate elementide voolu
läbilaskevõime standardsetes õhu kuupmeetrites sekundis (m3/s);

f)

vedruga rõhualandusseadme, kaitsemembraanide ja sulavate elementide voolupinna
ristlõike pindala (mm2).

Kui see on teostatav, siis tuleb näidata ka järgmine informatsioon:
g)

rõhualandusseadme tootja nimi ja rõhualandusseadme vastav katalooginumber.

6.7.2.13.2

Vedruga rõhualandusseadmele kantud voolu läbilaskevõime peab olema määratud standardite
ISO 4126-1:2004 ja ISO 4126-7:2004 alusel.

6.7.2.14

Rõhualandusseadmete ühendused

6.7.2.14.1

Rõhualandusseadmete ühendused peavad olema piisava suurusega, et võimaldada nõutud
voolu takistamatut pääsu ohutusseadmesse. Korpuse ja rõhualandusseadme vahel ei tohi olla
mingeid sulgurventiile, välja arvatud juhul, kui hoolduse või muul eesmärgil on ette nähtud
dubleeritud seadmed ning tegelikult kasutatavaid seadmeid teenindavad sulgurventiilid on
lukustatud avatud asendisse või kui sulgurventiilid on vastastikku selliselt ühendatud, et
vähemalt üks dubleeritud seadmetest töötab alati. Õhutusava või rõhualandusseadme
väljalaskeava ees ei tohi olla mingit takistust, mis võiks takistada või sulgeda voolu korpusest
seadmesse. Õhutusavad või rõhualandusseadmete väljalaskeava küljes olevad torud, kui neid
kasutatakse, peavad suunama väljalastava auru või vedeliku atmosfääri minimaalse
vasturõhuga rõhualandusseadmele.

6.7.2.15

Rõhualandusseadmete paigutus

6.7.2.15.1

Kõik rõhualandusseadmete sisselaskeavad peavad asetsema korpuse ülaosas, nii lähedal
korpuse pikisuunalisele ja põiksuunalisele keskmele kui praktiliselt võimalik. Kõik
rõhualandusseadmete sisselaskeavad peavad maksimaalse täiteastme juures asuma korpuse
auruga täidetud ruumiosas ning seadmed peavad olema selliselt paigutatud, et väljuv aur
pääseks välja takistusteta. Tuleohtlike ainete puhul peab väljuv aur olema suunatud korpusest
eemale selliselt, et see ei mõjutaks korpust. Tingimusel, et nõutavat rõhualandusseadme
suutlikkust sellega ei vähendata, on lubatud kasutada aurujuga eemale suunavaid
kaitseseadmeid.
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6.7.2.15.2

Kasutusele tuleb võtta vajalikud meetmed, mis väldiksid selleks volitamata isikute pääsu
rõhualandusseadmete juurde ning kaitseksid seadmeid teisaldatava paagi ümberpaiskumisest
põhjustatud vigastuste eest.

6.7.2.16

Mõõteseadmed

6.7.2.16.1

Klaasist ja muust kergelt purunevast materjalist valmistatud tasememõõtureid, mis on otseses
kokkupuutes paagi sisuga, ei tohi kasutada.

6.7.2.17

Teisaldatava paagi toendid, raamid, tõste- ja kinnitusmanused

6.7.2.17.1

Teisaldatavad paagid peavad olema konstrueeritud ja ehitatud koos toestava struktuuriga, mis
pakub veo ajal kindlat tuge. Alajaos 6.7.2.2.12 loetletud jõudusid ning alajaos 6.7.2.2.13
määratud ohutustegurit tuleb selle konstrueerimise aspekti juures arvesse võtta. Lubatud on
kasutada jalaseid, tugiraame, tugipesasid või muid sarnaseid struktuure.

6.7.2.17.2

Teisaldatava paagi tugede (nt raamide, karkassi jne) ning teisaldatava paagi tõstmise ja
kinnitamise vahendite tekitatud kombineeritud pinged ei tohi ükskõik millises paagi osas
põhjustada ülemääraseid pingeid. Kõik teisaldatavad paagid peavad olema varustatud püsivalt
kinnitatud tõstmise ja kinnitamise vahenditega. Eelistatav on nende kinnitamine teisaldatava
paagi tugede külge, kuid need võivad olla kinnitatud ka korpuse toestamisekohtades asuvate
tugevdusplaatide külge.

6.7.2.17.3

Tugede ja karkassi projekteerimisel tuleb arvesse võtta keskkonna mõjul toimuvat korrosiooni.

6.7.2.17.4

Kahveltõstuki avasid peab olema võimalik sulgeda. Nende avade sulgemise vahendid peavad
olema karkassi lahutamatuks osaks või olema püsivalt kinnitatud karkassi külge. Ühe
sektsiooniga teisaldatavatel paakidel, mille pikkus on alla 3,65 meetri, ei pea suletavaid
kahveltõstuki avasid olema tingimusel, et:

6.7.2.17.5

a)

korpus, kaasa arvatud kõik selle manused, on hästi kaitstud kahveltõstuki kahvli harude
löökide eest ja

b)

kahveltõstuki avade keskpunktide vaheline kaugus on vähemalt pool teisaldatava paagi
maksimaalsest pikkusest.

Juhul, kui teisaldatavad paagid ei ole alajao 4.2.1.2 kohaselt veo ajal kaitstud, peavad nende
korpused ja käitamisvahendid olema kaitstud külg- või pikisuunalise kokkupõrke või
ümberpaiskumise tulemusel tekkida võivate vigastuste vastu. Välised manused peavad olema
kaitstud selliselt, et ära hoida korpuse sisu väljapääsemist teisaldatava paagi kokkupõrke või
ümberpaiskumise korral manuste peale. Kaitsmise näited hõlmavad:
a)

kaitse külgsuunalise kokkupõrke vastu, mis võib koosneda korpust mõlemast küljest
keskjoone kõrgusel kaitsvatest pikisuunalistest prussidest;

b)

kaitse teisaldatava paagi ümberpaiskumise vastu, mis võib koosneda üle raami
paigutatud tugevdusrõngastest või lattidest;

c)

kaitse kokkupõrke vastu tagant, mis võib koosneda kaitserauast või -raamist;

d)

korpuse kaitse kokkupõrkest või ümberpaiskumisest põhjustatud vigastuste vastu,
kasutades standardi ISO 1496-3:1995 kohast raami.

6.7.2.18

Pakendi mudeli kasutusluba

6.7.2.18.1

Pädev asutus või selle poolt määratud organ peab iga uue teisaldatava paagi mudeli kohta välja
andma mudeli kasutusloa. See luba tõendab, et teisaldatav paak on selle asutuse poolt üle
vaadatud, et see on sobiv oma otstarbe jaoks ning vastab käesoleva peatüki ning (kus kohane)
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peatükkides 4.2 ja 4.3 toodud ainete nõuetele. Juhul, kui toodetakse terve seeria teisaldatavaid
paake ilma konstruktsiooni muutmata, kehtib luba kogu seeria kohta. Loas tuleb ära tuua
prototüübi katsearuanne, aine või ainete grupp, mida tohib vedada, korpuse ja voodri (kui
vajalik) valmistamiseks kasutatud materjalid ning kasutusloa number. Kasutusloa number
koosneb selle riigi eraldusmärgist, mille territooriumil luba anti, mida näitab rahvusvahelises
maanteeliikluses osalevatel mootorsõidukitel kasutatav riigi tunnusmärk2, ja
registreerimisnumbrist. Mis tahes alajao 6.7.1.2 kohased alternatiivsed muudatused tuleb
vastavustunnistusel ära näidata. Pakendi kasutusluba võib kehtida sama tüüpi ja sama
paksusega materjalist valmistatud väiksemate teisaldatavate paakide jaoks, mis on toodetud
sama tootmistehnoloogiaga ning samasuguste tugedega, samaväärsete sulgurite ning muude
lisanditega.
6.7.2.18.2

Prototüübi katsetamise aruanne mudeli kasutusloaks peab sisaldama vähemalt järgmist:
a)

standardi ISO 1496-3:1995 kohaselt sooritatud karkassi katsetamise tulemusi;

b)

alajao 6.7.2.19.3 kohase esialgse ülevaatuse ja katsetamise tulemusi ja

c)

alajao 6.7.2.19.1 kohase kokkupõrkekatse tulemusi, kui vajalik.

6.7.2.19

Ülevaatus ja katsetamine

6.7.2.19.1

Teisaldatavaid paake, mis vastavad 1972. a rahvusvahelise ohutute konteinerite konventsiooni
(CSC) muudetud redaktsioonis esitatud konteineri definitsioonile, tohib kasutada üksnes juhul,
kui sellise paagi konkreetset mudelit esindav prototüüp läbib edukalt „Katsete ja kriteeriumide
käsiraamatu” IV osa 41. jaos ette nähtud pikisuunalise dünaamilise kokkupõrke katse.

6.7.2.19.2

Iga teisaldatava paagi korpust ning varustuse elemente tuleb katsetada enne esmast
kasutussevõtmist (esmakordne katsetamine) ning seejärel mitte pikemate kui viieaastaste
vaheaegade järel (5 aasta tagant toimuv korraline katsetamine) koos vahepealse korralise
katsetamisega viie aasta tagant toimuvate korraliste katsetamiste vahel (2,5 aasta tagant toimuv
korraline katsetamine). 2,5 aasta tagant toimuva korralise katsetamise võib läbi viia kolme kuu
jooksul enne või pärast määratud kuupäeva. Erakorraline katsetamine tuleb läbi viia vaatamata
viimati läbi viidud korralise katsetamise kuupäevale, kui see on alajao 6.7.2.19.7 kohaselt
vajalik.

6.7.2.19.3

Teisaldatava paagi esmakordne katsetamine peab hõlmama konstruktsiooni karakteristikute
kontrollimist, teisaldatava paagi ja selle manuste välist ning sisemist ülevaatust, arvestades
veetavaid aineid ning surveproovi läbiviimist. Enne teisaldatava paagi kasutussevõtmist tuleb
läbi viia ka tiheduskatse ja kõigi käitamisvahendite rahuldava töö kontrollimine. Juhul, kui
korpus ja selle manused on eraldi surveproovi läbi teinud, tuleb nendega pärast koostamist
koos läbi viia tiheduskatse.

6.7.2.19.4

Iga viie aasta tagant toimuv korraline katsetamine peab hõlmama sisemist ja välist ülevaatust
ning üldreeglina surveproovi. Paakide puhul, mida kasutatakse tahkete ainete vedamiseks või
mittemürgiste või mittesööbivate ainete vedamiseks, mis ei muutu veo käigus vedelaks, võib
pädeva asutuse heakskiidu korral hüdraulilise surveproovi asendada surveprooviga, mis
toimub 1,5-kordse MAWP rõhu juures. Väline kate, soojusisolatsioon ja muu sarnane tuleb
eemaldada ainult teisaldatava paagi olukorra usaldusväärseks kindlakstegemiseks vajalikul
määral. Juhul, kui korpus ja selle manused on eraldi surveproovi läbi teinud, tuleb nendega
pärast koostamist koos läbi viia tiheduskatse.

6.7.2.19.5

Vahepealne, iga 2,5 aasta tagant toimuv korraline katsetamine peab hõlmama teisaldatava
paagi ning selle manuste sisemist ja välist ülevaatust, mis arvestab veetavaid aineid,

2

Rahvusvahelises maanteeliikluses osalevatel mootorsõidukitel ja haagistel kasutatav riigi tunnusmärk, mis vastab
näiteks maanteeliiklust käsitlevale 1949. aasta Genfi konventsioonile või maanteeliiklust käsitlevale 1968. aasta Viini
konventsioonile.
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tiheduskatse läbiviimist ning kõigi käitamisvahendite rahuldava töötamise kontrollimist.
Väline kate, soojusisolatsioon ja muu sarnane tuleb eemaldada ainult sel määral, mis on vajalik
teisaldatava paagi seisukorra usaldusväärseks kindlakstegemiseks. Ainult ühe aine veoks ette
nähtud teisaldatavate paakide vahepealse, iga 2,5 aasta tagant toimuva korralise katsetamise
võib ära jätta või asendada pädeva asutuse või selle poolt määratud organi poolt kehtestatud
muu katsemeetodiga.
6.7.2.19.6

Teisaldatavat paaki ei ole lubatud täita ega vedamiseks anda pärast iga 5 või 2,5 aasta
möödumist alajaos 6.7.2.19.2 nõutud korralisest ülevaatusest ja katsetamisest. Kuid enne
viimase korralise ülevaatuse ja katsetamise kehtivusaja lõppemist täidetud teisaldatavat paaki
võib vedada kuni kolme kuu jooksul pärast viimase korralise katsetamise või ülevaatuse
kehtivusaja lõppu. Lisaks võib teisaldatavat paaki vedada pärast korralise katsetamise
kehtivusaja lõppu:
a)

pärast tühjendamist, kuid enne puhastamist – järgmise nõutud katsetamise läbiviimiseks
enne järjekordset täitmist ja

b)

välja arvatud juhul, kui pädev asutus on muudmoodi määranud, mitte kauem kui kuue
kuu jooksul pärast viimase korralise ülevaatuse või katsetamise tähtaja lõppu, et viia
ohtlikud veosed tagasi kahjutustamiseks või ümbertöötlemiseks. Viide selle erandi
kohta peab olema märgitud lastikirjas.

6.7.2.19.7

Erakorraline katsetamine on vajalik, kui teisaldataval paagil on jälgi vigastatud või
korrodeerunud piirkondadest või lekkimisest või muudest tingimustest, mis viitavad
puudusele, mis võiks teisaldatava paagi korrasolekut halvendada. Erakorralise katsetamise
ulatus sõltub teisaldatava paagi vigastuse või puuduse suurusest. See peab hõlmama vähemalt
alajao 6.7.2.19.5 kohast 2,5-aastast katsetamist.

6.7.2.19.8

Sisemine ja väline ülevaatus peab kindlustama, et:
a)

korpus on kontrollitud pitingu, korrosiooni või abrasiooni, mõlkide, deformatsioonide,
keevituse defektide või igasuguste muude puuduste, kaasa arvatud lekkimise suhtes, mis
võiksid muuta korpuse vedamiseks ohtlikuks. Kui selle ülevaatuse käigus selgub, et
seina paksus on vähenenud, siis tuleb seina paksust kontrollida sobiva mõõtmisega;

b)

torustik, ventiilid, soojendus-/jahutussüsteem ja tihendid on kontrollitud korrodeerunud
piirkondade, defektide ja muude puuduste, kaasa arvatud lekkimise suhtes, mis võiksid
muuta teisaldatava paagi täitmiseks, tühjendamiseks või vedamiseks ohtlikuks;

c)

vahendid pääsuava kaante kinnitamiseks on töökorras ning pääsuava kaante või
tihendite vahelt ei esine lekkimist;

d)

igasuguste äärikühenduste või pimeäärikute puuduvad või lõtvunud poldid või mutrid
on asendatud või pingutatud;

e)

kõik avariiseadmed ja ventiilid on korrosioonita, deformatsioonideta ning igasuguste
vigastusteta, mis võiksid nende normaalset töötamist takistada. Eemalt suletavate
sulgemisseadmete ja isesulguvate sulgurventiilide töötamist tuleb kontrollida;

f)

olemasolevad voodrid on kontrollitud voodri tootja määratud kriteeriumide kohaselt;

g)

nõutavad tähised teisaldataval paagil on loetavad ja vastavad rakendatavatele nõuetele
ja

h)

teisaldatava paagi karkass, toed ja tõstmiseks ette nähtud vahendid on rahuldavas korras.
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6.7.2.19.9

Alajagudes 6.7.2.19.1, 6.7.2.19.3, 6.7.2.19.4, 6.7.2.19.5 ja 6.7.2.19.7 toodud katsetamised
peab läbi viima pädeva asutuse või selle poolt määratud organi poolt heaks kiidetud ekspert
või peab ekspert neist osa võtma. Juhul, kui surveproov on katsetamise osaks, peab
teisaldatava paagi andmeplaadil olema märgitud selle surveproovi rõhk. Rõhu all olevat
teisaldatavat paaki peab kontrollima igasuguste korpuse, torustiku või seadmete lekkimise
suhtes.

6.7.2.19.10

Kõikidel juhtudel, kui korpusega sooritatakse lõikamise, põletamise või keevitamise
operatsioone, tuleb need tööd kooskõlastada pädeva asutuse või selle poolt määratud organiga,
võttes arvesse korpuse ehitamiseks kasutatud surveanumate ohutu ehituse ja kasutamise
eeskirju. Pärast tööde lõpetamist tuleb sooritada surveproov algse katserõhuga.

6.7.2.19.11

Juhul, kui avastatakse mingi ohtlik olukord, ei tohi teisaldatavat paaki tagastada enne, kui see
ohtlik olukord on kõrvaldatud ning katsetamised korratud ja sooritatud.

6.7.2.20

Tähistamine

6.7.2.20.1

Kõik teisaldatavad paagid peavad olema varustatud korrosioonile vastupidavast metallist
valmistatud plaadiga, mis on püsivalt kinnitatud teisaldatava paagi külge, silmapaistvasse
kohta, kus sellele on kontrollimisel lihtne ligi pääseda. Juhul, kui plaati ei saa teisaldatavast
paagist tulenevatel põhjustel püsivalt korpuse külge kinnitada, peab korpusele olema kantud
vähemalt surveanumate ohutu ehituse ja kasutamise eeskirjades nõutud informatsioon.
Minimaalselt peab plaadile olema stantsitud või muu sarnase meetodiga kantud vähemalt
järgmine informatsioon:
a)

informatsioon omaniku kohta
i)

b)

c)

omaniku registreerimisnumber;

informatsioon tootmise kohta
i)

tootjariik;

ii)

tootmisaasta;

iii)

tootja nimi või tähis;

iv)

tootja seerianumber;

informatsioon heakskiidu kohta
i)

ÜRO pakendi sümbol

;

Seda sümbolit ei tohi kasutada muul otstarbel, kui kinnitusena selle kohta, et
pakend, elastne mahtkonteiner, teisaldatav paak või MEGC vastab peatüki 6.1,
6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 või 6.11 asjaomastele nõuetele;

d)

ii)

heakskiidu andnud riik;

iii)

tehnilise lahenduse heaks kiitnud asutus;

iv)

tehnilise lahenduse heakskiidu number;

v)

tähed „AA” kui tehniline lahendus kiideti heaks alternatiivse korralduse alusel
(vt alajagu 6.7.1.2);

vi)

surveanuma kood, mille jaoks korpus on ette nähtud;

rõhud
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e)

i)

MAWP (baari/kPa, manomeetriline) 3;

ii)

katserõhk (baari/kPa, manomeetriline) 3;

iii)

esmase surveproovi kuupäev (kuu ja aasta);

iv)

esmase surveproovi juures olnud isiku tunnusmärk;

v)

arvutuslik välisrõhk4 (baari/kPa, manomeetriline) 3;

vi)

soojendus-/jahutussüsteemi MAWP (baari/kPa, manomeetriline)
korral);

g)

(vajaduse

temperatuurid
i)

f)

3

arvutuslik temperatuurivahemik (°C) 3;

materjalid
i)

korpuse materjal(id) ja viide materjalistandardile;

ii)

etalonterase ekvivalentne paksus (mm) 3;

iii)

voodri materjal (vajaduse korral);

maht
i)

paagi veemahutavus 20 °C juures (liitrit) 3;
sellele tähisele peab järgnema täht „S”, kui korpus on jaotatud plaatidega kuni
7500 liitrise mahuga sektsioonideks;

ii)

iga kambri veemahutavus 20
mitmekambriliste paakide puhul).

°C

juures

(liitrit)3

(vajaduse

korral,

sellele tähisele peab järgnema täht „S”, kui kamber on jaotatud plaatidega kuni
7500 liitrise mahuga sektsioonideks;
h)

3
4
3

korralised ülevaatused ja katsetamine
i)

viimase korralise katsetamise tüüp (2,5 aasta tagant toimuv, 5 aasta tagant toimuv
või erakorraline);

ii)

viimase korralise katsetamise kuupäev (kuu ja aasta);

iii)

viimase korralise katsetamise katserõhk (baari/kPa, manomeetriline) 3 (vajaduse
korral);

iv)

viimase katsetamise sooritanud või selle juures viibinud volitatud asutuse
tunnusmärk.

Näidata tuleb kasutatav ühik.
Vt alajagu 6.7.2.2.10.
Näidata tuleb kasutatav ühik.
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Joonis 6.7.2.20.1: näide tahvli märgistusest
Omaniku registreerimisnumber
INFORMATSIOON TOOTMISE KOHTA
Tootjariik
Tootmisaasta
Tootja
Tootja seerianumber
INFORMATSIOON HEAKSKIIDU KOHTA
Heakskiidu andnud riik
Tehnilise lahenduse heaks kiitnud asutus
Tehnilise lahenduse heakskiidu number
„AA” (vajaduse korral)
Korpuse tehnilise lahenduse kood (surveanuma kood)
RÕHUD
MAWP
baari või kPa
Katserõhk
baari või kPa
Esmase surveproovi kuupäev:
(kk/aaaa)
Juuresviibinu pitser:
Arvutuslik välisrõhk
baari või kPa
Soojendus-/jahutussüsteemi MAWP
baari või kPa
(vajaduse korral)
TEMPERATUURID
Arvutuslik temperatuurivahemik
°C kuni
°C
MATERJALID
Korpuse materjali(id) ja viide materjalistandardile
Etalonterase ekvivalentne paksus
mm
Voodri materjal (vajaduse korral)
MAHT
Paagi veemahutavus 20 °C juures
liitrit „S” (vajaduse korral)
Kambri veemahutavus
20 °C juures (vajaduse korral,
liitrit „S” (vajaduse korral)
mitmekambriliste paakide puhul)
KORRALISED ÜLEVAATUSED / KATSETAMINE
Katse
Juuresviibinu pitser ja
Katse kuupäev
tüüp
katserõhka
(kk/aaaa)
baari või kPa

a

Katse
tüüp

Katse kuupäev
(kk/aaaa)

Juuresviibinu pitser ja
katserõhka
baari või kPa

Vajaduse korral katserõhk.

6.7.2.20.2

Järgmine informatsioon peab olema vastupidavalt märgitud kas teisaldatavale paagile enesele
või selle külge kindlalt kinnitatud metallplaadile:
Operaatori nimi
Maksimaalne lubatav kogumass (MPGM) ___________ kg
Veoseta (taara) mass ___________ kg
Teisaldatava paagi eeskiri vastavalt alajaole 4.2.5.2.6
MÄRKUS: veetavate ainete kindlakstegemiseks vt ka 5. osa.

6.7.2.20.3

Juhul, kui teisaldatav paak on konstrueeritud ja lubatud kasutamiseks avamerel, tuleb
tunnusplaadile kanda sõnad „ERIOTSTARBELINE TEISALDATAV PAAK”.
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6.7.3

Nõuded jahutamata veeldatud gaaside veoks mõeldud teisaldatavate paakide
konstruktsioonile, ehitusele, ülevaatustele ja katsetamisele
MÄRKUS: need nõuded kehtivad ka rõhu all keemiliste ainete (ÜRO nr 3500, 3501, 3502,
3503, 3504 ja 3505) veoks ette nähtud teisaldatavate paakide kohta.

6.7.3.1

Definitsioonid
Käesoleva jao mõistes:
Alternatiivne korraldus (ingl k alternative arrangement) tähendab pädeva asutuse poolt
antud heakskiitu teisaldatavale paagile või MEGC-le, mis on konstrueeritud, ehitatud või
katsetatud muude tehniliste nõuete või katsemeetodite kohaselt kui käesolevas peatükis
sätestatud;
Arvutuslik rõhk (ingl k design pressure) tähendab rõhku, mida kasutatakse arvutustes
tunnustatud surveanumate ohutu ehituse ja kasutamise eeskirjade nõuete kohaselt. Arvutuslik
rõhk ei tohi olla madalam, kui kõrgeim järgmistest rõhkudest:
a)

maksimaalne lubatav ülerõhk korpuses täitmise või tühjendamise ajal või

b)

järgmiste rõhkude summa:
i)

maksimaalne tegelik ülerõhk, millele korpus on konstrueeritud, nagu määratud
MAWP definitsiooni punktis b (vt eespool);

ii)

alajaos 6.7.3.2.9 toodud staatiliste jõudude põhjal määratud hüdrostaatiline rõhk,
kuid mitte alla 0,35 baari;

Arvutuslik lähtetemperatuur (ingl k design reference temperature) tähendab temperatuuri,
mille juures määratakse sisu aururõhk MAWP arvutamiseks. Arvutuslik lähtetemperatuur
peab olema madalam kui vedamiseks ette nähtud jahutamata veeldatud gaasi või rõhu all
keemiliste ainete propellendi (veeldatud gaasi) kriitiline temperatuur, et kindlustada gaasi
pidev veeldatud olek. See väärtus iga teisaldatava paagi tüübi jaoks on järgmine:
a)

korpus läbimõõduga 1,5 meetrit või vähem: 65 °C

b)

korpus üle 1,5 m läbimõõduga:
i)

isolatsioonita või päikesekaitseta: 60 °C;

ii)

päikesekaitsega (vt alajagu 6.7.3.2.12): 55 °C;

iii)

isolatsiooniga (vt alajagu 6.7.3.2.12): 50 °C;

Arvutuslik temperatuurivahemik (ingl k design temperature range) korpuse jaoks on -40 ºC
kuni 50 ºC ümbritseva keskkonna tingimustel veetavate jahutamata veeldatud gaaside puhul.
Karmides klimaatilistes tingimustes kasutatavate teisaldatavate paakide jaoks kasutatakse
rangemaid arvutuslikke temperatuure;
Täitmise tihedus (ingl k filling density) tähendab keskmist jahutamata veeldatud gaasi massi
korpuse mahu liitri kohta (kg/l). Täitmise tihedus on toodud alajao 4.2.5.2.6 teisaldatava paagi
eeskirjas T50;
Tiheduskatse (ingl k leakproofness test) tähendab katset, mille käigus täidetakse korpus ning
selle käitamisvahendid gaasiga tegeliku siserõhuni, mis ei tohi olla väiksem kui 25%
maksimaalsest lubatavast töörõhust (MAWP);
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Maksimaalne lubatav töörõhk (MAWP) (ingl k maximum allowable working pressure)
tähendab rõhku, mis ei või olla madalam kui kõrgeim järgmistest tööasendis oleva korpuse
ülaosas mõõdetud rõhkudest, kuid mitte alla 7 baari:
a)

maksimaalne lubatav ülerõhk korpuses täitmise või tühjendamise ajal;

b)

maksimaalne tegelik ülerõhk, millele korpus on konstrueeritud ning mis peab olema:
i)

alajao 4.2.5.2.6 teisaldatava paagi eeskirjas T50 loetletud jahutamata veeldatud
gaaside puhul, sellele gaasile teisaldatava paagi eeskirjas T50 määratud MAWP
(baari);

ii)

muude jahutamata veeldatud gaaside puhul mitte väiksem kui järgmiste rõhkude
summa:

- arvutuslikul lähtetemperatuuril oleva jahutamata veeldatud gaasi absoluutne
aururõhk (baari) miinus 1 baar, ja;
täitmata osas oleva õhu või muude gaaside osarõhk (baari), mis on määratud
arvutusliku lähtetemperatuuri ning täiteaine keskmise temperatuuri t r - tf
suurenemisest (tf on täitmise temperatuur, tavaliselt 15 ºC; tr on maksimaalne
keskmine täiteaine temperatuur, 50 ºC) põhjustatud vedela faasi paisumise
alusel;
iii)

rõhu all keemiliste ainete puhul teisaldatava paagi eeskirjas T50 esitatud MAWP
(baari) alajao 4.2.5.2.6 eeskirjas T50 loetletud propellentide veeldatud gaasi osa
kohta;

Maksimaalne lubatav kogumass (MPGM) (ingl k maximum permissible gross mass)
tähendab teisaldatava paagi taara massi ning veoks lubatud suurima lasti massi summat;
Madalsüsinikteras (ingl k mild steel) tähendab terast garanteeritud minimaalse
tõmbetugevusega 360 N/mm2 kuni 440 N/mm2 ning alajaole 6.7.3.3.3.3 vastava garanteeritud
minimaalse pikenemisega, kuni see materjal katkeb;
Teisaldatav paak (ingl k portable tank) tähendab multimodaalset paaki klassi 2 jahutamata
veeldatud gaaside vedamiseks. Teisaldatav paak koosneb käitamisvahenditega varustatud
korpusest ning gaaside vedamiseks vajalikest konstruktsioonielementidest. Teisaldatavat
paaki peab olema võimalik täita ja tühjendada konstruktsioonielemente eemaldamata. Paagil
peavad olema kesta välised stabiliseerivad elemendid ning seda peab olema võimalik tõsta,
kui ta on täidetud. Paak peab olema konstrueeritud peamiselt sõidukile, vagunile või mere- või
siseveelaevale tõstmiseks ning see peab olema varustatud tugijalastega, tugialusega või
vahenditega mehhaaniliseks teisaldamiseks. Paaksõidukeid, paakveokeid, mittemetallilistest
materjalidest paake, puistveose vahekonteinereid (IBC-d), gaasiballoone ja suuri mahuteid ei
peeta teisaldatavate paakide definitsiooni alla kuuluvaiks;
Etalonteras (ingl k reference steel) tähendab terast tõmbetugevusega 370 N/mm2 ning 27%
pikenemisega katkemisel;
Käitamisvahendid (ingl k service equipment) tähendab mõõteinstrumente ning täitmise,
tühjendamise, õhutamise, ohutuse ja isoleerivaid vahendeid;
Korpus (ingl k shell) tähendab veoks ette nähtud jahutamata veeldatud gaasi sisaldavat osa
teisaldatavast paagist (paagi põhiosa), kaasa arvatud avaused ning nende sulgurid, kuid välja
arvatud käitamisvahendid või välised konstruktsioonielemendid;
Konstruktsioonielemendid (ingl k structural equipment) tähendab korpuse väliseid
tugevdavaid, kinnitamiseks ette nähtud, kaitsvaid ja stabiliseerivaid elemente;
Katserõhk (ingl k test pressure) tähendab maksimaalset manomeetrilist rõhku korpuse
ülaosas surveproovi käigus.
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6.7.3.2

Üldnõuded konstruktsioonile ja ehitusele

6.7.3.2.1

Korpused peavad olema konstrueeritud ja ehitatud vastavalt pädeva asutuse poolt tunnustatud
surveanumate ohutu ehituse ja kasutamise eeskirja nõuetele. Korpused tuleb valmistada
valamiseks sobivast terasest. Materjalid peavad põhimõtteliselt vastama riiklikele ja
rahvusvahelistele materjalistandarditele. Keevitatud korpuste jaoks võib kasutada ainult
materjali, mille keevitatavust on tõestatud. Keevitused peavad olema oskuslikult tehtud ja
tagama täieliku ohutuse. Juhul, kui tootmisprotsess või materjalid seda nõuavad, tuleb
korpused sobivalt termiliselt töödelda, et tagada keevise ning kuumuse poolt mõjutatud
tsoonide piisav sitkus. Materjali valikul tuleb hapruspurunemise, pingekorrosioonpragunemise
ja löögikindluse suhtes arvesse võtta arvutuslikku temperatuurivahemikku. Juhul, kui
kasutatakse kõrgekvaliteedilist terast, ei tohi voolavuspiiri garanteeritud väärtus olla üle 460
N/mm2 ja tõmbetugevuse ülemise piiri garanteeritud väärtus üle 725 N/mm2, vastavalt
materjali spetsifikatsioonile. Teisaldatava paagi materjalid peavad sobima väliskeskkonnaga,
milles paake võidakse vedada.

6.7.3.2.2

Teisaldatava paagi korpused, manused ja torustik tuleb valmistada materjalidest, mis:
a)

ei reageeri oluliselt veetavate jahutamata veeldatud gaasidele või

b)

on sobivalt passiveeritud või neutraliseeritud keemilise reaktsiooniga.

6.7.3.2.3

Tihendid peavad olema valmistatud materjalidest, mis sobivad vedamiseks ette nähtud
jahutamata veeldatud gaasidega.

6.7.3.2.4

Vältida tuleb kontakti erinevate metallide vahel, mis võiks põhjustada kahjustusi galvaanilise
mõju tõttu.

6.7.3.2.5

Teisaldatava paagi materjalid, kaasa arvatud igasuguste seadmete, tihendite, voodrite ja
lisaelementide materjalid, ei tohi kahjustada teisaldatavas paagis veetavaid jahutamata
veeldatud gaase.

6.7.3.2.6

Teisaldatavad paagid tuleb konstrueerida ja ehitada koos alustugedega, mis pakuvad veo ajal
kindlat tuge, ning koos sobivate tõste- ja kinnitusvahenditega.

6.7.3.2.7

Teisaldatavad paagid tuleb konstrueerida selliselt, et nad taluksid sisu kaota vähemalt sisu
põhjustatud siserõhku ning normaalsetel veo- ja teisaldamistingimustel esinevaid staatilisi-,
dünaamilisi- ja soojuskoormusi. Konstruktsioon peab näitama, et teisaldatava paagi eeldatava
eluea jooksul nende koormuste korduva rakendamise poolt põhjustatud väsimuse mõjud on
arvesse võetud.

6.7.3.2.8

Korpused tuleb konstrueerida selliselt, et nad taluksid vähemalt 0,4 baari võrra siserõhku
ületavat välist rõhku (manomeetrilist rõhku) ilma jääkdeformatsioonide tekkimiseta. Juhul, kui
korpusele rakendatakse enne täitmist või tühjendamise ajal märgatav vaakum, peab see olema
konstrueeritud selliselt, et ta taluks vähemalt 0,9 baari võrra siserõhku ületavat välist rõhku
(manomeetrilist rõhku) ning korpust tuleb sellel rõhul katsetada.

6.7.3.2.9

Teisaldatavad paagid ja nende kinnitused peavad maksimaalse lubatava lasti korral olema
võimelised leevendama järgmisi, eraldi rakendatud staatilisi jõudusid:

1

a)

liikumise suunas: kahekordne MPGM korrutatud raskuskiirendusega (g)1;

b)

horisontaalselt, liikumisega ristisuunas: MPGM (kui liikumise suund ei ole täpselt
määratud, peavad jõud olema võrdsed kahekordse MPGM-ga) korrutatud
raskuskiirendusega (g)1;

Arvutustes: g = 9,81 m/s2.
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6.7.3.2.10

c)

vertikaalselt üles: MPGM korrutatud raskuskiirendusega (g)1 ja

d)

vertikaalselt alla: kahekordne MPGM (kogu veos koos raskusjõu mõjuga) korrutatud
raskuskiirendusega (g) 1.

Kõikide alajaos 6.7.3.2.9 toodud jõudude puhul tuleb arvestada järgmiste ohutusteguritega:
a)

metallide puhul, millel on kindlalt määratud voolavuspiir – ohutegur 1,5 garanteeritud
voolavuspiiri suhtes, või

b)

metallide puhul, millel puudub kindlalt määratud voolavuspiir – ohutegur 1,5
garanteeritud 0,2% ning austeniitteraste puhul 1% tingliku voolavuspiiri suhtes.

6.7.3.2.11

Voolavuspiiri või tingliku voolavuspiiri väärtused peavad olema need, mis on toodud riiklikes
või rahvusvahelistes standardites. Juhul, kui kasutatakse austeniitteraseid, võib
materjalistandardite kohaselt kindlaks määratud minimaalseid voolavuspiiri või tingliku
voolavuspiiri väärtusi suurendada kuni 15%, kui need suuremad väärtused on kinnitatud
materjali kvaliteedi sertifikaadis. Juhul, kui kasutatava materjali kohta ei ole standardeid
olemas, peab pädev asutus kinnitama kasutatavad voolavuspiiri või tingliku voolavuspiiri
väärtused.

6.7.3.2.12

Juhul, kui jahutamata veeldatud gaaside veoks ette nähtud korpused on varustatud
soojusisolatsiooniga, peavad soojusisolatsiooni süsteemid vastama järgmistele nõuetele:
a)

soojusisolatsioon peab koosnema kattest, mis katab vähemalt ülemist kolmandikku,
kuid mitte rohkem kui ülemist poolt korpuse pinnast ning on eraldatud korpusest umbes
40 mm paksuse õhukihiga, või;

b)

soojusisolatsioon peab koosnema korpust täielikult katvatest, piisava paksusega
isolatsioonimaterjalidest, mis on kaitstud normaalsetel veotingimustel niiskuse
sissepääsu ning vigastuste eest ning mille soojusjuhtivus ei ole suurem kui 0,67
(W.m-2.K-1);

c)

juhul, kui kaitsekate on hermeetiliselt suletud, peab olema ette nähtud seade ohtliku
rõhu tekkimise vältimiseks isoleeriva kihi sees korpuse või selle elementide ebapiisava
lekkekindluse tõttu ja

d)

soojusisolatsioon ei tohi takistada juurdepääsu manustele ning tühjendamisseadmetele.

6.7.3.2.13

Tuleohtlike jahutamata veeldatud gaaside vedamiseks ette nähtud teisaldatavaid paake peab
olema võimalik elektriliselt maandada.

6.7.3.3

Nõuded tehnilisele lahendusele

6.7.3.3.1

Korpused peavad olema ümmarguse ristlõikega.

6.7.3.3.2

Korpused peavad olema konstrueeritud ja ehitatud selliselt, et nad peaksid vastu vähemalt 1,3kordse arvutusliku rõhu suurusele surveproovi rõhule. Korpuse konstruktsioon peab arvesse
võtma alajaos 4.2.5.2.6 toodud teisaldatava paagi eeskirjas T50 iga veetava jahutamata
veeldatud gaasi kohta määratud minimaalseid MAWP-väärtusi. Tähelepanu peab pöörama
alajaos 6.7.3.4 toodud paakide korpuse minimaalse seinapaksuse nõuetele.

6.7.3.3.3

Teraste puhul, millel on olemas kindlalt fikseeritud voolavuspiir või mis on iseloomustatud
tingliku voolavuspiiriga (0,2% voolavuspiir üldiselt või 1% voolavuspiir austeniitteraste
jaoks), ei tohi esmane membraanipinge σ (sigma) ületada 0,75 Re või 0,50 Rm katserõhu juures,
sõltuvalt sellest kumb väärtus on madalam, kus:
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Re

=

voolavuspiir N/mm2 või 0,2% voolavuspiir või 1% tinglik voolavuspiir
austenitteraste puhul;

Rm

=

minimaalne tõmbetugevus N/mm2.

6.7.3.3.3.1

Kasutatavateks Re ja Rm väärtusteks peavad olema riiklikele või rahvusvahelistele
materjalistandarditele vastavad kindlaksmääratud miinimumväärtused. Juhul, kui kasutatakse
austeniitteraseid, võib materjalistandardite kohaselt kindlaks määratud minimaalseid Re ja Rm
väärtusi suurendada kuni 15%, kui need suuremad väärtused on kinnitatud materjali kontrolli
tunnistuses. Juhul, kui kasutatava terase kohta ei ole standardeid olemas, peab kasutatavad Re
ja Rm väärtused kinnitama pädev asutus või selle poolt volitatud organ.

6.7.3.3.3.2

Teraseid, mille Re/Rm suhe on üle 0,85, ei ole lubatud keevitatud korpuste valmistamiseks
kasutada. Selle suhte määramiseks tuleb kasutada materjali kontrolli tunnistuses toodud Re ja
Rm väärtusi.

6.7.3.3.3.3

Korpuste valmistamiseks kasutatavate teraste katkevenivus protsentides ei tohi olla väiksem
kui 10 000/Rm, kusjuures absoluutne miinimum kõrgekvaliteediliste teraste puhul on 16% ning
muude teraste puhul 20%.

6.7.3.3.3.4

Materjalidele tegelike väärtuste määramise puhul tuleb silmas pidada, et lehtmetalli puhul
oleks tõmbekatse katsekeha telg täisnurga all (risti) tõmbamise suunaga. Plastne pikenemine
katkemisel tuleb mõõta täisnurkse ristlõikega katsekehadel, kooskõlas standardiga
ISO 6892:1998, kasutades 50 mm mõõtmispikkust.

6.7.3.4

Korpuse minimaalne paksus

6.7.3.4.1

Korpuse minimaalne seinapaksus peab olema suurem järgmistest väärtustest:
a)

alajao 6.7.3.4 nõuete kohaselt määratud minimaalne seinapaksus ja

b)

tunnustatud surveanumate ohutu ehituse ja kasutamise eeskirjade, kaasa arvatud
alajao 6.7.3.3 nõuete kohane minimaalne seinapaksus.

6.7.3.4.2

Mitte üle 1,8 m läbimõõduga korpuse silindrilised osad, otsad (pead) ja pääsuava luugid ei tohi
standardterase puhul olla õhemad kui 5 mm või peavad olema ekvivalentse paksusega
kasutatava terase puhul. Üle 1,8 m läbimõõduga korpused ei tohi standardterase puhul olla
õhemad kui 6 mm või peavad olema ekvivalentse paksusega kasutatava terase puhul.

6.7.3.4.3

Kõikide korpuste silindrilised osad, otsad (pead) ja pääsuava luugid ei tohi vaatamata
kasutatud materjalidele olla õhemad kui 4 mm.

6.7.3.4.4

Terase ekvivalentne paksus, välja arvatud alajaos 6.7.3.4.2 standardse terase jaoks ette nähtud
paksus, tuleb määrata järgmise valemiga:
e1 

21,4e o
3

Rm 1 A1

kus:
e1

=

kasutatava metalli nõutud ekvivalentne paksus, mm;

e0

=

alajaos 6.7.3.4.2 määratud standardterase minimaalne paksus, mm;

Rm1 =

kasutatava metalli garanteeritud minimaalne tõmbetugevus, N/mm2 (vt
alajagu 6.7.3.3.3);
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A1

=

riiklike või rahvusvaheliste standardite kohaselt kasutatava metalli garanteeritud
minimaalne pikenemine katkemisel (%-des).

6.7.3.4.5

Mingil juhul ei tohi seinapaksus olla väiksem kui on ette nähtud alajagudes 6.7.3.4.1 kuni
6.7.3.4.3. Kõik korpuse osad peavad olema alajagudes 6.7.3.4.1 kuni 6.7.3.4.3 määratud
minimaalse paksusega. See paksus ei tohi sisaldada korrosiooni mõju neutraliseerimiseks
lisatavat paksuseosa.

6.7.3.4.6

Juhul, kui kasutatakse madalsüsinikterast (vt alajagu 6.7.3.1), ei ole arvutused alajao 6.7.3.4.4
valemi abil nõutud.

6.7.3.4.7

Korpuse silindrilise osa ja otste (peade) üleminekukohtades ei tohi esineda materjali paksuse
järsku muutust.

6.7.3.5

Käitamisvahendid

6.7.3.5.1

Käitamisvahendid peavad olema selliselt paigutatud, et need oleksid veo ja teisaldamise ajal
kaitstud küljest murdumise või vigastuste eest. Juhul, kui raami ja korpuse vaheline ühendus
võimaldab nende omavahelist suhtelist liikumist, tuleb käitamisvahendid selliselt kinnitada, et
see liikumine ei vigastaks töötavaid elemente. Välised tühjendamise manused (torustiku
liitmikud, sulgemisseadmed), sisemine sulgurventiil ja selle pesa peavad olema kaitstud väliste
jõudude tingitud küljest murdumise eest (näiteks kasutades nihkumist võimaldavaid detaile).
Täitmis- ja tühjendamisseadmeid (kaasa arvatud nende äärikud ja keermestatud korgid) ning
igasuguseid kaitsvaid korke peab olema võimalik kinnitada juhusliku avanemise vältimiseks.

6.7.3.5.2

Kõik üle 1,5 m läbimõõduga korpusega teisaldatava paagi avaused, välja arvatud
rõhualandusseadmete avaused, kontrollimiseks ette nähtud avaused ja suletud õhutusavad,
peavad olema varustatud vähemalt kolme üksteisest sõltumatu, järjestikku asetseva
sulgemisseadmega, millest esimene on sisemine sulgurventiil, voolupiirangu klapp või
samaväärne seade, teine on väline sulgurventiil ja kolmas on pimeäärik või sellega samaväärne
seade.

6.7.3.5.2.1

Juhul, kui teisaldatav paak on varustatud voolupiirangu klapiga, peab see klapp olema selliselt
paigutatud, et selle pesa oleks korpuse või keevitatud ääriku sees või, kui see on paigutatud
väliselt, siis peab see asetsema selliselt, et klapi efektiivsus kokkupõrke korral säiliks.
Voolupiirangu klapid tuleb valida ja reguleerida selliselt, et need sulguksid automaatselt, kui
saavutatakse tootja poolt määratud nimivoolu väärtus. Sellise klapi juurde suubuvatel ning
sealt lähtuvatel ühendustel ja tarvikutel peab olema suurem voolu läbilaskevõime kui
voolupiirangu klapi nimivoolu väärtus.

6.7.3.5.3

Täitmise ja tühjendamise avauste puhul peab esimeseks sulgemisseadmeks olema sisemine
sulgurventiil ning teiseks sulgurventiil, mis on paigutatud juurdepääsetavasse kohta igal
tühjendamise ning täitmise torul.

6.7.3.5.4

Tuleohtlike ja/või mürgiste jahutamata veeldatud gaaside või rõhu all keemiliste ainete
vedamiseks ette nähtud teisaldatavate paakide täitmise ja tühjendamise põhjaavauste puhul
peab sisemiseks sulgurventiiliks olema kiirelt sulguv ohutusseade, mis sulgub automaatselt
täitmise või tühjendamise ajal või tulekahju tekkimise puhul toimuva teisaldatava paagi
juhusliku liikumise korral. Seda seadet peab olema võimalik eemalt juhtida (välja arvatud
mitte üle 1000-liitrise mahuga teisaldatavate paakide puhul).

6.7.3.5.5

Lisaks täitmis-, tühjendamis- ja rõhualandusavaustele võivad korpuses olla ka avad
mõõteseadmetele, termomeetritele ja manomeetritele. Selliste instrumentide ühendused
peavad olema tehtud sobivate keevitatud otsikutega või pesadega ning korpust läbivate
keermestatud ühenduste kasutamine ei ole lubatud.
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6.7.3.5.6

Kõik teisaldatavad paagid peavad olema varustatud pääsuavaga või muu kontrollimiseks
ettenähtud sobiva suurusega avaga, mis võimaldab sisemise ülevaatuse läbiviimist ning pääsu
sisemusse, et sooritada sisemuse hooldust või remonti.

6.7.3.5.7

Välised manused tuleb niivõrd, kui praktiliselt võimalik, kokku grupeerida.

6.7.3.5.8

Iga teisaldatava paagi ühendus peab olema selle otstarvet näitavalt selgelt tähistatud.

6.7.3.5.9

Iga sulgurventiil või muu sulgur peab olema konstrueeritud ja ehitatud mitte väiksemale kui
korpuse maksimaalse lubatava töörõhuga (MAWP) võrdsele nimirõhule, võttes arvesse veo
ajal oodatavaid temperatuure. Kõik keermestatud spindlitega sulgurventiilid peavad sulguma
käsiratast kellaosuti suunas keerates. Muude sulgurventiilide puhul peab nende asend (suletud
ja avatud) ning sulgemise suund olema selgelt näidatud. Kõik sulgurventiilid peavad olema
konstrueeritud nende juhuslikku avanemist vältivalt.

6.7.3.5.10

Torustik peab olema konstrueeritud, ehitatud ja paigaldatud selliselt, et vältida vigastuse riski
soojusliku paisumise ja kahanemise või mehhaanilise põrutuse ja vibratsiooni tõttu. Kogu
torustik peab olema valmistatud sobivast metallilisest materjalist. Seal, kus võimalik, tuleb
kasutada keevitatud toruühendusi.

6.7.3.5.11

Vasest torude ühendused peavad olema kõvajoodisega joodetud või valmistatud samavõrdse
tugevusega metallist ühenduse teel. Kõvajoodise sulamistemperatuur ei tohi olla madalam kui
525°C. Ühendused ei tohi vähendada torustiku tugevust, nagu see näiteks võib juhtuda keerme
lõikamisel.

6.7.3.5.12

Kõikide torustike ja torude manuste lõhkemisrõhk ei tohi olla väiksem kui neljakordne korpuse
maksimaalne lubatav töörõhk (MAWP) või neljakordne rõhk, mille alla korpus võib pumba
või muude seadmete (välja arvatud rõhualandusseadmed) töö mõjul sattuda, sõltuvalt sellest
kumb neist on suurem.

6.7.3.5.13

Ventiilide ja lisaseadmete valmistamiseks peab kasutama sitkeid metalle.

6.7.3.6

Põhjaavaused

6.7.3.6.1

Mõningaid jahutamata veeldatud gaase ei tohi põhjaavaustega teisaldatavates paakides
vedada, kui alajao 4.2.5.2.6 teisaldatava paagi eeskiri T50 näitab, et põhjaavaused ei ole
lubatud. Juhul, kui korpus on täidetud oma maksimaalse lubatava täiteasteni, ei tohi allpool
korpuse vedeliku tasapinda olla mingeid avausi.

6.7.3.7

Rõhualandusseadmed

6.7.3.7.1

Jahutamata veeldatud gaaside veoks ette nähtud teisaldatavad paagid peavad olema varustatud
ühe või enama vedruga rõhualandusseadmega. Rõhualandusseadmed peavad avanema
automaatselt mitte madalamal kui maksimaalsel lubataval töörõhul (MAWP) ning olema
täielikult avatud rõhul, mis võrdub 110% MAWP-ga. Need seadmed peavad pärast rõhu
alandamist sulguma rõhul, mis ei ole madalam kui 10% alla rõhu, mille juures rõhu alandamine
algas, ning jääma suletuks kõikidel madalamatel rõhkudel. Rõhualandusseadmete tüüp peab
olema selline, mis peab vastu dünaamilistele jõududele, kaasa arvatud vedeliku voolamine.
Vedruga rõhualandusseadmetega mitte järjestikku paigutatud kaitsemembraanide kasutamine
ei ole lubatud.

6.7.3.7.2

Rõhualandusseadmed peavad olema konstrueeritud vältima võõraste ainete sissepääsu, gaasi
lekkimist ning igasuguse liigse rõhu tekkimist.

6.7.3.7.3

Teatud alajao 4.2.5.2.6 teisaldatava paagi eeskirjas T50 määratud jahutamata veeldatud
gaaside vedamiseks ette nähtud teisaldatavatel paakidel peab olema pädeva asutuse poolt
- 461 -

heaks kiidetud rõhualandusseade. Välja arvatud juhul, kui ette nähtud aineid vedav teisaldatav
paak on varustatud lastiga sobivatest materjalidest valmistatud, heaks kiidetud
rõhualandusseadmega, peab selline seade hõlmama vedruga seadmele eelnevat
kaitsemembraani. Kaitsemembraani ja rõhualandusseadme vahel peab olema manomeeter või
sobiv indikaator. See võimaldab kindlaks teha kaitsemembraani purunemise, väikese augu või
lekkimise teket, mis võiks põhjustada rõhualandusseadme töö häirumist. Kaitsemembraan
peab purunema nimirõhul, mis ületab rõhualandusseadme töölehakkamise rõhu 10% võrra.
6.7.3.7.4

Mitmeotstarbeliste teisaldatavate paakide puhul peavad rõhualandusseadmed avanema paagis
vedada lubatud gaaside hulgast kõrgeima maksimaalse lubatava rõhuga gaasi jaoks alajaos
6.7.3.7.1 näidatud rõhul.

6.7.3.8

Rõhualandusseadmete maht

6.7.3.8.1

Rõhualandusseadmete kombineeritud läbilaskevõime teisaldatava paagi täielikult tules olles
peab olema piisav, et korpuse siserõhk (kaasa arvatud rõhuületuspiir) ei ületaks 120%
maksimaalsest lubatavast töörõhust (MAWP). Täieliku ettenähtud rõhualandamissuutlikkuse
saavutamiseks tuleb kasutada vedruga rõhualandusseadmeid. Mitmeotstarbeliste
teisaldatavate
paakide
puhul
tuleb
rõhualandusseadmete
kombineeritud
rõhualandamissuutlikkuse määramiseks aluseks võtta gaas, mis nõuab selles paagis vedada
lubatud gaaside hulgast suurimat rõhualandamissuutlikkust.

6.7.3.8.1.1

Rõhualandusseadmete kogu nõutud suutlikkuse määramiseks, mida võib vaadelda kui kõigi
rõhku alandavate üksikute seadmete suutlikkuse summat, kasutatakse järgmist valemit5:
FA 0.82 ZT
Q  12.4
LC
M
kus:
Q

=

minimaalne nõutav õhu väljalaske kiirus (m3/s) standardtingimustel: rõhul 1 baar
ning 0 ºC (273 K) juures;

F

=

tegur, mille väärtus on:
isoleerimata korpuste puhul: F = 1;
isoleeritud korpuste puhul:

F = U(649-t)/13,6, kuid mitte alla 0,25

kus:
U

=

isolatsiooni soojusjuhtivus, kWm-2K-1 38 ºC juures;

t

=

aine tegelik temperatuur täitmise ajal, ºC; kui see temperatuur pole
teada, võetakse t = 15 ºC;

Ülaltoodud F väärtuse isoleeritud korpuste jaoks võib võtta tingimusel, et
isolatsioon vastab alajao 6.7.2.12.2.4 nõuetele;
kus:
A

=

korpuse kogu välispind, m2;

Z

=

gaasi kokkusurutavuse tegur rõhuületuspiiri tingimustel (kui see
tegur ei ole teada, võetakse Z =1,0);

See valem kehtib ainult jahutamata veeldatud gaaside kohta, mille kriitiline temperatuur on tunduvalt kõrgem
rõhuületuspiiri temperatuurist. Gaaside puhul, mille kriitiline temperatuur on rõhuületuspiiri temperatuuri lähedal või
alla seda, tuleb rõhualandusseadme rõhualandamissuutlikkuse arvutamisel arvesse võtta ka gaasi termodünaamilisi
omadusi (vt näiteks CGA S-1.2-2003 „Survetasandusseadmete standardid. 2. osa. Kaubaveo ja teisaldatavad paagid
surugaasidele”).
5
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T

=

absoluutne temperatuur kelvinites (ºC + 273), rõhualandusseadmete
kohal rõhuületuspiiri tingimustel;

L

=

vedeliku aurustumissoojus, kJ/kg, rõhuületuspiiri tingimustel;

M

=

väljalastava gaasi molekulmass;

C

=

konstant, mis on saadud erisoojuste suhte k funktsioonina ühest
järgmistest valemitest:
cp
k
cv

kus
cp

on erisoojus konstantsel rõhul ja

cv

on erisoojus konstantsel mahul.

Kui k > 1:
k 1

 2  k 1
C  k

 k  1

kui k = 1

või

C

kui k väärtus ei ole teada:

1

 0.607

e
kus e on matemaatiline konstant 2,7183
C väärtuse võib võtta ka järgmisest tabelist:
k
1,00
1,02
1,04
1,06
1,08
1,10
1,12
1,14
1,16
1,18
1,20
1,22
1,24

6.7.3.8.1.2

C
0,607
0,611
0,615
0,620
0,624
0,628
0,633
0,637
0,641
0,645
0,649
0,652
0,656

k
1,26
1,28
1,30
1,32
1,34
1,36
1,38
1,40
1,42
1,44
1,46
1,48
1,50

C
0,660
0,664
0,667
0,671
0,674
0,678
0,681
0,685
0,688
0,691
0,695
0,698
0,701

k
1,52
1,54
1,56
1,58
1,60
1,62
1,64
1,66
1,68
1,70
2,00
2,20

C
0,704
0,707
0,710
0,713
0,716
0,719
0,722
0,725
0,728
0,731
0,770
0,793

Õhutamismahu vähendamiseks ette nähtud isoleerivad süsteemid peavad olema heaks kiidetud
pädeva asutuse või selle poolt määratud organi poolt. Kõigil juhtudel peavad selleks otstarbeks
heaks kiidetud isoleerivad süsteemid:
a) säilitama oma efektiivsuse kõikidel temperatuuridel kuni 649 ºC ja
b) olema kaetud materjaliga, mille sulamistemperatuur on 700 ºC või kõrgem.
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6.7.3.9

Rõhualandusseadmete tähistus

6.7.3.9.1

Igale rõhualandusseadmele peavad olema selgelt ja püsivalt kantud järgmised andmed:
a)

rõhk (baar või kPa), mille juures seade on reguleeritud tööle hakkama;

b)

lubatud alandatava rõhu piirid vedruga seadmete puhul;

c)

kaitsemembraanide puhul nimirõhule vastav lähtetemperatuur ja

d)

seadme voolu läbilaskevõime standardsetes õhu kuupmeetrites sekundis (m3/s).

e)

vedruga rõhualandusseadme ja kaitsemembraani voolupinna ristlõike pindala (mm2).

Kui see on teostatav, siis tuleb näidata ka järgmine informatsioon:
f)

rõhualandusseadme tootja nimi ja rõhualandusseadme vastav katalooginumber.

6.7.3.9.2

Rõhualandusseadmele kantud voolu läbilaskevõime peab olema määratud standardi
ISO 4126-1:2004 ja ISO 4126-7:2004 alusel.

6.7.3.10

Rõhualandusseadmete ühendused

6.7.3.10.1

Rõhualandusseadmete ühendused peavad olema piisava suurusega, et võimaldada nõutud
voolu takistamatut pääsu ohutusseadmesse. Korpuse ja rõhualandusseadme vahel ei tohi olla
mingeid sulgurventiile, välja arvatud juhul, kui hoolduse või muul eesmärgil on ette nähtud
dubleeritud seadmed ning tegelikult kasutatavaid seadmeid teenindavad sulgurventiilid on
lukustatud avatud asendisse või kui sulgurventiilid on vastastikku selliselt ühendatud, et
vähemalt üks dubleeritud seadmetest alati töötab ning vastab alajao 6.7.3.8 nõuetele.
Õhutusava või rõhualandusseadme väljalaskeava ees ei tohi olla mingit takistust, mis võiks
takistada või sulgeda voolu korpusest seadmesse. Rõhualandusseadmete ventilatsiooniavad,
kui neid kasutatakse, peavad suunama vabaneva auru või vedeliku atmosfääri minimaalse
vasturõhuga rõhualandusseadmele.

6.7.3.11

Rõhualandusseadmete paigutus

6.7.3.11.1

Kõik rõhualandusseadmete sisselaskeavad peavad asetsema korpuse ülaosas, nii lähedal
korpuse pikisuunalisele ja põiksuunalisele keskmele kui võimalik. Kõik rõhualandusseadmete
sisselaskeavad peavad maksimaalse täiteastme juures asuma korpuse auruga täidetud
ruumiosas ning seadmed peavad olema selliselt paigutatud, et väljuv aur pääseks välja
takistusteta. Tuleohtlike jahutamata veeldatud gaaside puhul peab väljuv aur olema suunatud
korpusest eemale selliselt, et see ei mõjutaks korpust. Tingimusel, et nõutavat
rõhualandusseadme suutlikkust sellega ei vähendata, on lubatud kasutada aurujuga eemale
suunavaid kaitseseadmeid.

6.7.3.11.2

Kasutusele tuleb võtta meetmed, et vältida selleks volitamata isikute pääsu
rõhualandusseadmete juurde ning et kaitsta seadmeid teisaldatava paagi ümberpaiskumisest
põhjustatud vigastuste eest.

6.7.3.12

Mõõteseadmed

6.7.3.12.1

Välja arvatud juhul, kui teisaldatav paak on ette nähtud kaalu järgi täitmiseks, peab see olema
varustatud ühe või enama mõõteseadmega. Klaasist ja muust kergelt purunevast materjalist
valmistatud tasememõõtureid, mis on otseses kokkupuutes korpuse sisuga, ei tohi kasutada.
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6.7.3.13

Teisaldatava paagi toendid, raamid, tõste- ja kinnitusmanused

6.7.3.13.1

Teisaldatavad paagid peavad olema konstrueeritud ja ehitatud koos toestava struktuuriga, mis
pakub veo ajal kindlat tuge. Alajaos 6.7.3.2.9 loetletud jõudusid ning alajaos 6.7.3.2.10
määratud ohutustegurit tuleb selle konstrueerimise aspekti juures arvesse võtta. Lubatud on
kasutada jalaseid, tugiraame, tugipesasid või muid sarnaseid struktuure.

6.7.3.13.2

Teisaldatava paagi tugede (nt raamide, karkassi jne) ning teisaldatava paagi tõstmise ja
kinnitamise vahendite tekitatud kombineeritud pinged ei tohi ükskõik millises paagi osas
põhjustada ülemääraseid pingeid. Kõik teisaldatavad paagid peavad olema varustatud püsivalt
kinnitatud tõstmis- ja kinnitusvahenditega. Eelistatav on nende kinnitamine teisaldatava paagi
tugede külge, kuid need võivad olla kinnitatud ka korpuse toestamisekohtades asuvate
tugevdusplaatide külge.

6.7.3.13.3

Tugede ja karkassi projekteerimisel tuleb arvesse võtta keskkonna mõjul toimuvat korrosiooni.

6.7.3.13.4

Kahveltõstuki avasid peab olema võimalik sulgeda. Nende avade sulgemise vahendid peavad
olema karkassi lahutamatuks osaks või olema püsivalt kinnitatud karkassi külge. Ühe
sektsiooniga teisaldatavatel paakidel, pikkusega alla 3,65 meetri, ei pea suletavaid
kahveltõstuki avasid olema tingimusel, et:

6.7.3.13.5

a)

korpus, kaasa arvatud kõik selle manused, on hästi kaitstud kahveltõstuki kahvli harude
löökide eest ja

b)

kahveltõstuki avade keskpunktide vaheline kaugus on vähemalt pool teisaldatava paagi
maksimaalsest pikkusest.

Juhul, kui teisaldatavad paagid ei ole alajao 4.2.2.3 kohaselt veo ajal kaitstud, peavad nende
korpused ja käitamisvahendid olema kaitstud külg- või pikisuunalise kokkupõrke või
ümberpaiskumise tulemusel tekkida võivate vigastuste vastu. Välised manused peavad olema
kaitstud selliselt, et ära hoida korpuse sisu väljapääsemist teisaldatava paagi kokkupõrke või
ümberpaiskumise korral manuste peale. Kaitsmise näited hõlmavad:
a)

kaitse külgsuunalise kokkupõrke vastu, mis võib koosneda pikisuunalistest prussidest,
mis kaitsevad korpust keskjoone kõrgusel mõlemast küljest;

b)

kaitse teisaldatava paagi ümberpaiskumise vastu, mis võib koosneda üle raami
paigutatud tugevdusrõngastest või lattidest;

c)

kaitse kokkupõrke vastu tagant, mis võib koosneda kaitserauast või -raamist;

d)

korpuse kaitse kokkupõrkest või ümberpaiskumisest põhjustatud vigastuste vastu,
kasutades standardi ISO 1496-3:1995 kohast raami.

6.7.3.14

Pakendi tootmisluba

6.7.3.14.1

Pädev asutus või selle poolt määratud organ peab iga uue teisaldatava paagi mudeli kohta välja
andma pakendi tootmisloa. See sertifikaat tõendab, et teisaldatav paak on selle organi poolt
üle vaadatud, et see on sobiv oma otstarbe jaoks ning vastab käesoleva peatüki, ning kus
kohane, alajao 4.2.5.2.6 teisaldatavate paakide eeskirjas T50 toodud gaaside nõuetele. Kui
toodetakse terve seeria teisaldatavaid paake ilma konstruktsiooni muutmata, kehtib luba kogu
seeria kohta. Loas tuleb ära tuua prototüübi katsetamise aruanne, gaasid, mida tohib vedada,
korpuse valmistamiseks kasutatud materjalid ning loa number. Loa number koosneb selle riigi
eraldusmärgist, mille territooriumil heakskiit anti, mida näitab rahvusvahelises
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maanteeliikluses osalevatel mootorsõidukitel kasutatav riigi tunnusmärk2, ja
registreerimisnumbrist. Mis tahes alajao 6.7.1.2 kohased alternatiivsed muudatused tuleb
sertifikaadil ära näidata. Pakendi tootmisluba võib kehtida sama tüüpi ja sama paksusega
materjalist valmistatud väiksemate teisaldatavate paakide jaoks, mis on toodetud sama
tootmistehnoloogiaga ning samasuguste tugedega, samaväärsete sulgurite ning muude
lisanditega.
6.7.3.14.2

Prototüübi katsearuanne pakendi tootmisloaks peab sisaldama vähemalt järgmist:
a)

standardi ISO 1496-3:1995 kohaselt sooritatud karkassi katsetamise tulemusi;

b)

alajao 6.7.3.15.3 kohase esialgse katsetamise tulemusi ja

c)

alajao 6.7.3.15.1 kohase kokkupõrkekatse tulemusi, kui vajalik.

6.7.3.15

Ülevaatus ja katsetamine

6.7.3.15.1

Teisaldatavaid paake, mis vastavad 1972. aasta rahvusvahelise ohutute konteinerite
konventsiooni (CSC) muudetud redaktsioonis esitatud konteineri definitsioonile, tohib
kasutada üksnes juhul, kui sellise paagi konkreetset konstruktsiooni esindav prototüüp läbib
edukalt „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” IV osa 41. jaos ette nähtud pikisuunalise
dünaamilise kokkupõrke katse.

6.7.3.15.2

Iga teisaldatava paagi korpust ning varustuse elemente peab katsetama enne esmast kasutusse
võtmist (esmakordne katsetamine) ning seejärel mitte pikemate kui viieaastaste vaheaegade
järel (5 aasta tagant toimuv korraline katsetamine) koos vahepealse korralise katsetamisega 5
aasta tagant toimuvate korraliste katsetamiste vahel (2,5 aasta tagant toimuv korraline
katsetamine). 2,5 aasta tagant toimuva korralise katsetamise võib läbi viia kolme kuu jooksul
enne või pärast määratud kuupäeva. Erakorraline katsetamine tuleb läbi viia vaatamata viimati
läbi viidud korralise katsetamise kuupäevale, kui see on alajao 6.7.3.15.7 kohaselt vajalik.

6.7.3.15.3

Teisaldatava paagi esmakordne katsetamine peab hõlmama konstruktsiooni karakteristikute
kontrollimist, teisaldatava paagi ja selle manuste välist ning sisemist ülevaatust, arvestades
veetavaid jahutamata veeldatud gaase ning alajao 6.7.3.3.2 kohase surveproovi läbiviimist.
Surveproovi võib läbi viia hüdraulilise surveproovina või pädeva asutuse või selle poolt
määratud organi nõusolekul muud vedelikku või gaasi kasutades. Enne teisaldatava paagi
kasutusse võtmist tuleb läbi viia ka tiheduskatse ja kõigi käitamisvahendite rahuldava
töötamise kontrollimine. Juhul, kui korpus ja selle manused on eraldi surveproovi läbi teinud,
tuleb need pärast koostamist koos allutada tiheduskatsele. Kõik keevised, mis peavad taluma
korpuse täielikku pinget, tuleb esialgse katsetamise käigus radiograafia-, ultraheli- või muu
sobiva mittepurustava katsemeetodiga üle kontrollida. See nõue ei kehti kaitsekesta kohta.

6.7.3.15.4

Iga viie aasta tagant toimuv korraline katsetamine peab hõlmama sisemist ja välist ülevaatust
ning üldreeglina surveproovi. Väline kate, soojusisolatsioon ja muu sarnane tuleb eemaldada
ainult teisaldatava paagi seisukorra usaldusväärseks kindlakstegemiseks vajalikul määral.
Juhul, kui korpus ja selle manused on eraldi surveproovi läbi teinud, tuleb need pärast
koostamist koos allutada tiheduskatsele.

6.7.3.15.5

Vahepealne, 2,5 aasta tagant toimuv korraline katsetamine peab hõlmama vähemalt
teisaldatava paagi ning selle manuste sisemist ja välist ülevaatust, arvestades veetavaid
jahutamata veeldatud gaase, tiheduskatse läbiviimist ning kõigi käitamisvahendite rahuldava
töötamise kontrollimist. Väline kate, soojusisolatsioon ja muu sarnane tuleb eemaldada ainult
teisaldatava paagi olukorra usaldusväärseks kindlakstegemiseks vajalikul määral. Ainult ühe
jahutamata veeldatud gaasi veoks ette nähtud teisaldatavate paakide vahepealse, 2,5 aasta

2

Rahvusvahelises maanteeliikluses osalevatel mootorsõidukitel ja haagistel kasutatav riigi tunnusmärk, mis vastab
näiteks maanteeliiklust käsitlevale 1949. aasta Genfi konventsioonile või maanteeliiklust käsitlevale 1968. aasta Viini
konventsioonile.
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tagant toimuva korralise katsetamise võib ära jätta või asendada pädeva asutuse või selle poolt
määratud organi poolt kehtestatud muu katsemeetodiga.
6.7.3.15.6

Teisaldatavat paaki ei ole lubatud täita ega vedamiseks anda pärast 5 või 2,5 aasta möödumist
alajaos 6.7.3.15.2 nõutud korralisest ülevaatusest ja katsetamisest. Kuid enne viimase korralise
ülevaatuse ja katsetamise kehtivusaja lõppemist täidetud teisaldatavat paaki võib vedada kuni
kolme kuu jooksul pärast viimase korralise katsetamise või ülevaatuse kehtivusaja lõppu.
Lisaks võib teisaldatavat paaki vedada pärast korralise katsetamise kehtivusaja lõppu:
a)

pärast tühjendamist, kuid enne puhastamist – järgmise nõutud katsetamise läbiviimiseks
enne järjekordset täitmist, ja

b)

välja arvatud juhul, kui pädev asutus on muudmoodi määranud, mitte kauem, kui kuue
kuu jooksul pärast viimase korralise ülevaatuse või katsetamise tähtaja lõppu, et viia
ohtlikud veosed tagasi kahjutustamiseks või ümbertöötlemiseks. Viide selle erandi
kohta peab olema märgitud lastikirjas.

6.7.3.15.7

Erakorraline katsetamine on vajalik, kui teisaldataval paagil on jälgi vigastatud või
korrodeerunud piirkondadest või lekkimisest või muudest tingimustest, mis viitavad
puudusele, mis võiks teisaldatava paagi korrasolekut halvendada. Erakorralise katsetamise
ulatus sõltub teisaldatava paagi vigastuse või puuduse ulatusest. See peab hõlmama vähemalt
alajao 6.7.3.15.5 kohast 2,5 aasta tagant toimuvat katsetamist.

6.7.3.15.8

Sisemine ja väline ülevaatus peab kindlustama, et:
a)

korpus on kontrollitud pitingu, korrosiooni või abrasiooni, mõlkide, deformatsioonide,
keevituse defektide või igasuguste muude puuduste, kaasa arvatud lekkimise suhtes, mis
võiksid muuta korpuse vedamiseks ohtlikuks. Kui selle ülevaatuse käigus selgub, et
seina paksus on vähenenud, siis tuleb seina paksust kontrollida sobiva mõõtmisega;

b)

torustik, ventiilid ja tihendid on kontrollitud korrodeerunud piirkondade, defektide ja
muude puuduste, kaasa arvatud lekkimise suhtes, mis võiksid muuta teisaldatava paagi
täitmiseks, tühjendamiseks või vedamiseks ohtlikuks;

c)

vahendid pääsuava kaante kinnitamiseks on töökorras ning pääsuava kaante või
tihendite vahelt ei esine lekkimist;

d)

igasuguste äärikühenduste või pimeäärikute puuduvad või lõtvunud poldid või mutrid
on asendatud või pingutatud;

e)

kõik avariiseadmed ja ventiilid on korrosioonita, deformatsioonideta ning igasuguste
vigastusteta, mis võiksid nende normaalset töötamist takistada. Eemalt suletavate
sulgemisseadmete ja isesulguvate sulgurventiilide töötamist tuleb kontrollida;

f)

nõutavad tähised teisaldataval paagil on loetavad ja vastavad rakendatavatele nõuetele
ja

g)

teisaldatava paagi karkass, toed ja tõstmiseks ette nähtud vahendid on rahuldavas korras.

6.7.3.15.9

Alajagudes 6.7.3.15.1, 6.7.3.15.3, 6.7.3.15.4, 6.7.3.15.5 ja 6.7.3.15.7 toodud katsetamised
peab läbi viima pädeva asutuse või selle poolt määratud organi poolt heaks kiidetud ekspert
või peab ekspert neist osa võtma. Juhul, kui surveproov on katsetamise osaks, peab
teisaldatava paagi andmeplaadil olema märgitud selle surveproovi rõhk. Rõhu all olevat
teisaldatavat paaki tuleb kontrollida igasuguste korpuse, torustiku või seadmete lekkimise
suhtes.

6.7.3.15.10

Kõikidel juhtudel, kui korpusega sooritatakse lõikamise, põletamise või keevitamise
operatsioone, tuleb need tööd kooskõlastada pädeva asutuse või selle poolt määratud organiga,
võttes arvesse korpuse ehitamiseks kasutatud surveanumate ohutu ehituse ja kasutamise
eeskirju. Pärast tööde lõpetamist tuleb sooritada surveproov algse katserõhuga.
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6.7.3.15.11

Juhul, kui avastatakse mingi ohtlik olukord, ei tohi teisaldatavat paaki uuesti kasutusele võtta
enne, kui see ohtlik olukord on kõrvaldatud ning katsetamised korratud ja sooritatud.

6.7.3.16

Tähistamine

6.7.3.16.1

Iga teisaldatav paak peab olema varustatud korrosioonile vastupidavast metallist valmistatud
plaadiga, mis on püsivalt kinnitatud teisaldatava paagi külge, silmapaistvasse kohta, kus see
on kontrollimiseks kergelt juurdepääsetav. Juhul, kui plaati ei saa teisaldatavast paagist
tulenevatel põhjustel püsivalt korpuse külge kinnitada, peab korpusele olema kantud vähemalt
surveanumate ohutu ehituse ja kasutamise eeskirjades nõutud informatsioon. Minimaalselt
peab olema plaadile stantsitud või muu sarnase meetodiga kantud vähemalt järgmine
informatsioon:
a)

informatsioon omaniku kohta
i)

b)

c)

omaniku registreerimisnumber;

informatsioon tootmise kohta
i)

tootjariik;

ii)

tootmisaasta;

iii)

tootja nimi või märgis;

iv)

tootja seerianumber;

informatsioon heakskiidu kohta
ÜRO pakendi sümbol

i)

;

seda sümbolit ei tohi kasutada muul otstarbel, kui kinnitusena selle kohta, et
pakend, elastne mahtkonteiner, teisaldatav paak või MEGC vastab peatüki 6.1,
6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 või 6.11 asjaomastele nõuetele;

d)

ii)

heakskiidu andnud riik;

iii)

tehnilise lahenduse heaks kiitnud asutus;

iv)

tehnilise lahenduse heakskiidu number;

v)

tähed „AA” kui tehniline lahendus kiideti heaks alternatiivse korralduse alusel
(vt alajagu 6.7.1.2);

vi)

surveanuma kood, mille jaoks korpus on ette nähtud;

rõhud
i)

MAWP (baari/kPa, manomeetriline) 3;

ii)

katserõhk (baari/kPa, manomeetriline) 3;

iii)

esmase surveproovi kuupäev (kuu ja aasta);

iv) esmase surveproovi juures viibinud isiku tunnusmärk;
v)
e)

3
6

arvutuslik välisrõhk6 (baari/kPa, manomeetriline) 3;

temperatuurid
i)

arvutuslik temperatuurivahemik (°C) 3;

ii)

arvutuslik lähtetemperatuur (°C) 3;

Näidata tuleb kasutatav ühik.
Vt alajagu 6.7.3.2.8.

- 468 -

f)

materjalid
i)
ii)

g)

etalonterase ekvivalentne paksus (mm) 3;

maht
i)

h)

korpuse materjal(id) ja viide materjalistandardile;

paagi veemahutavus 20 °C juures (liitrit) 3;

korralised ülevaatused ja katsetamine
i)

viimase korralise katsetamise tüüp (2,5 aasta tagant toimuv, 5 aasta tagant toimuv
või erakorraline);

ii)

viimase korralise katsetamise kuupäev (kuu ja aasta);

iii)

viimase korralise katsetamise katserõhk (baari/kPa, manomeetriline) 3 (vajaduse
korral);

iv) viimase katsetamise sooritanud või selle juures viibinud volitatud asutuse
tunnusmärk.
Joonis 6.7.3.16.1: näide tahvli märgistusest
Omaniku registreerimisnumber
INFORMATSIOON TOOTMISE KOHTA
Tootjariik
Tootmisaasta
Tootja
Tootja seerianumber
INFORMATSIOON HEAKSKIIDU KOHTA
Heakskiidu andnud riik
Tehnilise lahenduse heaks kiitnud asutus
Tehnilise lahenduse heakskiidu number
„AA” (vajaduse korral)
Korpuse tehnilise lahenduse kood (surveanuma kood)
RÕHUD
MAWP
baari või kPa
Katserõhk
baari või kPa
Esmase surveproovi kuupäev:
(kk/aaaa)
Juuresviibinu pitser:
Arvutuslik välisrõhk
baari või kPa
TEMPERATUURID
Arvutuslik temperatuurivahemik
°C kuni
°C
Arvutuslik lähtetemperatuur
°C
MATERJALID
Korpuse materjali(id) ja viide materjalistandardile
Etalonterase ekvivalentne paksus
mm
MAHT
Paagi veemahutavus 20 °C juures
liitrit
KORRALISED ÜLEVAATUSED / KATSETAMINE
Juuresviibinu pitser ja
Juuresviibinu pitser ja
Katse
Katse
Katse kuupäev
Katse kuupäev
katserõhka
katserõhka
tüüp
tüüp
(kk/aaaa)
baari või kPa
(kk/aaaa)
baari või kPa

a

3

Vajaduse korral katserõhk.

Näidata tuleb kasutatav ühik.

- 469 -

6.7.3.16.2

Järgmine informatsioon peab olema vastupidavalt märgitud kas teisaldatavale paagile enesele
või selle külge kindlalt kinnitatud metallplaadile:
Operaatori nimi
Veoks lubatud jahutamata veeldatud gaaside nimetus
Maksimaalne lubatav lasti mass iga lubatud jahutamata veeldatud gaasi jaoks ________kg
Maksimaalne lubatav kogumass (MPGM)__________kg
Veoseta (taara) mass _________kg
Teisaldatava paagi eeskiri vastavalt alajaole 4.2.5.2.6
MÄRKUS: veetavate jahutamata veeldatud gaaside kindlakstegemiseks vt ka 5. osa.

6.7.3.16.3

Juhul, kui teisaldatav paak on konstrueeritud ja heaks kiidetud avamerel kasutamiseks, tuleb
tunnusplaadile kanda sõnad „ERIOTSTARBELINE TEISALDATAV PAAK”.

6.7.4

Nõuded jahutatud veeldatud gaaside veoks mõeldud teisaldatavate
konstruktsioonile, ehitusele, ülevaatustele ja katsetamisele

6.7.4.1

Definitsioonid

paakide

Käesoleva jao mõistes:
Alternatiivne korraldus (ingl k alternative arrangement) tähendab pädeva asutuse poolt
antud heakskiitu teisaldatavale paagile või MEGC-le, mis on konstrueeritud, ehitatud või
katsetatud muude tehniliste nõuete või katsemeetodite kohaselt kui käesolevas peatükis
sätestatud;
Ooteaeg (ingl k holding time) tähendab ajavahemikku, mis kulub esialgsest täitmisest kuni
soojuse juurdevoolu poolt põhjustatud rõhu tõusmiseni rõhupiiramisseadme madalaima seatud
väärtuseni;
Kaitsekest (ingl k jacket) tähendab välist isolatsioonikesta või katet, mis võib olla isoleeriva
süsteemi osaks;
Tiheduskatse (ingl k leakprofness test) tähendab katset, mille käigus täidetakse korpus ning
selle käitamisvahendid gaasiga tegeliku siserõhuni, mis ei tohi olla väiksem, kui 90%
maksimaalsest lubatavast töörõhust (MAWP);
Maksimaalne lubatav töörõhk (MAWP) (ingl k maximum allowable working pressure)
tähendab maksimaalset tegelikku manomeetrilist rõhku, mis on lubatud oma tööasendis oleva
lastitud teisaldatava paagi korpuse ülaosas, kaasa arvatud kõrgeim tegelik rõhk täitmise ja
tühjendamise ajal;
Maksimaalne lubatav kogumass (MPGM) (ingl k maximum permissible gross mass)
tähendab teisaldatava paagi taara massi ning veoks lubatud suurima lasti massi summat;
Minimaalne arvutuslik temperatuur (ingl k minimum design temperature) tähendab
temperatuuri, mida kasutatakse korpuse konstrueerimise ja ehitamise juures ning mis ei tohi
olla kõrgem kui sisu madalaim temperatuur (töötemperatuur) normaalsetel täitmis-,
tühjendamis- ja veotingimustel;
Teisaldatav paak (ingl k portable tank) tähendab termiliselt isoleeritud multimodaalset paaki
mahuga üle 450 liitri, mis on varustatud käitamisvahenditega ning vajalike
konstruktsioonielementidega jahutatud veeldatud gaaside vedamiseks. Teisaldatavat paaki
peab olema võimalik täita ja tühjendada konstruktsioonielemente eemaldamata. Paagil peavad
olema kesta välised stabiliseerivad elemendid ning seda peab olema võimalik tõsta, kui ta on
täidetud. Paak peab olema konstrueeritud peamiselt sõidukile, vagunile või mere- või
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siseveelaevale tõstmiseks ning see peab olema varustatud tugijalastega, tugialusega või
vahenditega mehhaaniliseks teisaldamiseks. Paaksõidukeid, paakveokeid, mittemetallilistest
materjalidest paake, puistveose vahekonteinereid (IBC-d), gaasiballoone ja suuri mahuteid ei
peeta teisaldatavate paakide definitsiooni alla kuuluvaiks;
Etalonteras (ingl k reference steel) tähendab terast tõmbetugevusega 370 N/mm2 ning 27%
pikenemisega katkemisel;
Käitamisvahendid (ingl k service equipment) tähendab mõõteinstrumente ning täitmise,
tühjendamise, õhutamise, ohutuse, surve tekitamise, jahutamise ja termilise isoleerimise
vahendeid;
Korpus (ingl k shell) tähendab veoks ette nähtud jahutamisega veeldatud gaasi sisaldavat osa
teisaldatavast paagist (paagi põhiosa), kaasa arvatud avaused ning nende sulgurid, kuid välja
arvatud käitamisvahendid või välised konstruktsioonielemendid;
Konstruktsioonielemendid (ingl k structural equipment) tähendab korpuse väliseid
tugevdavaid, kinnitamiseks ette nähtud, kaitsvaid ja stabiliseerivaid elemente;
Paak (ingl k tank) tähendab konstruktsiooni, mis tavaliselt koosneb kas:
a)

kaitsekestast ning ühest või enamast sisemisest korpusest, kus korpuste ning kaitsekesta
vaheline ruum on õhutühi (vaakumisoleeritud) ja mis võib sisaldada termoisolatsiooni
süsteemi; või

b)

kaitsekestast ja sisemisest korpusest koos termoisoleerivast materjalist (nt tahkest
vahust) vahekihiga;

Katserõhk (ingl k test pressure) tähendab maksimaalset manomeetrilist rõhku korpuse
ülaosas surveproovi käigus;
6.7.4.2

Üldnõuded konstruktsioonile ja ehitusele

6.7.4.2.1

Korpused peavad olema konstrueeritud ja ehitatud vastavalt pädeva asutuse poolt tunnustatud
surveanumate ohutu ehituse ja kasutamise eeskirja nõuetele. Korpused ja kaitsekestad tuleb
valmistada vormimiseks sobivatest metallilistest materjalidest. Kaitsekestad tuleb valmistada
terasest. Mittemetallilisi materjale võib kasutada korpuse ja kaitsekesta vaheliste elementide
ja tugede valmistamiseks tingimusel, et nende materjalide omadused minimaalse arvutusliku
temperatuuri juures on leitud olevat piisavad. Materjalid peavad põhimõtteliselt vastama
riiklikele ja rahvusvahelistele materjalistandarditele. Keevitatud korpuste ja kaitsekestade
jaoks võib kasutada ainult materjali, mille keevitatavust on täielikult tõestatud. Keevitused
peavad olema oskuslikult tehtud ja tagama täieliku ohutuse. Juhul, kui tootmisprotsess või
materjalid seda nõuavad, tuleb korpused sobivalt termiliselt töödelda, et tagada keevise ning
kuumuse poolt mõjutatud tsoonide piisav sitkus. Materjali valikul tuleb hapruspurunemise,
vesinikrabeduse, pingekorrosioonpragunemise ja löögikindluse suhtes arvesse võtta
minimaalset arvutuslikku temperatuuri. Juhul, kui kasutatakse kõrgekvaliteedilist terast, ei
tohi voolavuspiiri garanteeritud väärtus olla üle 460 N/mm2 ja tõmbetugevuse ülemise piiri
garanteeritud väärtus üle 725 N/mm2, vastavalt materjali spetsifikatsioonile. Teisaldatava
paagi materjalid peavad olema sobivad väliskeskkonnaga, milles paake võidakse vedada.

6.7.4.2.2

Teisaldatava paagi mis tahes osad, kaasa arvatud manused, tihendid ja torustik, mis võivad
veetava jahutamisega veeldatud gaasiga normaalselt kontakti sattuda, peavad sobima selle
jahutamisega veeldatud gaasiga.

6.7.4.2.3

Vältida tuleb kontakti erinevate metallide vahel, mis võiks põhjustada kahjustusi galvaanilise
mõju tõttu.
- 471 -

6.7.4.2.4

Termoisolatsiooni süsteem peab hõlmama efektiivsetest isoleerivatest materjalidest
valmistatud, korpust täielikult katvat katet. Väline isolatsioon peab olema kaitstud
kaitsekestaga, et vältida niiskuse sissepääsu ja muid vigastusi normaalsete veotingimuste
korral.

6.7.4.2.5

Juhul, kui kaitsekest on suletud gaasitihedalt, tuleb see varustada seadmega igasuguse ohtliku
rõhu tekkimise vältimiseks isoleeritud ruumiosas.

6.7.4.2.6

Atmosfäärirõhul alla miinus (-) 182 ºC keemispunktiga jahutamisega veeldatud gaaside
vedamiseks ette nähtud teisaldatavad paagid ei tohi sisaldada materjale, mis võivad ohtlikult
reageerida hapnikuga või hapnikuga rikastatud atmosfääridega, kui need materjalid asuvad
termoisolatsiooni sees ning on olemas nende kokkupuute risk hapnikuga või hapnikuga
rikastatud vedelikuga.

6.7.4.2.7

Isoleerivad materjalid ei tohi töö käigus liigselt halveneda.

6.7.4.2.8

Iga teisaldatavas paagis vedamiseks ette nähtud jahutamisega veeldatud gaasi jaoks tuleb
määrata etalon-ooteaeg.

6.7.4.2.8.1

Etalon-ooteag tuleb määrata pädeva asutuse poolt tunnustatud meetodiga, võttes arvesse
järgnevat:

6.7.4.2.8.2

a)

alajao 6.7.4.2.8.2 kohaselt määratud isoleeriva süsteemi efektiivsust;

b)

rõhupiiramisseadme madalaimat seatud väärtust;

c)

esialgse täitmise tingimusi;

d)

eeldatavat ümbritseva keskkonna temperatuuri 30 ºC;

e)

üksiku veetava jahutamisega veeldatud gaasi füüsikalisi omadusi.

Isoleeriva süsteemi efektiivsus (soojusvoog, vatti) tuleb määrata teisaldatava paagi prototüübi
katsetamisel pädeva asutuse poolt tunnustatud protseduuri kohaselt. See katsetamine peab
sisaldama kas:
a)

konstantse rõhu (näiteks atmosfäärirõhu) katset, mille käigus mõõdetakse jahutamisega
veeldatud gaasi kadu ajaühikus, või

b)

suletud süsteemi katset, mille käigus mõõdetakse rõhu tõusu korpuses ajaühikus.

Konstantse rõhu katse läbiviimisel tuleb arvesse võtta atmosfäärirõhu muutusi. Mõlema katse
läbiviimisel tuleb sisse viia korrektsioonid, mis arvestavad ümbritseva keskkonna
temperatuuri erinevust eeldatava ümbritseva keskkonna temperatuuri baasväärtusest 30 °C.
MÄRKUS: tegeliku ooteaja määramiseks enne iga reisi vt alajagu 4.2.3.7.
6.7.4.2.9

Vaakumisoleeritud topeltseinaga paagi kaitsekestal peab olema kas tunnustatud tehnilise
eeskirja kohaselt määratud, mitte väiksem kui 100 kPa (1 baar) manomeetriline väline
arvustuslik rõhk või mitte väiksem kui 200 kPa (2 baar) manomeetriline arvustuslik kollapsi
rõhk. Kaitsekesta välisele survele vastupanuvõime arvutamisel võib arvesse võtta sisemisi ja
väliseid tugevdusi.

6.7.4.2.10

Teisaldatavad paagid tuleb konstrueerida ja ehitada koos alustugedega, mis pakuvad veo ajal
kindlat tuge, ning koos sobivate tõste- ja kinnitusvahenditega.

6.7.4.2.11

Teisaldatavad paagid tuleb konstrueerida taluma sisu kadudeta vähemalt sisu põhjustatud
siserõhku ning normaalsetel veo- ja teisaldamise tingimustel esinevaid staatilisi, dünaamilisi
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ja soojuskoormusi. Konstruktsioon peab näitama, et teisaldatava paagi eeldatava eluea jooksul
nende koormuste korduva rakendamise poolt põhjustatud väsimuse mõjud on arvesse võetud.
6.7.4.2.12

6.7.4.2.13

Teisaldatavad paagid ja nende kinnitused peavad maksimaalse lubatava lasti korral olema
võimelised leevendama järgmisi, eraldi rakendatud staatilisi jõudusid:
a)

liikumise suunas: kahekordne MPGM korrutatud raskuskiirendusega (g)1;

b)

horisontaalselt, liikumisega ristisuunas: MPGM (juhul, kui liikumise suund ei ole
täpselt määratud, peavad jõud olema võrdsed kahekordse MPGM-ga) korrutatud
raskuskiirendusega (g)1;

c)

vertikaalselt üles: MPGM korrutatud raskuskiirendusega (g)1; ja

d)

vertikaalselt alla: kahekordne MPGM (kogu veos koos raskusjõu mõjuga) korrutatud
raskuskiirendusega (g)1.

Kõikide alajaos 6.7.4.2.12 toodud jõudude puhul tuleb arvestada järgmiste ohutusteguritega:
a)

metallide puhul, millel on kindlalt määratud voolavuspiir – ohutegur 1,5 garanteeritud
voolavuspiiri suhtes või

b)

metallide puhul, millel puudub kindlalt määratud voolavuspiir – ohutegur 1,5
garanteeritud 0,2% ning austeniitteraste puhul 1% tingliku voolavuspiiri suhtes.

6.7.4.2.14

Voolavuspiiri või tingliku voolavuspiiri väärtused peavad olema need, mis on toodud riiklikes
või rahvusvahelistes standardites. Juhul, kui kasutatakse austeniitteraseid, võib
materjalistandardite kohaselt kindlaks määratud minimaalseid voolavuspiiri või tingliku
voolavuspiiri väärtusi suurendada kuni 15%, kui need suuremad väärtused on kinnitatud
materjali kontrolli tunnistuses. Juhul, kui kasutatava materjali kohta ei ole standardeid olemas
või kui kasutatakse mittemetallilisi materjale, peab pädev asutus kinnitama kasutatavad
voolavuspiiri või tingliku voolavuspiiri väärtused.

6.7.4.2.15

Tuleohtlike jahutamisega veeldatud gaaside vedamiseks ette nähtud teisaldatavaid paake peab
olema võimalik elektriliselt maandada.

6.7.4.3

Nõuded tehnilisele lahendusele

6.7.4.3.1

Korpused peavad olema ümmarguse ristlõikega.

6.7.4.3.2

Korpused peavad olema konstrueeritud ja ehitatud vastu pidama mitte väiksemale kui 1,3kordse maksimaalse lubatava töörõhu (MAWP) suurusele katserõhule. Vaakumisolatsiooniga
korpuste puhul ei tohi katserõhk olla väiksem kui 1,3-kordne MAWP ja 100 kPa (1 baar)
summa. Mingil juhul ei tohi katserõhk olla väiksem kui 300 kPa (3 baar) manomeetriline rõhk.
Tähelepanu peab pöörama alajagudes 6.7.4.4.2 kuni 6.7.4.4.7 toodud paakide korpuse
minimaalse seinapaksuse nõuetele.

6.7.4.3.3

Teraste puhul, millel on olemas kindlalt fikseeritud voolavuspiir või mis on iseloomustatud
tingliku voolavuspiiriga (0,2% voolavuspiir üldiselt või 1% voolavuspiir austeniitteraste
jaoks), ei tohi esmane membraanipinge σ (sigma) ületada 0,75 Re või 0,50 Rm katserõhu juures,
sõltuvalt sellest kumb väärtus on madalam, kus:

1

Re

=

voolavuspiir N/mm2 või 0,2% voolavuspiir või 1% tinglik voolavuspiir
austenitteraste puhul;

Rm

=

minimaalne tõmbetugevus N/mm2.

Arvutuslikel eesmärkidel g = 9,81 m/s2.
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6.7.4.3.3.1

Kasutatavateks Re ja Rm väärtusteks peavad olema riiklikele või rahvusvahelistele
materjalistandarditele vastavad minimaalsed kindlaksmääratud väärtused. Juhul, kui
kasutatakse austeniitteraseid, võib materjalistandardite kohaselt kindlaks määratud
minimaalseid Re ja Rm väärtusi suurendada kuni 15%, kui need suuremad väärtused on
kinnitatud materjali kontrolli tunnistuses. Juhul, kui kasutatava metalli kohta ei ole standardeid
olemas, peab kasutatavad Re ja Rm väärtused kinnitama pädev asutus või selle poolt volitatud
organ.

6.7.4.3.3.2

Teraseid, mille Re/Rm suhe on üle 0,85, ei ole lubatud keevitatud korpuste valmistamiseks
kasutada. Selle suhte määramiseks peab kasutama materjali kontrolli tunnistuses toodud Re ja
Rm väärtusi.

6.7.4.3.3.3

Korpuste valmistamiseks kasutatavate teraste katkevenivus protsentides ei tohi olla väiksem
kui 10 000/Rm, kusjuures absoluutne miinimum kõrgekvaliteediliste teraste puhul on 16% ning
muude teraste puhul 20%. Korpuste valmistamiseks kasutatava alumiiniumi ja
alumiiniumisulamite katkevenivus protsentides ei tohi olla väiksem kui 10 000/6Rm, kusjuures
absoluutne miinimum on 12%.

6.7.4.3.3.4

Materjalidele tegelike väärtuste määramise puhul tuleb silmas pidada, et lehtmetalli puhul
oleks tõmbekatse katsekeha telg täisnurga all (risti) tõmbamise suunaga. Plastne pikenemine
katkemisel tuleb mõõta täisnurkse ristlõikega katsekehadel, kooskõlas standardiga
ISO 6892:1988, kasutades 50 mm mõõtmispikkust.

6.7.4.4

Korpuse minimaalne paksus

6.7.4.4.1

Korpuse minimaalne seinapaksus peab olema suurem järgmistest väärtustest:
a)

alajagude 6.7.4.4.2 kuni 6.7.4.4.7 nõuete kohaselt määratud minimaalne seinapaksus ja

b)

tunnustatud surveanumate ohutu ehituse ja kasutamise eeskirjade, kaasa arvatud
alajao 6.7.4.3 nõuete kohane minimaalne seinapaksus.

6.7.4.4.2

Kuni 1,8 m läbimõõduga korpuse seinad ei tohi standardterase puhul olla õhemad kui 5 mm
või peavad olema ekvivalentse paksusega kasutatava terase puhul. Üle 1,8 m läbimõõduga
korpuse seinad ei tohi standardterase puhul olla õhemad kui 6 mm või peavad olema
ekvivalentse paksusega kasutatava terase puhul.

6.7.4.4.3

Kuni 1,8 m läbimõõduga vaakumisoleeritud paakide korpuse seinad ei tohi standardterase
puhul olla õhemad kui 3 mm või peavad olema ekvivalentse paksusega kasutatava terase
puhul. Üle 1,8 m läbimõõduga sellise paagi korpuse seinad ei tohi standardterase puhul olla
õhemad kui 4 mm või peavad olema ekvivalentse paksusega kasutatava terase puhul.

6.7.4.4.4

Vaakumisoleeritud paakide puhul peab kaitsekesta ja korpuse summaarne paksus vastama
alajaos 6.7.4.4.2 määratud minimaalsele paksusele, kusjuures korpuse seina paksus ei tohi olla
väiksem kui alajaos 6.7.4.4.3 määratud minimaalne paksus.

6.7.4.4.5

Korpuste seinapaksused tohi vaatamata kasutatud materjalidele olla väiksemad kui 3 mm.

6.7.4.4.6

Metalli ekvivalentne paksus, välja arvatud alajaos 6.7.4.4.2 ja 6.7.4.4.3 standardse terase jaoks
ette nähtud paksus, tuleb määrata järgmise valemiga:
21.4e o
e1 
3 Rm  A
1
1
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kus:
e1

=

kasutatava metalli nõutud ekvivalentne paksus, mm;

e0

=

alajaos 6.7.4.4.2 ja 6.7.4.4.3 määratud standardterase minimaalne paksus, mm;

Rm1 =

kasutatava metalli garanteeritud minimaalne tõmbetugevus, N/mm2 (vt
alajagu 6.7.3.3.3);

A1

riiklike või rahvusvaheliste standardite kohaselt kasutatava metalli garanteeritud
minimaalne pikenemine katkemisel (protsentides).

=

6.7.4.4.7

Mingil juhul ei tohi seinapaksus olla väiksem kui on ette nähtud alajagudes 6.7.4.4.1 kuni
6.7.4.4.5. Kõik korpuse osad peavad olema alajagudes 6.7.4.4.1 kuni 6.7.4.4.6 määratud
minimaalse paksusega. See paksus ei tohi sisaldada korrosiooni mõju neutraliseerimiseks
lisatavat paksuseosa.

6.7.4.4.8

Korpuse silindrilise osa ja otste (peade) üleminekukohtades ei tohi esineda järske materjali
paksuse muutuseid.

6.7.4.5

Käitamisvahendid

6.7.4.5.1

Käitamisvahendid peavad olema selliselt paigutatud, et need oleksid veo ja teisaldamise ajal
kaitstud küljestmurdumiste või vigastuste eest. Juhul, kui raami ja paagi või kaitsekesta ja
korpuse vaheline ühendus võimaldab nende omavahelist suhtelist liikumist, tuleb
käitamisvahendid selliselt kinnitada, et see liikumine ei vigastaks töötavaid elemente. Välised
tühjendamise manused (torustiku liitmikud, sulgemisseadmed), sisemine sulgurventiil ja selle
pesa peavad olema kaitstud väliste jõudude tingitud küljestmurdumise eest (näiteks kasutades
nihkumist võimaldavaid detaile). Täitmis- ja tühjendusseadmeid (kaasa arvatud nende äärikud
ja keermestatud korgid) ning igasuguseid kaitsvaid kapsleid peab olema võimalik kinnitada
juhusliku avanemise vältimiseks.

6.7.4.5.2

Iga tuleohtlike jahutamisega veeldatud gaaside veoks ette nähtud teisaldatavate paakide
täitmiseks ja tühjendamiseks kasutatav avaus peab olema varustatud vähemalt kolme
üksteisest sõltumatu järjestikku asetseva sulgemisseadmega, millest esimene on kaitsekestale
võimalikult lähedal asuv sulgurventiil, teine on sulgurventiil ja kolmas on pimeäärik või
sellega samaväärne seade. Kaitsekestale lähim sulgemisseade peab olema kiirelt sulguv seade,
mis sulgub automaatselt täitmise või tühjendamise ajal või tulekahju tekkimise puhul toimuva
teisaldatava paagi juhusliku liikumise korral. Seda seadet peab olema võimalik juhtida eemalt.

6.7.4.5.3

Iga mittesüttivate jahutamisega veeldatud gaaside veoks ette nähtud teisaldatavate paakide
täitmiseks ja tühjendamiseks kasutatav avaus peab olema varustatud vähemalt kahe üksteisest
sõltumatu järjestikku asetseva sulgemisseadmega, millest esimene on kaitsekestale
võimalikult lähedal asuv sulgurventiil ja teine on pimeäärik või sellega samaväärne seade.

6.7.4.5.4

Nende torustikulõikude jaoks, mida saab mõlemast otsast sulgeda ning kuhu vedelproduktid
võivad sisse jääda, tuleb ette näha automaatne rõhu alandamise meetod, et vältida torustiku
sees liigse rõhu tekkimist.

6.7.4.5.5

Vaakumisoleeritud paakidel ei pea olema kontrollavaust.

6.7.4.5.6

Välised manused tuleb niivõrd, kui praktiliselt võimalik, kokku grupeerida.

6.7.4.5.7

Iga teisaldatava paagi ühendus peab olema selle otstarvet näitavalt selgelt tähistatud.

6.7.4.5.8

Iga sulgurventiil või muu sulgur peab olema konstrueeritud ja ehitatud mitte väiksemale kui
korpuse maksimaalse lubatava töörõhuga (MAWP) võrdsele nimirõhule, võttes arvesse veo
ajal oodatavaid temperatuure. Kõik keermestatud spindlitega sulgurventiilid peavad sulguma
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käsiratast kellaosuti suunas keerates. Muude sulgurventiilide puhul peab nende asend (suletud
ja avatud) ning sulgemise suund olema selgelt näidatud. Kõik sulgurventiilid peavad olema
konstrueeritud nende juhuslikku avanemist vältivalt.
6.7.4.5.9

Juhul, kui kasutatakse rõhu tõstmise vahendeid, peavad selle vahendi vedeliku- ja auruühendused olema varustatud kaitsekestale võimalikult lähedal asuva klapiga, et vältida sisu
väljapääsemist rõhu tõstmise vahendi vigastuse korral.

6.7.4.5.10

Torustik peab olema konstrueeritud, ehitatud ja paigaldatud selliselt, et vältida vigastuse riski
soojusliku paisumise ja kahanemise või mehhaanilise põrutuse ja vibratsiooni tõttu. Kogu
torustik peab olema valmistatud sobivast materjalist. Kaitsekesta ja igasuguse väljalaskeava
esimese sulguri vahelised ühendused peavad olema valmistatud terastorust ning ühendatud
keevitusega, et vältida lekkimist tulekahju tõttu. Sulguri ühendamise meetod selle ühendusega
peab olema pädevat asutust või selle poolt määratud organit rahuldav. Mujal peavad
toruühendused olema vajadusel valmistatud keevituse teel.

6.7.4.5.11

Vasest torude ühendused peavad olema kõvajoodisega joodetud või valmistatud samavõrdse
tugevusega metallist ühenduse teel. Kõvajoodise sulamistemperatuur ei tohi olla madalam kui
525°C. Ühendused ei tohi vähendada torustiku tugevust, nagu võib juhtuda keerme lõikamisel.

6.7.4.5.12

Ventiilide ja lisaseadmete valmistamiseks peab kasutama materjale, millel on rahuldavad
omadused teisaldatava paagi madalaimal töötemperatuuril.

6.7.4.5.13

Kõikide torustike ja torude manuste lõhkemisrõhk ei tohi olla väiksem kui neljakordne korpuse
maksimaalne lubatav töörõhk (MAWP) või neljakordne rõhk, mille alla korpus võib pumba
või muude seadmete (välja arvatud rõhualandusseadmed) töö mõjul sattuda, sõltuvalt sellest
kumb neist on suurem

6.7.4.6

Rõhualandusseadmed

6.7.4.6.1

Iga teisaldatava paagi korpus peab olema varustatud mitte vähem kui kahe, vedruga
rõhualandusseadmega. Rõhualandusseadmed peavad avanema automaatselt mitte madalamal
kui maksimaalsel lubataval töörõhul (MAWP) ning olema täielikult avatud 110% MAWP-ga
võrdsel rõhul. Need seadmed peavad pärast rõhu alandamist sulguma mitte madalamal rõhul
kui 10% võrra väiksem rõhk, mille juures rõhu alandamine algas ning jääma suletuks kõikidel
madalamatel rõhkudel. Rõhualandusseadmete tüüp peab olema selline, mis peab vastu
dünaamilistele jõududele, kaasa arvatud vedeliku voolamine.

6.7.4.6.2

Mittesüttivate jahutamisega veeldatud gaaside ja vesiniku veoks ette nähtud teisaldatavate
paakide korpustel võivad olla paralleelselt vedruga seadmetega ka kaitsemembraaniga
seadmed, nagu sätestatud alajagudes 6.7.4.7.2 ja 6.7.4.7.3.

6.7.4.6.3

Rõhualandusseadmed peavad olema konstrueeritud vältima võõraste ainete sissepääsu, gaasi
lekkimist ning igasuguse liigse rõhu tekkimist.

6.7.4.6.4

Rõhualandusseadmed peavad olema pädeva asutuse või selle poolt määratud organi poolt
heaks kiidetud.

6.7.4.7

Rõhualandusseadmete maht ja seadistus

6.7.4.7.1

Juhul, kui vaakumisoleeritud paagis kaob vaakum või kui tahkete materjalidega isoleeritud
paagilt kaob 20% ulatuses isolatsioon, peab kõikide paigaldatud rõhualandusseadmete
summaarne suutlikkus olema piisav, et rõhk korpuse sees (kaasa arvatud akumuleeritud rõhk)
ei ületaks 120% maksimaalsest lubatavast töörõhust (MAWP).
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6.7.4.7.2

Mittesüttivate jahutamisega veeldatud gaaside (peale hapniku) ja vesiniku jaoks võib selle
suutlikkuse saavutada nõutud vedruga rõhualandusseadmetega paralleelselt paigutatud
kaitsemembraanide kasutamisega. Kaitsemembraanid peavad purunema korpuse katserõhuga
võrdsel nimirõhul.

6.7.4.7.3

Alajagudes 6.7.4.7.1 ja 6.7.4.7.2 kirjeldatud tingimustel ning täielikult tules oleku korral, peab
kõikide paigaldatud rõhualandusseadmete summaarne suutlikkus olema piisav, et piirata
korpuses oleva rõhu väärtus katserõhuga.

6.7.4.7.4

Rõhualandusseadmete nõutud suutlikkus tuleb arvutada pädeva asutuse poolt tunnustatud,
hästituntud tehniliste eeskirjade kohaselt7.

6.7.4.8

Rõhualandusseadmete tähistus

6.7.4.8.1

Igale rõhualandusseadmele peavad selgelt ja kulumiskindlalt olema kantud järgmised andmed:
a)

rõhk (baar või kPa), mille juures seade on reguleeritud tööle hakkama;

b)

lubatud alandatava rõhu piirid vedruga seadmete puhul;

c)

kaitsemembraanide puhul nimirõhule vastav lähtetemperatuur ja

d)

seadme voolu läbilaske suutlikkus standard õhu kuupmeetrites sekundis (m3/s).

e)

vedruga rõhualandusseadme ja kaitsemembraani voolupinna ristlõike pindala (mm2).

Kui see on teostatav, siis tuleb näidata ka järgmine informatsioon:
f)

rõhualandusseadme tootja nimi ja rõhualandusseadme vastav katalooginumber.

6.7.4.8.2

Rõhualandusseadmele kantud voolu läbilaske suutlikkus peab olema määratud standardi
ISO 41261-1:2004 ja ISO 4126-7:2004 alusel.

6.7.4.9

Rõhualandusseadmete ühendused

6.7.4.9.1

Rõhualandusseadmete ühendused peavad olema piisava suurusega, et võimaldada nõutud
voolu takistamatut pääsu ohutusseadmesse. Korpuse ja rõhualandusseadme vahel ei tohi olla
mingeid sulgurventiile, välja arvatud juhul, kui hoolduse või muul eesmärgil on ette nähtud
dubleeritud seadmed ning tegelikult kasutatavaid seadmeid teenindavad sulgurventiilid on
lukustatud avatud asendisse või kui sulgurventiilid on vastastikku selliselt ühendatud, et alajao
6.7.4.7 nõuded on alati täidetud. Õhutusava või rõhualandusseadme väljalaskeava ees ei tohi
olla mingit takistust, mis võiks takistada või sulgeda voolu korpusest seadmesse. Torustik auru
või vedeliku ärajuhtimiseks rõhualandusseadmete väljalaskeavast, kui seda kasutatakse, peab
suunama väljalastava auru või vedeliku atmosfääri minimaalse vasturõhuga
rõhualandusseadmele.

6.7.4.10

Rõhualandusseadmete paigutus

6.7.4.10.1

Kõik rõhualandusseadmete sisselaskeavad peavad asetsema korpuse ülaosas korpuse
pikisuunalisele ja põiksuunalisele keskmele võimalikult lähedal. Kõik rõhualandusseadmete
sisselaskeavad peavad maksimaalse täiteastme juures asuma korpuse auruga täidetud
ruumiosas ning seadmed peavad olema selliselt paigutatud, et väljuv aur pääseks välja
takistusteta. Jahutamisega veeldatud gaaside puhul peab väljuv aur olema suunatud paagist
eemale selliselt, et see ei mõjutaks paaki. Tingimusel, et nõutavat rõhualandusseadme
suutlikkust sellega ei vähendata, on lubatud kasutada aurujuga eemale suunavaid
kaitseseadmeid.

Vt näiteks CGA publikatsioone S-1.2-2003 „Survetasandusseadmete standardid. 2. osa. Kaubaveo ja
teisaldatavad paagid surugaasidele”.
7
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6.7.4.10.2

Kasutusele tuleb võtta meetmed, et vältida selleks volitamata isikute pääsu
rõhualandusseadmete juurde ning et kaitsta seadmeid teisaldatava paagi ümberpaiskumisest
põhjustatud vigastuste eest.

6.7.4.11

Mõõteseadmed

6.7.4.11.1

Kui teisaldatav paak ei ole ette nähtud kaalu järgi täitmiseks, peab see olema varustatud ühe
või enama mõõteseadmega. Klaasist ja muust kergelt purunevast materjalist valmistatud
tasememõõtureid, mis on otseses kokkupuutes korpuse sisuga, ei tohi kasutada.

6.7.4.11.2

Vaakumimõõturi ühenduskoht peab asuma vaakumisoleeritud teisaldatava paagi kaitsekestas.

6.7.4.12

Teisaldatava paagi toendid, raamid, tõste- ja kinnitusmanused

6.7.4.12.1

Teisaldatavad paagid peavad olema konstrueeritud ja ehitatud koos toestava struktuuriga, mis
pakub veo ajal kindlat tuge. Alajaos 6.7.4.2.12 loetletud jõudusid ning alajaos 6.7.4.2.13
määratud ohutustegurit tuleb selle konstrueerimise aspekti juures arvesse võtta. Lubatud on
kasutada jalaseid, tugiraame, tugipesasid või muid sarnaseid struktuure.

6.7.4.12.2

Teisaldatava paagi tugede (nt raamide, karkassi jne) ning teisaldatava paagi tõstmis- ja
kinnitusvahendite tekitatud kombineeritud pinged ei tohi ükskõik millises paagi osas
põhjustada ülemääraseid pingeid. Kõik teisaldatavad paagid peavad olema varustatud püsivalt
kinnitatud tõstmis- ja kinnitusvahenditega. Eelistav on nende kinnitamine teisaldatava paagi
tugede külge, kuid need võivad olla kinnitatud ka korpuse toestamisekohtades asuvate
tugevdusplaatide külge.

6.7.4.12.3

Tugede ja karkassi projekteerimisel tuleb arvesse võtta keskkonna mõjul toimuvat korrosiooni.

6.7.4.12.4

Kahveltõstuki avasid peab olema võimalik sulgeda. Nende avade sulgemise vahendid peavad
olema karkassi lahutamatuks osaks või olema püsivalt kinnitatud karkassi külge. Ühe
sektsiooniga teisaldatavatel paakidel, mille pikkus on alla 3,65 meetri, ei pea suletavaid
kahveltõstuki avasid olema tingimusel, et:

6.7.4.12.5

a)

korpus, kaasa arvatud kõik selle manused, on hästi kaitstud kahveltõstuki kahvli harude
löökide eest ja

b)

kahveltõstuki avade keskpunktide vaheline kaugus on vähemalt pool teisaldatava paagi
maksimaalsest pikkusest.

Juhul, kui teisaldatavad paagid ei ole alajao 4.2.2.3 kohaselt veo ajal kaitstud, peavad nende
korpused ja käitamisvahendid olema kaitstud külg- või pikisuunalise kokkupõrke või
ümberpaiskumise tulemusel tekkida võivate vigastuste vastu. Välised manused peavad olema
kaitstud selliselt, et ära hoida korpuse sisu väljapääsemist teisaldatava paagi kokkupõrke või
ümberpaiskumise korral manuste peale. Kaitsmise näited hõlmavad:
a)

kaitse külgsuunalise kokkupõrke vastu, mis võib koosneda korpust mõlemast küljest
keskjoone kõrgusel kaitsvatest pikisuunalistest prussidest;

b)

kaitse teisaldatava paagi ümberpaiskumise vastu, mis võib koosneda üle raami
paigutatud tugevdusrõngastest või lattidest;

c)

kaitse kokkupõrke vastu tagant, mis võib koosneda kaitserauast või -raamist;

d)

korpuse kaitse kokkupõrkest või ümberpaiskumisest põhjustatud vigastuste vastu,
kasutades standardi ISO 1496-3:1995 kohast raami;

e)

teisaldatava paagi kaitse kokkupõrke või ümberpaiskumise eest, mis koosneb
vaakumisoleerivast kaitsekestast.
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6.7.4.13

Pakendi tootmisluba

6.7.4.13.1

Pädev asutus või selle poolt määratud organ peab iga uue teisaldatava paagi mudeli kohta välja
andma pakendi tootmisloa. See sertifikaat tõendab, et teisaldatav paak on selle organi poolt
üle vaadatud, et see on sobiv oma otstarbe jaoks ning vastab käesoleva peatüki nõuetele. Juhul,
kui toodetakse terve seeria teisaldatavaid paake ilma konstruktsiooni muutmata, kehtib luba
kogu seeria kohta. Loas tuleb ära tuua prototüübi katsearuanne, jahutamisega veeldatud gaasid,
mida tohib vedada, paagi ja kaitsekesta valmistamiseks kasutatud materjalid ning loa number.
Loa number koosneb selle riigi eraldusmärgist, mille territooriumil luba anti, mida näitab
rahvusvahelises maanteeliikluses osalevatel mootorsõidukitel kasutatav riigi tunnusmärk2, ja
registreerimisnumbrist. Mis tahes alajao 6.7.1.2 kohased alternatiivsed muudatused tuleb
sertifikaadil ära näidata. Pakendi tootmisluba võib kehtida sama tüüpi ja sama paksusega
materjalist valmistatud väiksemate teisaldatavate paakide jaoks, mis on toodetud sama
tootmistehnoloogiaga ning samasuguste tugedega, samaväärsete sulgurite ning muude
lisanditega.

6.7.4.13.2

Prototüübi katsearuanne pakendi tootmisloaks peab sisaldama vähemalt järgmist:
a)

standardi ISO 1496-3:1995 kohaselt sooritatud karkassi katsetamise tulemusi;

b)

alajao 6.7.4.14.3 kohase esialgse katsetamise tulemusi ja

c)

vajaduse korral alajao 6.7.4.14.1 kohase kokkupõrkekatse tulemusi.

6.7.4.14

Ülevaatus ja katsetamine

6.7.4.14.1

Teisaldatavaid paake, mis vastavad 1972. aasta rahvusvahelise ohutute konteinerite
konventsiooni (CSC) muudetud redaktsioonis esitatud konteineri definitsioonile, tohib
kasutada üksnes juhul, kui sellise paagi konkreetset konstruktsiooni esindav prototüüp läbib
edukalt „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” IV osa 41. jaos ette nähtud pikisuunalise
dünaamilise kokkupõrke katse.

6.7.4.14.2

Iga teisaldatava paagi korpust ning varustuse elemente tuleb katsetada enne esmast
kasutussevõtmist (esmakordne katsetamine) ning seejärel mitte pikemate kui viieaastaste
vaheaegade järel (iga viie aastat tagant toimuv korraline katsetamine) koos vahepealse
korralise katsetamisega 5 aasta tagant toimuvate korraliste katsetamiste vahel (iga 2,5 aasta
tagant toimuv korraline katsetamine). Iga 2,5 aasta tagant toimuva korralise katsetamise võib
läbi viia kolme kuu jooksul enne või pärast määratud kuupäeva. Erakorraline katsetamine tuleb
läbi viia vaatamata viimati läbi viidud korralise katsetamise kuupäevale, kui see on alajao
6.7.4.14.7 kohaselt vajalik.

6.7.4.14.3

Teisaldatava paagi esmakordne katsetamine peab hõlmama konstruktsiooni karakteristikute
kontrollimist, teisaldatava paagi korpuse ja selle manuste välist ning sisemist ülevaatust,
arvestades veetavaid jahutatud veeldatud gaase, ning alajao 6.7.4.3.2 kohase surveproovi
läbiviimist. Surveproovi võib läbi viia hüdraulilise surveproovina või pädeva asutuse või selle
poolt määratud organi nõusolekul muud vedelikku või gaasi kasutades. Enne teisaldatava
paagi kasutussevõtmist tuleb läbi viia ka tiheduskatse ja kontrollida kõigi käitamisvahendite
rahuldavat tööd. Juhul, kui korpus ja selle manused on eraldi surveproovi läbi teinud, tuleb
need pärast koostamist koos allutada tiheduskatsele. Kõik keevised, mis peavad taluma
korpuse täielikku pinget, tuleb esialgse katsetamise käigus radiograafia-, ultraheli- või muu
sobiva mittepurustava katsemeetodiga üle kontrollida. See nõue ei kehti kaitsekesta kohta.

2

Rahvusvahelises maanteeliikluses osalevatel mootorsõidukitel ja haagistel kasutatav riigi tunnusmärk, mis vastab
näiteks maanteeliiklust käsitlevale 1949. aasta Genfi konventsioonile või maanteeliiklust käsitlevale 1968. aasta Viini
konventsioonile.
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6.7.4.14.4

2,5 ja 5 aasta tagant toimuv korraline katsetamine peab hõlmama teisaldatava paagi ja selle
manuste välist ülevaatust, arvestades veetavaid jahutamisega veeldatud gaase, tiheduskatset,
kõigi käitamisvahendite ja vajadusel vaakumimõõturi töötamise kontrollimist.
Vaakumisoleerimata paakide puhul tuleb kaitsekest ja korpuse isolatsioon 2,5 ja 5 aasta tagant
toimuva korralise ülevaatuse ja katsete käigus eemaldada, kuid ainult sellises ulatuses, mis on
vajalik usaldusväärse hindamise läbiviimiseks.

6.7.4.14.5

(Kustutatud)

6.7.4.14.6

Teisaldatavat paaki ei ole lubatud täita ega vedamiseks anda pärast 5 või 2,5 aasta möödumist
alajaos 6.7.4.14.2 nõutud korralisest ülevaatusest ja katsetamisest. Kuid enne viimase korralise
ülevaatuse ja katsetamise kehtivusaja lõppemist täidetud teisaldatavat paaki võib vedada kuni
kolme kuu jooksul pärast viimase korralise katsetamise või ülevaatuse kehtivusaja lõppu.
Lisaks võib teisaldatavat paaki vedada pärast korralise katsetamise kehtivusaja lõppu:
a)

pärast tühjendamist, kuid enne puhastamist – järgmise nõutud katsetamise läbiviimiseks
enne järjekordset täitmist, ja

b)

kui pädev asutus ei ole määranud teisiti, siis mitte kauem kui kuue kuu jooksul pärast
viimase korralise ülevaatuse või katsetamise tähtaja lõppu, et viia ohtlikud veosed tagasi
kahjutustamiseks või ümbertöötlemiseks. Viide selle erandi kohta peab olema märgitud
lastikirjas.

6.7.4.14.7

Erakorraline ülevaatus ja katsetamine on vajalik, kui teisaldataval paagil on jälgi vigastatud
või korrodeerunud piirkondadest või lekkimisest või muudest tingimustest, mis viitavad
puudusele, mis võiks teisaldatava paagi korrasolekut halvendada. Erakorralise katsetamise
ulatus sõltub teisaldatava paagi vigastuse või puuduse ulatusest. See peab hõlmama vähemalt
alajao 6.7.4.14.4 kohast 2,5 aasta tagant toimuvat katsetamist.

6.7.4.14.8

Esmakordse katsetamise käigus teostatav väline ülevaatus peab kindlustama, et korpus on
kontrollitud pitingu, korrosiooni või abrasiooni, mõlkide, deformatsioonide, keevituse
defektide või igasuguste muude puuduste suhtes, mis võiksid muuta korpuse vedamiseks
ohtlikuks.

6.7.4.14.9

Väline ülevaatus peab kindlustama, et:

6.7.4.14.10

a)

väline torustik, ventiilid, rõhutekitamis-/jahutussüsteem, kui need on olemas, ja tihendid
on kontrollitud korrodeerunud piirkondade, defektide ja muude puuduste, kaasa arvatud
lekkimise suhtes, mis võiksid muuta teisaldatava paagi täitmiseks, tühjendamiseks või
vedamiseks ohtlikuks;

b)

pääsuava kaante või tihendite vahelt ei esine lekkimist;

c)

igasuguste äärikühenduste või pimeäärikute puuduvad või lõtvunud poldid või mutrid
on asendatud või pingutatud;

d)

kõik avariiseadmed ja ventiilid on korrosioonita, deformatsioonideta ning igasuguste
vigastusteta, mis võiksid nende normaalset töötamist takistada. Eemalt suletavate
sulgemisseadmete ja isesulguvate sulgurventiilide töötamist tuleb kontrollida;

e)

nõutavad tähised teisaldataval paagil on loetavad ja vastavad rakendatavatele nõuetele
ja

f)

teisaldatava paagi karkass, toed ja tõstmiseks ette nähtud vahendid on rahuldavas korras.

Alajagudes 6.7.4.14.1, 6.7.4.14.3, 6.7.4.14.4, 6.7.4.14.5 ja 6.7.4.14.7 toodud katsetamised
peab läbi viima pädeva asutuse või selle poolt määratud organi poolt heaks kiidetud ekspert
või peab ekspert neist osa võtma. Juhul, kui surveproov on katsetamise osaks, peab
teisaldatava paagi andmeplaadil olema märgitud selle surveproovi rõhk. Rõhu all olevat
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teisaldatavat paaki peab kontrollima igasuguste korpuse, torustiku või seadmete lekkimise
suhtes.
6.7.4.14.11

Kõikidel juhtudel, kui korpusega sooritatakse lõikamise, põletamise või keevitamise
operatsioone, tuleb need tööd kooskõlastada pädeva asutuse või selle poolt määratud organiga,
võttes arvesse korpuse ehitamiseks kasutatud surveanumate ohutu ehituse ja kasutamise
eeskirju. Pärast tööde lõpetamist tuleb sooritada surveproov algse katserõhuga.

6.7.4.14.12

Juhul, kui avastatakse mingi ohtlik olukord, ei tohi teisaldatavat paaki uuesti kasutusele võtta
enne, kui see ohtlik olukord on kõrvaldatud ning katsetamised korratud ja sooritatud.

6.7.4.15

Tähistamine

6.7.4.15.1

Iga teisaldatav paak peab olema varustatud korrosioonile vastupidavast metallist valmistatud
plaadiga, mis on püsivalt kinnitatud teisaldatava paagi külge, silmapaistvasse kohta, kus see
on kontrollimiseks kergelt juurdepääsetav. Juhul, kui plaati ei saa teisaldatavast paagist
tulenevatel põhjustel püsivalt korpuse külge kinnitada, peab korpusele olema kantud vähemalt
surveanumate ohutu ehituse ja kasutamise eeskirjades nõutud informatsioon. Minimaalselt
peab olema plaadile stantsitud või muu sarnase meetodiga kantud vähemalt järgmine
informatsioon:
a)

informatsioon omaniku kohta
i)

b)

c)

omaniku registreerimisnumber;

informatsioon tootmise kohta
i)

tootjariik;

ii)

tootmisaasta;

iii)

tootja nimi või märgis;

iv)

tootja seerianumber;

informatsioon heakskiidu kohta
ÜRO pakendi sümbol

i)

;

seda sümbolit ei tohi kasutada muul otstarbel, kui kinnitusena selle kohta, et
pakend, elastne mahtkonteiner, teisaldatav paak või MEGC vastab peatüki 6.1,
6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 või 6.11 asjaomastele nõuetele;

d)

3

ii)

heakskiidu andnud riik;

iii)

tehnilise lahenduse heaks kiitnud asutus;

iv)

tehnilise lahenduse heakskiidu number;

v)

tähed „AA” kui tehniline lahendus kiideti heaks alternatiivse korralduse alusel
(vt alajagu 6.7.1.2);

vi)

surveanuma kood, mille jaoks korpus on ette nähtud;

rõhud
i)

MAWP (baari/kPa, manomeetriline) 3;

ii)

katserõhk (baari/kPa, manomeetriline) 3;

Näidata tuleb kasutatav ühik.
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iii) esmase surveproovi kuupäev (kuu ja aasta);
iv) esmase surveproovi juures viibinud isiku tunnusmärk;
e)

temperatuurid
i)

f)

minimaalne arvutuslik temperatuur (°C) 3;

materjalid
i)
ii)

g)

i)

etalonterase ekvivalentne paksus (mm) 3;

maht
i)

h)

korpuse materjal(id) ja viide materjalistandardile;

paagi veemahutavus 20 °C juures (liitrit) 3;

isolatsioon
i)

kas „termoisoleeritud” või „vaakumisoleeritud” (vastavalt vajadusele);

ii)

isolatsioonisüsteemi efektiivsus (soojusvoog) (vatid) 3;

ooteajad – iga teisaldavas paagis vedada lubatud jahutamisega veeldatud gaasi kohta
i)

jahutamisega veeldatud gaasi täisnimetus;

ii)

etalon-ooteaeg (päeva/tundi) 3;

iii) esialgne rõhk (baari/kPa, manomeetriline) 3;
iv) täiteaste (kg) 3;
j)

korralised ülevaatused ja katsetamine
i)
ii)

viimase korralise katsetamise tüüp (2,5 aasta tagant toimuv, 5 aasta tagant toimuv
või erakorraline);
viimase korralise katsetamise kuupäev (kuu ja aasta);

iii) viimase katsetamise sooritanud või selle juures viibinud volitatud asutuse
tunnusmärk.
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Joonis 6.7.4.15.1: näide tahvli märgistusest
Omaniku registreerimisnumber
INFORMATSIOON TOOTMISE KOHTA
Tootjariik
Tootmisaasta
Tootja
Tootja seerianumber
INFORMATSIOON HEAKSKIIDU KOHTA
Heakskiidu andnud riik
Tehnilise lahenduse heaks kiitnud asutus
Tehnilise lahenduse heakskiidu number
„AA” (vajaduse korral)
Korpuse tehnilise lahenduse kood (surveanuma kood)
RÕHUD
MAWP
baari või kPa
Katserõhk
baari või kPa
Esmase surveproovi kuupäev:
(kk/aaaa)
Juuresviibinu pitser:
TEMPERATUURID
Minimaalne arvutuslik temperatuur
°C
MATERJALID
Korpuse materjali(id) ja viide materjalistandardile
Etalonterase ekvivalentne paksus
mm
MAHT
Paagi veemahutavus 20 °C juures
liitrit
ISOLATSIOON
„Termoisoleeritud” või „vaakumisoleeritud” (vastavalt vajadusele)
Soojusvoog
vatti
OOTEAEG
Lubatud jahutamisega veeldatud
Etalon-ooteaeg
Esialgne rõhk
Täiteaste
gaasid
päeva või tundi
baari või kPa
kg

KORRALISED ÜLEVAATUSED / KATSETAMINE
Katse tüüp
Katse kuupäev Juuresviibinu pitser
(kk/aaaa)

6.7.4.15.2

Katse tüüp

Katse kuupäev
(kk/aaaa)

Juuresviibinu pitser

Järgmine informatsioon peab olema märgitud kas teisaldatavale paagile enesele või selle külge
kindlalt kinnitatud metallplaadile.
Omaniku ja operaatori nimi
Veetava jahutamisega veeldatud gaasi nimetus (ning minimaalne keskmine lasti temperatuur)
Maksimaalne lubatav kogumass (MPGM)________kg
Veoseta (taara) mass ________kg
Veetava gaasi tegelik ooteaeg ______ päeva (või tundi)
Teisaldatava paagi eeskiri vastavalt alajaole 4.2.5.2.6
MÄRKUS: veetavate jahutamisega veeldatud gaaside kindlakstegemiseks vt ka 5. osa.

6.7.4.15.3

Juhul, kui teisaldatav paak on konstrueeritud ja heaks kiidetud avamerel kasutamiseks, tuleb
tunnusplaadile kanda sõnad „ERIOTSTARBELINE TEISALDATAV PAAK”.
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6.7.5

Nõuded jahutamata gaaside veoks mõeldud ÜRO mitmeelemendiliste gaasikonteinerite
(MEGC) konstruktsioonile, ehitusele, ülevaatamisele ja katsetamisele

6.7.5.1

Definitsioonid
Käesoleva jao mõistes:
Alternatiivne korraldus (ingl k alternative arrangement) tähendab pädeva asutuse poolt
antud heakskiitu teisaldatavale paagile või MEGC-le, mis on konstrueeritud, ehitatud või
katsetatud muude tehniliste nõuete või katsemeetodite kohaselt kui käesolevas peatükis
sätestatud;
Elemendid (ingl k elements) on balloonid, torukujulised anumad või balloonikogumid;
Tiheduskatse (ingl k leakproofness test) tähendab gaasi katset kasutamisega, mille käigus
rakendatakse MEGC elementidele ja käitamisvahenditele tegelik siserõhk suurusega mitte alla
20% katserõhust
Kollektor (ingl k manifold) tähendab torustiku ja klappide kogumit, mis ühendab elementide
täitmise ja/või tühjendamise avausi;
Maksimaalne lubatav kogumass (MPGM) (ingl k maximum permissible gross mass)
tähendab MEGC taara massi ning veoks lubatud suurima veose massi summat;
Käitamisvahendid (ingl k service equipment) tähendavad mõõteinstrumente ning täitmise,
tühjendamise, õhutamise, ohutuse, surve tekitamise, jahutamise ja termilise isoleerimise
vahendeid;
Konstruktsioonielemendid (ingl k structural equipment) tähendavad korpuse väliseid
tugevdavaid, kinnitamiseks ette nähtud kaitsvaid ja stabiliseerivaid elemente;
ÜRO poolt sertifitseeritud mitmeelemendilised gaasikonteinerid (MEGC) (ingl k UN
multiple-element gas containers) on multimodaalsed balloonide, torukujuliste anumate ja
balloonikogumite kogumid, mis on omavahel ühendatud kollektoriga ning koondatud ühise
raami sisse. MEGC juurde kuuluvad gaaside vedamiseks vajalikud käitamisvahendid ja
konstruktsioonielemendid

6.7.5.2

Üldised nõuded konstruktsioonile ja ehitusele

6.7.5.2.1

MEGC-d peab olema võimalik täita ja tühjendada tema käitamisvahendeid eemaldamata.
Sellel peavad olema elementidest väljaspool stabiliseerivad detailid, mis lisavad
teisaldamiseks ja veoks konstruktsioonilist terviklikkust. MEGC-d peavad olema
konstrueeritud ja ehitatud koos tugedega, mis pakuvad veo ajal kindlat alust, ning koos
tõstmiseks ja kinnisidumiseks vajalike manustega, mis on kohased MEGC-de tõstmiseks ka
siis, kui MEGC-d on täidetud oma maksimaalse lubatava kogumassini. MEGC-d peavad
olema konstrueeritud laadimiseks sõidukile, vagunile või mere- või siseveelaevale ning
peavad olema varustatud jalastega, armatuuriga või tarvikutega mehaanilise teisaldamise
hõlbustamiseks.

6.7.5.2.2

MEGC-d peavad olema konstrueeritud, toodetud ja varustatud selliselt, et nad suudaksid
taluda kõiki normaalse teisaldamise ja veo jooksul ette tulla võivaid tingimusi. Konstruktsioon
peab arvestama dünaamilise laadimise mõjusid ning väsimust.

6.7.5.2.3

MEGC elemendid tuleb valmistada õmbluseta terasest ning need peavad olema ehitatud ja
katsetatud jagude 6.2.1 ja 6.2.2 kohaselt. Kõik MEGC elemendid peavad olema sama
konstruktsioonitüüpi.
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6.7.5.2.4

MEGC-de elemendid, manused ja torustik peavad:
a)

sobima vedada kavatsetavate ainetega (vt ISO 11114-1:2012 ja ISO 11114-2:2013); või

b)

olema õigesti passiveeritud või keemilise reaktsiooniga neutraliseeritud.

6.7.5.2.5

Vältida tuleb kontakti erinevate metallide vahel, mis võiks põhjustada kahjustusi galvaanilise
mõju tõttu.

6.7.5.2.6

MEGC materjalid, kaasa arvatud mis tahes seadmed, tihendid ja tarvikud ei tohi MEGC-s
vedada kavatsetavatele gaasidele kahjulikult mõjuda.

6.7.5.2.7

MEGC-d peavad olema konstrueeritud taluma sisu kaotamata vähemalt sisu põhjustatud
siserõhku ning staatilisi-, dünaamilisi- ja soojuskoormusi normaalse teisaldamise ja veo ajal.
Konstruktsioon peab osutama, et nende koormuste korduva rakendamise poolt põhjustatud
väsimuse mõju mitmeelemendilise gaasikonteineri eeldatava eluea jooksul on arvesse võetud.

6.7.5.2.8

MEGC-d ja nende kinnitused peavad maksimaalse lubatava veose puhul olema suutelised
taluma järgmisi eraldi rakendatud staatilisi jõudusid:
a)

sõidusuunas: kahekordne MPGM korrutatud raskuskiirendusega (g)1;

b)

horisontaalselt risti sõidusuunaga: MPGM (juhul, kui sõidusuund ei ole täpselt
määratud, peavad jõud olema võrdsed kahekordse MPGM-ga) korrutatud
raskuskiirendusega (g)1;

c)

vertikaalselt ülespoole: MPGM korrutatud raskuskiirendusega (g)1; ja

d)

vertikaalselt allapoole: kahekordne MPGM (kogu veos koos raskusjõu mõjuga)
korrutatud raskuskiirendusega (g) 1.

6.7.5.2.9

Alajaos 6.7.5.2.8 määratud jõudude puhul ei tohi pinge elementide enim pingestatud punktis
ületada kas vastavates alajao 6.2.2.1 standardites toodud väärtusi või, kui elemendid ei ole
konstrueeritud, ehitatud ja katsetatud nende standardite kohaselt, kasutusriigi pädeva asutuse
poolt kinnitatud või heaks kiidetud standardis või tehnilises eeskirjas toodud väärtusi (vt
jagu 6.2.5).

6.7.5.2.10

Iga alajaos 6.7.5.2.8 toodud jõu puhul tuleb raamistiku ning kinnituste puhul kasutada järgmisi
varutegureid:
a)

selgelt määratud voolavuspiiriga teraste puhul: garanteeritud voolavuspiiri suhtes
varutegurit 1,5; või

b)

metallide puhul, millel puudub kindlalt määratud voolavuspiir – ohutegur 1,5
garanteeritud 0,2% ning austeniitteraste puhul 1% tingliku voolavuspiiri suhtes.

6.7.5.2.11

Tuleohtlike gaaside veoks ette nähtud MEGC-sid peab olema võimalik elektriliselt maandada.

6.7.5.2.12

Elemendid peavad olema kinnitatud viisil, mis väldib ebasoovitava liikumise konstruktsiooni
suhtes ning kahjulike lokaliseeritud pingete kontsentreerumise.

1

Arvutuslikel eesmärkidel g = 9,81 m/s2.
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6.7.5.3

Käitamisvahendid

6.7.5.3.1

Käitamisvahendid peavad olema selliselt konfigureeritud või konstrueeritud, et vältida kahju,
mis võib tekkida surveanuma sisu väljapääsemisest normaalsete teisaldamistingimuste ja veo
jooksul. Juhul, kui raami ja elementide vaheline ühendus võimaldab koostude omavahelist
suhtelist liikumist, tuleb käitamisvahendid selliselt kinnitada, et see liikumine ei vigastaks
töötavaid osi. Kollektorid, tühjendamismanused (torustiku liitmikud, sulgemisseadmed) ja
sulgurventiilid peavad olema kaitstud, et vältida nende küljest ära keeramist väliste jõudude
mõjul. Sulgurventiilideni viiv kollektoritorustik peab olema piisavalt elastne, et kaitsta ventiile
ning torustikku rebenemise eest või surveanuma sisu väljapääsemise eest. Täitmis- ja
tühjendusseadmeid (kaasa arvatud nende äärikud ja keermestatud korgid) ning igasuguseid
kaitsvaid kapsleid peab olema võimalik kinnitada juhusliku avanemise vältimiseks.

6.7.5.3.2

Iga mürgiste gaaside (gaasid gruppidest T, TF, TC, TO, TFC ja TOC) vedamiseks ette nähtud
element
peab
olema
varustatud
ventiiliga.
Veeldatud
mürgiste
gaaside
(klassifitseerimiskoodiga 2T, 2TF, 2TC, 2TO, 2TFC ja 2TOC gaasid) jaoks ette nähtud
kollektor peab olema konstrueeritud selliselt, et elemente saaks täita eraldi ning hoida
isoleerituna ventiili abil, mida saab hermeetiliselt sulgeda. Tuleohtlike gaaside (gruppi F
kuuluvad gaasid) vedamiseks peavad elemendid olema jagatud kuni 3000 liitrit mahutavatesse
gruppidesse, kusjuures kõik grupid peavad olema isoleeritud ventiiliga.

6.7.5.3.3

MEGC täitmise ja tühjendamise avauste iga tühjendamis- ja täitmistoru kergesti
juurdepääsetavasse kohta tuleb paigutada kaks järjestikust ventiili. Üks ventiilidest võib olla
tagasilöögiklapp. Täitmis- ja tühjendusseadmed võivad olla kinnitatud kollektori külge.
Torustiku lõigud, mida saab sulgeda mõlemast otsast ja kuhu vedelik võib sisse jääda, peavad
olema varustatud kaitseklapiga, et vältida ülemäärase rõhu tekkimist. Peamised MEGC
kaitseklapid peavad olema selgelt tähistatud, et näidata nende sulgemise suunda. Iga
sulgurventiil või muu sulgemise vahend peab olema konstrueeritud ja ehitatud vastu pidama
rõhule, mis on võrdne või suurem kui 1,5-kordne MEGC katserõhk. Kõik kruvispindliga
sulgurventiilid peavad sulguma käsiratast päripäeva keerates. Muude sulgurventiilide puhul
peab asend (avatud ja suletud) ning sulgemise suund olema selgelt näidatud. Kõik
sulgurventiilid tuleb konstrueerida ja paigutada selliselt, et vältida nende tahtmatut avanemist.
Ventiilide või lisaseadmete ehitamiseks tuleb kasutada sitkeid metalle.

6.7.5.3.4

Torustik peab olema konstrueeritud, ehitatud ja paigaldatud selliselt, et vältida selle paisumise
ja kokkutõmbumise, mehaaniliste löökide ning vibratsiooni tõttu tekkida võivaid vigastusi.
Torustiku ühendused peavad olema joodetud või metallide ühendus peab omama samaväärset
tugevust. Joodise materjalide sulamistemperatuur ei tohi olla madalam kui 525 °C.
Käitamisvahendite ja kollektori nimirõhk ei tohi olla väiksem kui kaks kolmandikku
elementide katserõhust.

6.7.5.4

Rõhualandusseadmed

6.7.5.4.1

ÜRO nr 1013, süsinikdioksiidi, ja ÜRO nr 1017, lämmastikoksiidi vedamiseks kasutatavad
MEGC elemendid peavad olema jagatud kuni 3000 liitrit mahutavateks gruppideks, kusjuures
kõik grupid peavad olema isoleeritud ventiiliga. Iga grupp peab olema varustatud ühe või
mitme rõhualandusseadmega. Kui kasutusriigi pädev asutus seda nõuab, peavad muude
gaaside jaoks ette nähtud MEGC-d olema varustatud rõhualandusseadmetega, mida see pädev
asutus ette näeb.

6.7.5.4.2

Juhul, kui rõhualandusseadmed on paigaldatud, peab iga MEGC element või elementide
grupp, mida saab isoleerida, olema varustatud ühe või enama rõhualandusseadmega.
Rõhualandusseadmed peavad olema tüüpi, mis peab vastu dünaamilistele jõududele, kaasa
arvatud vedeliku löögid, ning olema konstrueeritud vältima võõrainete sissepääsu, gaasi
lekkimist ja mis tahes ohtliku liigrõhu tekkimist.
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6.7.5.4.3

Alajao 4.2.5.2.6 teisaldatava paagi eeskirjas T50 määratud teatud jahutamata veeldatud
gaaside vedamiseks ette nähtud MEGC-d võivad olla varustatud kasutusriigi pädeva asutuse
poolt nõutud rõhualandusseadmega. Välja arvatud juhul, kui määratud ainete vedamiseks ette
nähtud MEGC on varustatud heakskiidetud rõhualandusseadmega, mis on ehitatud veetava
gaasiga sobivatest materjalidest, peab selline seade koosnema vedruga seadmele eelnevast
kaitsemembraanist. Kaitsemembraani ja vedruga seadme vaheline ruum võib olla varustatud
rõhu manomeetriga või sobiva kontrollindikaatoriga. See võimaldab avastada
kaitsemembraani purunemist, augu tekkimist või lekkimist, mis võib põhjustada
rõhualandusseadme töö häireid. Kaitsemembraan peab purunema nimirõhul, mis on 10%
kõrgem vedruga seadme tühjenemise algust tähistavast rõhust.

6.7.5.4.4

Madala rõhuga veeldatud gaaside vedamiseks kasutatavate mitmeotstarbeliste MEGC-de
puhul peavad rõhualandusseadmed avanema alajaos 6.7.3.7.1 selles MEGC-s vedada lubatud
kõrgeima maksimaalse lubatava töörõhuga gaasi jaoks määratud rõhul.

6.7.5.5

Rõhualandusseadmete maht

6.7.5.5.1

Paigaldatud rõhualandusseadmete summaarne läbilaskevõime peab olema piisav selleks, et
juhul, kui MEGC on täielikult tulest haaratud, ei ületa rõhk elementide sees (kaasa arvatud
rõhuületuspiir) 120% rõhualandusseadme seadistusrõhku. Rõhualandusseadmete süsteemi
minimaalse summaarse läbilaskevõime määramiseks tuleb kasutada standardis
CGA S-1.2-2003 „Survetasandusseadmete standardid. 2. osa. Kaubaveo ja teisaldatavad
paagid surugaasidele” toodud valemit. Standardit CGA S-1.1-2003 „Survetasandusseadmete
standardid. 1. osa. Balloonid surugaasidele” võib kasutada üksikute elementide
rõhualandamisvõime kindlaksmääramiseks. Madala rõhuga veeldatud gaaside puhul ette
nähtud täieliku rõhualandamisvõime saavutamiseks
võib kasutada vedruga
rõhualandusseadmeid. Mitmeotstarbeliste MEGC-de puhul peab rõhualandusseadmete
summaarse läbilaskevõime määramiseks MEGC-s vedada lubatud gaaside hulgast aluseks
võtma gaasi, mis nõuab kõrgeimat rõhualandamisvõimet.

6.7.5.5.2

Veeldatud gaaside vedamiseks ette nähtud elementidele paigaldatud rõhualandusseadmete
kogu nõutava läbilaskevõime määramiseks tuleb arvesse võtta gaasi termodünaamilisi
omadusi (vt näiteks CGA S-1.2-2003 „Survetasandusseadmete standardid. 2. osa. Kaubaveo
ja teisaldatavad paagid surugaasidele” madala rõhuga veeldatud gaaside jaoks ja
CGA S-1.1-2003 „Survetasandusseadmete standardid. 1. osa. Balloonid surugaasidele” kõrge
rõhuga veeldatud gaaside jaoks).

6.7.5.6

Rõhualandusseadmete tähistus

6.7.5.6.1

Rõhualandusseadmed peavad olema selgelt ja püsivalt tähistatud järgmiste andmetega:
a)

tootja nimi ja vastav katalooginumber;

b)

seadistusrõhk ja/või seadistustemperatuur;

c)

viimase katsetamise kuupäev:

d)

vedruga rõhualandusseadme ja kaitsemembraani voolupinna ristlõike pindala (mm2).

6.7.5.6.2

Madala rõhuga veeldatud gaaside jaoks mõeldud vedruga rõhualandusseadmetele märgitud
arvustuslik läbilaskevõime tuleb määrata ISO 4126-1:2004 ja ISO 4126-7:2004 kohaselt.

6.7.5.7

Rõhualandusseadmete ühendused

6.7.5.7.1

Rõhualandusseadmete ühendused peavad olema piisava suurusega, et võimaldada nõutud
tühjeneval gaasil takistamatult rõhualandusseadmesse pääseda. Elemendi ja
rõhualandusseadme vahele ei tohi paigutada mingeid sulgurventiile, välja arvatud juhul, kui
hoolduseks või muul põhjusel on ette nähtud dubleeritud seadmed ning tegelikult kasutuses
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olevaid seadmeid teenindavad sulgurventiilid on lukustatud avatud asendisse või kui
sulgurventiilid on selliselt sünkroniseeritud, et vähemalt üks dubleeritud seadmest on alati
tööasendis ning vastab alajao 6.7.5.5 nõuetele. Ventilatsiooniavasse või
rõhualandusseadmesse viiva või sealt lähtuva avause ees ei tohi olla mingit takistust, mis võiks
takistada või sulgeda voolu elemendist sellesse seadmesse. Kogu torustiku ja manuste ava
peab olema vähemalt sama suure voolu pindalaga kui rõhualandusseadme sisselaskel, millega
ta on ühendatud. Tühjendamistoru nimimõõt peab olema vähemalt sama suur kui
rõhualandusseadme väljalaskel. Rõhualandusseadmete ventilatsiooniavad, kui neid
kasutatakse, peavad suunama vabaneva auru või vedeliku atmosfääri minimaalse vasturõhuga
rõhualandusseadmele.
6.7.5.8

Rõhualandusseadmete paigutus

6.7.5.8.1

Iga rõhualandusseade peab maksimaalsete täitmise tingimuste puhul olema kontaktis
veeldatud gaaside vedamiseks mõeldud elementide aururuumiga. Juhul, kui seadmed on
paigaldatud, peavad nad olema paigutatud selliselt, et väljuv aur oleks suunatud takistamatult
ülespoole, et vältida väljapääseva gaasi või vedeliku mis tahes põrkumist MEGC, selle
elementide või inimeste vastu. Tuleohtlike, pürofoorsete ja sööbivate gaaside puhul peab
väljuv gaas olema suunatud elemendist eemale selliselt, et see ei saaks põrkuda teiste
elementide vastu. Lubatud on kasutada gaasivoolu peegeldavaid kuumuskindlaid
kaitsevahendeid tingimusel, et rõhualandusseadme nõutud läbilaskevõime ei vähene.

6.7.5.8.2

Kasutusele tuleb võtta meetmed juhuslike inimeste juurdepääsu vältimiseks
rõhualandusseadmetele ning seadmete kaitsmiseks vigastuste eest MEGC ümberpaiskumise
korral.

6.7.5.9

Mõõteseadmed

6.7.5.9.1

Juhul, kui MEGC on mõeldud täitmiseks massi alusel, peab see olema varustatud ühe või
enama mõõteseadmega. Kasutada ei tohi klaasist või muust purunevast materjalist valmistatud
tasememõõtureid.

6.7.5.10

MEGC toendid, raamid, tõste- ja kinnitusmanused

6.7.5.10.1

MEGC-d tuleb konstrueerida ja ehitada koos toestava struktuuriga, mis pakub veo ajal kindlat
tuge. Alajaos 6.7.5.2.8 määratud jõude ning alajaos 6.7.5.2.10 määratud varutegurit peab
konstrueerimisel arvesse võtma. Lubatud on kasutada jalaseid, tugiraame, tugipesasid või
muid sarnaseid struktuure.

6.7.5.10.2

Lisaelementide (nt tugipesade, tugiraamide jne) ning MEGC tõstmise ja kinnisidumise
seadiste poolt tingitud kombineeritud pinged ei tohi põhjustada ülemäärast pinget mis tahes
elemendile. Kõigi MEGC-de külge tuleb kinnitada püsivad tõstmise ja kinnisidumise seadised.
Mingil juhul ei tohi lisaelemendid või seadised olla elementide külge keevitatud.

6.7.5.10.3

Tugede ja raamistike konstrueerimisel tuleb arvesse võtta keskkonna korrosiooni mõju.

6.7.5.10.4

Juhul, kui MEGC-sid ei kaitsta veo ajal alajao 4.2.4.3 kohaselt, tuleb elemente ja
käitamisvahendeid kaitsta külg- või pikisuunalise kokkupõrke või ümberpaiskumise tõttu
tekkivate vigastuste eest. Välised manused peavad olema kaitstud selliselt, et välistada MEGC
kokkupõrke või ümberpaiskumise korral elementide sisu väljapääs selle manustele. Erilist
tähelepanu tuleb pöörata kollektori kaitsmisele. Kaitsmise näited hõlmavad:
a)

kaitset külgsuunalise kokkupõrke vastu, mis võib koosneda pikisuunalistest lattidest;

b)

kaitset ümberpaiskumise vastu, mis võib koosneda raami ümber kinnitatud
tugevdusrõngastest või -lattidest;
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c)

kaitset tagant toimuva kokkupõrke vastu, mis võib koosneda kaitserauast või raamist;

d)

elementide ja käitamisvahendite kaitset kokkupõrke või ümberpaiskumise vastu
ISO 1496-3:1995 asjaomaste sätete kohase ISO raami kasutamisega.

6.7.5.11

Pakendi tootmisluba

6.7.5.11.1

Pädev asutus või selle poolt volitatud organ peab välja andma pakendi tootmisloa mis tahes
uue MEGC konstruktsiooni kohta. See sertifikaat peab tõendama, et MEGC on selle asutuse
poolt üle vaadatud, sobib ettenähtud kasutusotstarbeks ning vastab käesoleva peatüki nõuetele,
peatüki 4.1 gaase käsitlevatele kohaldatavatele sätetele ja pakkimiseeskirjale P200. Juhul, kui
MEGC-de seeriad on toodetud konstruktsiooni muudatusteta, kehtib sertifikaat kogu seeria
kohta. Vastavustunnistusel peab olema viide prototüübi katsearuandele, kollektori
valmistamiseks kasutatud materjalidele, standarditele, mille kohaselt elemendid on
valmistatud, ning loa numbrile. Loa number peab koosnema loa andnud riigi tunnus- või
eraldusmärgist, st rahvusvahelises liikluses kasutatavast eraldusmärgist, mida näitab
rahvusvahelises maanteeliikluses osalevatel mootorsõidukitel kasutatav riigi tunnusmärk2,
ning registreerimisnumbrist. Mis tahes alajao 6.7.1.2 kohased alternatiivsed muudatused tuleb
sertifikaadil ära näidata. Pakendi tootmisluba võib olla aluseks väiksemate MEGC-de
heakskiitmiseks, mis on valmistatud sama tüüpi ja paksusega materjalidest, samasuguseid
töötlemistehnoloogiaid kasutades ning identsete tugedega, samaväärsete sulguritega ja muude
abiseadmetega.

6.7.5.11.2

Prototüübi katsetamise aruanne pakendi tootmisloa jaoks peab sisaldama vähemalt järgmist:
a)

standardis ISO 1496-3:1995 määratud kohaldatava karkassikatse tulemusi;

b)

alajaos 6.7.5.12.3 määratud esialgse ülevaatuse ja katsetamise tulemusi;

c)

alajaos 6.7.5.12.1 määratud kokkupõrkekatse tulemusi ja

d)

sertifitseerimisdokumente, mis kinnitavad, et balloonid ja torukujulised anumad
vastavad kohaldatavatele standarditele.

6.7.5.12

Ülevaatus ja katsetamine

6.7.5.12.1

MEGC-sid, mis vastavad 1972. aasta rahvusvahelise ohutute konteinerite konventsiooni
(CSC) muudetud redaktsioonis esitatud konteineri definitsioonile, tohib kasutada üksnes juhul,
kui sellise paagi konkreetset konstruktsiooni esindav prototüüp läbib edukalt „Katsete ja
kriteeriumide käsiraamatu” IV osa 41. jaos ette nähtud pikisuunalise dünaamilise kokkupõrke
katse.

6.7.5.12.2

Iga MEGC elemente ja varustuse üksuseid tuleb enne esmakordset töölerakendamist
kontrollida ja katsetada (esmane ülevaatus ja katsetamine). Sellele järgnevalt tuleb MEGC-d
üle vaadata mitte rohkem kui viieaastaste vaheaegade järel (viie aasta tagant toimuv korraline
ülevaatus). Erakorraline ülevaatus ja katsetamine tuleb läbi viia vaatamata viimase korralise
ülevaatuse ja katsetamise ajale, kui see on alajao 6.7.5.12.5 kohaselt vajalik.

6.7.5.12.3

MEGC esmane ülevaatus ja katsetamine peab sisaldama konstrueerimise parameetrite
kontrollimist, MEGC ja selle manuste välist ülevaatust, arvestades gaase, mida veetakse ning
alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskirja P200 katserõhkude kohaselt sooritatud survekatset. Kollektori
survekatset võib sooritada surveproovina või pädeva asutuse või selle poolt volitatud organi
nõusolekul muud vedelikku või gaasi kasutades. Enne MEGC töösse võtmist tuleb sooritada

2

Rahvusvahelises maanteeliikluses osalevatel mootorsõidukitel ja haagistel kasutatav riigi tunnusmärk, mis vastab
näiteks maanteeliiklust käsitlevale 1949. aasta Genfi konventsioonile või maanteeliiklust käsitlevale 1968. aasta Viini
konventsioonile.
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ka kõigi käitamisvahendite tiheduse katse ja rahuldava töötamise katse. Juhul, kui elemendid
ja nende kinnitused on eraldi surveproovi läbinud, tuleb nendega peale koostamist läbi viia
tiheduskatse.
6.7.5.12.4

Viie aasta tagant toimuv korraline ülevaatus ja katsetamine peab sisaldama konstruktsiooni,
elementide ja käitamisvahendite välist ülevaatust alajao 6.7.5.12.6 kohaselt. Elemente ja
torustikku tuleb katsetada pakkimiseeskirjas P200 määratud ning alajao 6.2.1.5 nõuete kohaste
ajavahemike tagant. Juhul, kui elemendid ja varustus on eraldi surveproovi läbinud, tuleb
nendega peale koostamist läbi viia tiheduskatse.

6.7.5.12.5

Erakorraline ülevaatus ja katsetamine on vajalikud, kui MEGC-l ilmnevad vigastatud või
korrodeerunud alad, lekkimine või muud tingimused, mis viitavad puudustele, mis võivad
mõjutada MEGC korrasolekut. Erakorralise ülevaatuse ja katsetamise maht sõltub MEGC
vigastuste või kulumise ulatusest. See peab sisaldama vähemalt alajaos 6.7.5.12.6 nõutud
kontrollimisi.

6.7.5.12.6

Kontrollimine peab tagama, et:
a)

elemente kontrollitakse väliselt pitingu, korrosiooni, kulumise, mõlkide, kõverdumiste,
keevise defektide või mis tahes muude puuduste, kaasa arvatud lekkimise suhtes, mis
võivad muuta MEGC veoks ohtlikuks;

b)

torustikku, ventiile ja tihendeid kontrollitakse korrodeerunud piirkondade, defektide ja
muude puuduste suhtes, kaasa arvatud lekkimine, mis võivad muuta MEGC täitmise,
tühjendamise või veo ohtlikuks;

c)

lahtised või puuduvad poldid või mutrid igasugustel äärikühendustel või pimeäärikutel
on asendatud või kinnitatud;

d)

kõik avariiseadmed ja klapid on ilma korrosioonita, deformatsioonideta ning igasuguste
vigastusteta või defektideta, mis võiksid takistada nende normaalset tööd. Eemalt
suletavate sulgemisseadmete ja isesulguvate sulgurventiilide töötamist tuleb
kontrollida;

e)

kõik nõutavad tähistused MEGC-l on loetavad ning kooskõlas rakendatavate nõuetega
ja

f)

MEGC raamistik, toed ning tõstmiseks ette nähtud vahendid on rahuldavas korras.

6.7.5.12.7

Alajagudes 6.7.5.12.1, 6.7.5.12.3, 6.7.5.12.4 ja 6.7.5.12.5 toodud ülevaatused ja katsetamised
peab läbi viima pädeva asutuse poolt volitatud organ või need peavad toimuma selle
juuresolekul. Juhul, kui survekatse on ülevaatuse ja katsetamise osaks, peab katserõhk olema
selleks suuruseks, mis kantakse MEGC andmeplaadile. Surve all olevat MEGC-d tuleb
kontrollida mis tahes elementide, torustike või seadmete lekkimise suhtes.

6.7.5.12.8

Juhul, kui avastatakse tõendid mis tahes ohtliku olukorra kohta, ei tohi MEGC-d töösse tagasi
lubada kuni see on korrastatud ning kohased katsetamised ja kontrollimised sooritatud.

6.7.5.13

Tähistamine

6.7.5.13.1

Iga MEGC peab olema varustatud korrosioonikindlast metallist plaadiga, mis on püsivalt
kinnitatud MEGC külge, silmapaistvasse kohta, kus sellele on kontrollimisel lihtne ligi
pääseda. Metallist plaat ei tohi olla kinnitatud elementide külge. Elemendid peavad olema
tähistatud peatüki 6.2 kohaselt. Plaadile tuleb stantsimise või muu sarnase meetodiga kanda
vähemalt järgmine informatsioon:
a)

informatsioon omaniku kohta
i)

omaniku registreerimisnumber;
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b)

c)

informatsioon tootmise kohta
i)

tootjariik;

ii)

tootmisaasta;

iii)

tootja nimi või märgis;

iv)

tootja seerianumber;

informatsioon heakskiidu kohta
i)

ÜRO pakendi sümbol

;

seda sümbolit ei tohi kasutada muul otstarbel, kui kinnitusena selle kohta, et
pakend, elastne mahtkonteiner, teisaldatav paak või MEGC vastab peatüki 6.1,
6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 või 6.11 asjaomastele nõuetele;

d)

e)

ii)

heakskiidu andnud riik;

iii)

tehnilise lahenduse heaks kiitnud asutus;

iv)

tehnilise lahenduse heakskiidu number;

v)

tähed „AA” kui tehniline lahendus kiideti heaks alternatiivse korralduse alusel
(vt alajagu 6.7.1.2);

rõhud
i)

katserõhk (baari/kPa, manomeetriline) 3;

ii)

esmase surveproovi kuupäev (kuu ja aasta);

iii)

esmase surveproovi juures olnud isiku tunnusmärk;

temperatuurid
i)

f)

g)

3

arvutuslik temperatuurivahemik (°C) 3;

elemendid / maht
i)

elementide arv;

ii)

kogu veemahutavus (liitrit) 3;

korralised ülevaatused ja katsetamine
i)

viimase korralise katsetamise tüüp (5 aasta tagant toimuv või erakorraline);

ii)

viimase korralise katsetamise kuupäev (kuu ja aasta);

iii)

viimase katsetamise sooritanud või selle juures viibinud volitatud asutuse
tunnusmärk.

Näidata tuleb kasutatav ühik.
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Joonis 6.7.5.13.1: näide tahvli märgistusest
Omaniku registreerimisnumber
INFORMATSIOON TOOTMISE KOHTA
Tootjariik
Tootmisaasta
Tootja
Tootja seerianumber
INFORMATSIOON HEAKSKIIDU KOHTA
Heakskiidu andnud riik
Tehnilise lahenduse heaks kiitnud asutus
Tehnilise lahenduse heakskiidu number
RÕHUD
Katserõhk
Esmase surveproovi kuupäev:
(kk/aaaa)
Juuresviibinu pitser:
TEMPERATUURID
Arvutuslik temperatuurivahemik
ELEMENDID/MAHT
Elementide arv
Kogu veemahutavus
KORRALISED ÜLEVAATUSED / KATSETAMINE
Katse tüüp
Katse kuupäev Juuresviibinu pitser
Katse tüüp
(kk/aaaa)

6.7.5.13.2

„AA” (vajaduse korral)
baari

°C

kuni

°C

liitrit
Katse kuupäev
(kk/aaaa)

Juuresviibinu pitser

Järgnev informatsioon tuleb vastupidavalt kanda MEGC külge kindlalt kinnitatud metallist
plaadile:
Operaatori nimi
Maksimaalne lubatav veose mass ________ kg
Töörõhk 15 ºC juures: ________ baari, manomeetriline
Maksimaalne lubatav kogumass (MPGM) __________ kg
Veoseta (taara) mass _________ kg
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PEATÜKK 6.8
NÕUDED PÜSIPAAKIDE (PAAKSÕIDUKITE), KERGPAAKIDE,
PAAKKONTEINERITE, METALLMATERJALIST VALMISTATUD PAAKVAHETUSKEREDE, ANUMAKOGUMIGA SÕIDUKITE NING
MITMEELEMENDILISTE GAASIKONTEINERITE (MEGC) EHITUSELE,
VARUSTUSELE, TÜÜBIKINNITUSELE, ÜLEVAATUSTELE, KATSETAMISELE
JA TÄHISTAMISELE
MÄRKUS 1:

teisaldatavate paakide ja ÜRO poolt sertifitseeritud mitmeelemendiliste gaasikonteinerite
(MEGC) kohta vt peatükki 6.7, fiiber-sarrustatud plastist paakide kohta vt peatükki 6.9,
vaakum-jäätmepaakide kohta vt peatükki 6.10.

MÄRKUS 2:

lisaaine seadmega varustatud püsipaakide (paaksõidukite) ja kergpaakide kohta vt peatüki 3.3
erisätet 664.

6.8.1

Reguleerimisala

6.8.1.1

Üle kogu lehe laiuse kirjutatud nõuded kehtivad nii püsipaakide (paaksõidukite), kergpaakide
ja anumakogumiga sõidukite kui ka paakkonteinerite, paak-vahetuskerede ja MEGC-de kohta.
Ainult ühes veerus toodud nõuded kehtivad:
-

püsipaakide (paaksõidukite), kergpaakide ja anumakogumiga sõidukite kohta
(vasakpoolne veerg);

-

paakkonteinerite, paak-vahetuskerede ja MEGC-de kohta (parempoolne veerg).
Need nõuded kehtivad

6.8.1.2

püsipaakide (paaksõidukite), kergpaakide ja
anumakogumiga sõidukite kohta,

paakkonteinerite,
MEGC-de kohta,

paak-vahetuskerede ja

mida kasutatakse gaasiliste, vedelate, pulbriliste või granuleeritud ainete veoks.
6.8.1.3

Jagu 6.8.2 sätestab nõuded kõikide klasside ainete veoks ette nähtud püsipaakide
(paaksõidukite), kergpaakidele, paakkonteineritele ja paak-vahetuskeredele ning klassi 2
gaaside veoks ette nähtud anumakogumiga sõidukitele ja MEGC-dele. Jaod 6.8.3 kuni 6.8.5
sisaldavad jao 6.8.2 nõudeid täiendavaid või muutvaid erinõudeid.

6.8.1.4

Nende paakide kasutamist puudutavate sätete kohta vt peatükki 4.3.

6.8.2

Kõigi klasside suhtes kohaldatavad nõuded

6.8.2.1

Ehitus
Põhiprintsiibid

6.8.2.1.1

Korpused, nende käitamisvahendid ja konstruktsioonielemendid peavad olema konstrueeritud
nii, et nad ilma sisu kaotuseta (välja arvatud teatud koguses gaasi väljapääs
gaasiärastusklappide kaudu) taluksid:
-

alajagudes 6.8.2.1.2 ja 6.8.2.1.13 määratud normaalsetel veotingimustel esinevaid
staatilisi ja dünaamilisi pingeid;
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alajaos 6.8.2.1.15 määratud minimaalseid pingeid.

6.8.2.1.2

6.8.2.1.3

Paagid ja nende kinnituselemendid peavad Paakkonteinerid ja nende kinnitused peavad
suutma summutada maksimaalse lubatud suutma summutada maksimaalse lubatud
koorma puhul esinevad pinged:
koormuse puhul esinevad pinged:
-

sõidusuunas:
ulatuses;

kahekordse

-

risti sõidusuunaga: täismassi ulatuses;

-

vertikaalselt
ulatuses;

-

vertikaalselt
allapoole:
täismassi ulatuses.

ülespoole:

täismassi -

sõidusuunas:
ulatuses;

kahekordse

täismassi

-

horisontaalselt risti sõidusuunaga:
täismassi ulatuses; (kui sõidusuund ei
ole selgelt määratud, siis kahekordse
täismassi suuruseid pingeid igas
suunas);

-

vertikaalselt
ulatuses;

-

vertikaalselt allapoole:
täismassi ulatuses.

täismassi
kahekordse

ülespoole:

täismassi
kahekordse

Korpuste seinad peavad olema vähemalt paksusega, mis on määratud alajagudes
6.8.2.1.17–6.8.2.1.21

6.8.2.1.17–6.8.2.1.20.

6.8.2.1.4

Korpused peavad olema konstrueeritud ja ehitatud kooskõlas alajaos 6.8.2.6 loetletud
standardite nõuetega või alajao 6.8.2.7 kohaselt pädeva asutuse poolt tunnustatud tehniliste
eeskirjadega, mille järgi valitakse materjal ja määratakse seinapaksus, arvestades
maksimaalseid ja minimaalseid täitmis- ja töötemperatuure, kuid alajagude 6.8.2.1.6 kuni
6.8.2.1.26 nõuded peavad olema täidetud.

6.8.2.1.5

Teatud ohtlike ainete vedamiseks ette nähtud paakidel peab olema lisakaitse. See võib olla
korpuse täiendava paksuse vormis (suurendatud arvutuslik rõhk), mis on määratud
asjassepuutuvatele ainetele omaseid ohte arvestades, või kaitseseadme vormis (vt jao 6.8.4
erisätteid).

6.8.2.1.6

Keevitused peavad olema teostatud oskuslikult ning pakkuma täielikku ohutust. Keevituste
teostamine ja kontroll peab vastama alajao 6.8.2.1.23 nõuetele.

6.8.2.1.7

Tuleb rakendada meetmeid korpuste kaitsmiseks negatiivsest siserõhust põhjustatud
deformatsiooniohu vastu. Korpused, peale alajao 6.8.2.2.6 kohaste korpuste, mis on
konstrueeritud olema varustatud vaakumklappidega, peavad olema suutelised ilma püsiva
deformatsioonita taluma mitte vähem kui 21 kPa (0,21 baari) võrra siserõhku ületavat välist
rõhku. Ainult II või III pakendigrupi tahkete (pulbriliste või granuleeritud), veo ajal
mitteveelduvate ainete vedamiseks mõeldud korpus võib olla konstrueeritud väiksema välise
rõhu jaoks, mis ei tohi siiski olla väiksem kui 5 kPa (0,05 baari). Vaakumklapid tuleb
reguleerida tööle hakkama mitte suuremal rõhul kui paagi arvutuslik vaakumrõhk. Korpused,
mis ei ole konstrueeritud olema varustatud vaakumklapiga, peavad olema suutelised ilma
püsiva deformatsioonita taluma mitte vähem kui 40 kPa (0,4 baari) võrra siserõhku ületavat
välist rõhku.
Korpuste materjalid

6.8.2.1.8

Korpused peavad olema valmistatud sobivatest metallilistest materjalidest, mis peavad vastu
pidama haprale purunemisele ning korrosioonpragunemisele temperatuurivahemikus -20 ºC
kuni + 50 ºC, kui erinevate klasside jaoks ei ole ette nähtud muid temperatuurivahemikke.
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6.8.2.1.9

Sisuga kokku puutuvate korpuste või nende kaitsevoodrite materjalid ei tohi sisaldada aineid,
mis võiksid sisuga ohtlikult reageerida (vt jagu 1.2.1 „Ohtlik reaktsioon”), moodustada
ohtlikke ühendeid või oluliselt materjali nõrgendada.
Juhul, kui veetava aine ja korpuse valmistamiseks kasutatud materjali vaheline kontakt tekitab
korpuse seinte pidevat õhenemist, tuleb seinte paksust tootmise käigus vastavalt suurendada.
Seda korrosiooni võimaldavat lisapaksust ei tohi korpuse seinte paksuse arvestamisel arvesse
võtta.

6.8.2.1.10

Keevitatud korpuste jaoks võib kasutada ainult laitmatult keevitatavaid materjale, mille
löögitugevus ümbritseva keskkonna -20 0C temperatuuril, eriti keevisõmbluse ja sellega
piirnevas tsoonis, on garanteeritud.
Juhul, kui kasutatakse kõrgekvaliteedilist terast, ei tohi voolavuspiiri garanteeritud väärtus Re
olla üle 460 N/mm2 ja tõmbetugevuse ülemise piiri garanteeritud väärtus Rm üle 725 N/mm2,
vastavalt materjali spetsifikatsioonile.

6.8.2.1.11

Teraseid, mille Re/Rm suhe on üle 0,85, ei ole lubatud keevitatud korpuste valmistamiseks
kasutada.
Re

=

näiv voolavuspinge terastele, millel on selgelt väljendatud voolavuspiir või
garanteeritud 0,2% testimispinge terastele, millel puudub selgelt väljendatud
voolavuspiir (1% austerniitteraste jaoks)

Rm

=

tõmbetugevus.

Materjali kontrolli tunnistuses toodud väärtused tuleb igal juhtumil selle suhte määramisel
aluseks võtta.
6.8.2.1.12

Terase puhul ei tohi katkepikenemine protsentides olla väiksem kui
10 000
määratud tõmbetugevus (N/mm2)
kuid kõrgekvaliteediliste teraste puhul ei tohi see olla alla 16% ja teiste teraste puhul mitte alla
20%.
Alumiiniumisulamite puhul ei tohi katkepikenemine olla väiksem kui 12%1.
Korpuse seina paksuse arvutamine

6.8.2.1.13

Rõhk, millel põhineb korpuse seina paksus, ei tohi olla väiksem kui arvustuslik rõhk, kuid
arvesse peab võtma ka alajaos 6.8.2.1.1 toodud pingeid ning kui vaja, siis ka järgmisi pingeid:
Nende sõidukite puhul, mille paak moodustab
iseseisva pingestatud elemendi, peab paak
olema konstrueeritud taluma neid pingeid
lisaks muudest allikatest põhjustatud
pingetele.

Lehtmetalli puhul peab tõmbekatsekeha telg olema täisnurga all tõmbamise suunaga. Jääkpikenemine katkemisel
määratakse ümmarguse ristlõikega katsekeha puhul, mille pikkus l on võrdne viiekordse läbimõõduga d (l = 5d); juhul,
kui katsekeha on ristkülikukujulise ristlõikega, tuleb mõõtepikkus määrata valemiga
1

l  5,65 Fo ,
kus F0 näitab katsekeha esialgset ristlõikepindala.
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Nende pingete puhul ei tohi pinge korpuse ja Kõikide nende pingete puhul tuleb arvestada
selle kinnituste kõige suurema pinge all järgmiste ohuteguritega:
olevas punktis ületada alajaos 6.8.2.1.16
- selgelt väljendatud voolavuspiiriga
määratud σ väärtust.
metallide jaoks: ohutustegur 1,5 näiva
voolavuspiiri suhtes; või
-

6.8.2.1.14

selgelt väljendumata voolavuspiiriga
metallide
puhul:
ohutegur
1,5
garanteeritud 0,2% testimispinge puhul
(1%
maksimaalne
pikenemine
austeniitteraste puhul).

Peatüki 3.2 tabeli A veeru 12 kohase paagikoodi (vt alajagu 4.3.4.1) teises osas toodud
arvutusliku rõhu puhul.
Juhul, kui on toodud täht „G”, kehtivad järgmised nõuded:
a)

isevoolu teel tühjendatavad korpused, mis on ette nähtud 50 ºC juures mitte üle 110 kPa
(1,1 baar) aururõhuga (absoluutne rõhk) ainete vedamiseks, peavad olema
konstrueeritud arvutuslikule rõhule, mis on võrdne veetava aine kahekordse staatilise
rõhuga, kuid mitte väiksem kui kahekordne vee staatiline rõhk;

b)

rõhu all täidetavad või tühjendatavad korpused, mis on ette nähtud 50 ºC juures mitte
üle 110 kPa (1,1 baar) aururõhuga (absoluutne rõhk) ainete vedamiseks, peavad olema
konstrueeritud 1,3 kordse täitmise või tühjendamise rõhuga võrdsele arvutuslikule
rõhule;

Juhul, kui toodud on minimaalse arvutusliku rõhu (manomeetriline rõhk) numbriline väärtus,
peab korpus olema konstrueeritud sellele rõhule, mis ei tohi olla väiksem kui 1,3-kordne
täitmise või tühjendamise rõhk. Nendel juhtudel kehtivad järgmised minimaalsed nõuded:
c)

Korpused, mis on ette nähtud 50°C juures üle 110 kPa (1,1 baari) aururõhuga ja üle
35°C keemispunktiga ainete vedamiseks, olenemata nende täitmise või tühjendamise
süsteemist, peavad olema konstrueeritud mitte väiksemale kui 150 kPa (1,5 baari)
arvutuslikule rõhule või 1,3-kordse täitmise või tühjendamise rõhuga võrdsele
arvutuslikule rõhule sõltuvalt sellest, kumb väärtus on suurem;

d)

Korpused, mis on ette nähtud kuni 35 °C keemispunktiga ainete vedamiseks, olenemata
nende täitmise või tühjendamise süsteemist, peavad olema konstrueeritud 1,3-kordse
täitmise või tühjendamise rõhuga võrdsele, kuid mitte väiksemale kui 0,4 MPa (4 baar)
(manomeetriline rõhk) arvutuslikule rõhule.

6.8.2.1.15

Katserõhul ei tohi pinge σ korpuse kõige tugevama pinge all olevas punktis ületada allpool
toodud, materjalist sõltuvaid piire. Arvesse tuleb võtta igasugust keevituse tõttu juhtuda võivat
nõrgenemist.

6.8.2.1.16

Kõikide metallide ja sulamite jaoks peab katserõhu pinge σ olema madalam kui järgmiste
valemitega määratud väikseim väärtus:
  0,75 Re või   0,5 Rm
kus
Re

=

näiv voolavuspinge terastele, millel on selgelt väljendatud voolavuspiir või
0,2% voolavuspinge terastele, millel puudub selgelt väljendatud voolavuspiir
(1% voolavuspinge austeniitteraste jaoks)

Rm =

tõmbetugevus.
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Kasutatavad Re ja Rm väärtused peavad olema materjalistandardite kohaselt määratud
minimaalsed väärtused. Juhul, kui kasutatava materjali või sulami jaoks
materjalistandard puudub, peavad kasutatavad Re ja Rm väärtused olema kinnitatud
pädeva asutuse või selle poolt määratud organi poolt.
Juhul, kui kasutatakse austeniitteraseid, võib materjalistandardites toodud minimaalseid
väärtusi suurendada kuni 15% võrra, kui need kõrgemad väärtused on kontrollimise
tunnistuses ära näidatud. Minimaalseid väärtusi ei tohi siiski ületada, kui rakendatakse alajaos
6.8.2.1.18 toodud valemit.
Korpuse minimaalne paksus
6.8.2.1.17

Korpuse seina paksus ei tohi olla väiksem kui suurim järgmiste valemitega määratud
väärtustest:

e

PT D
2

e

PC D
2

kus:
e

=

minimaalne seinapaksus, mm

PT

=

katserõhk, MPa

PC

=

alajaos 6.8.2.1.14 määratud arvutuslik rõhk, MPa

D

=

korpuse sisemine läbimõõt, mm



=

lubatav pinge, nagu defineeritud alajaos 6.8.2.1.16, N/mm2



=

koefitsient väärtusega kuni 1, mis arvestab igasugust keevituste põhjustatud
nõrgenemist ning on seotud alajaos 6.8.2.1.23 defineeritud kontrolli meetoditega.

Seinapaksus ei tohi mingil juhul olla väiksem kui paksus, mis on määratud alajagudes

6.8.2.1.18

6.8.2.1.18–6.8.2.1.21.

6.8.2.1.18–6.8.2.1.20.

Alla 1,8 m läbimõõduga ümmarguse
ristlõikega korpuste2 seinad, peale alajaos
6.8.2.1.21 nimetatute, ei tohi olla alla 5 mm
paksusest madalsüsinikterasest3 või mõnest
ekvivalentse paksusega muust metallist.

Madalsüsinikterasest3 seina paksus peab
olema vähemalt 5 mm2 (vastavalt alajagude
6.8.2.1.11 ja 6.8.2.1.12 nõuetele); muust
metallist seina paksus peab olema
samaväärne.

Kui korpuse läbimõõt on üle 1,8 m, peab selle
metallseina paksus olema vähemalt 6 mm,
välja arvatud pulbriliste või granuleeritud
ainete vedamiseks kasutatavate anumate
puhul, kui korpuse seina materjaliks on
madalsüsinikteras3 või mõni ekvivalentse
paksusega muu metall.

Kui läbimõõt on üle 1,8 m, tuleb seda paksust
suurendada 6 mm-ni, välja arvatud pulbriliste
või granuleeritud ainete veoks mõeldud
paakide puhul, kui korpus on valmistatud
madalsüsinikterasest3,
või
samaväärse
paksuseni, kui see on mõnest muust metallist.
Olenemata kasutatavast metallist, ei tohi
korpuse seina paksus mingil juhul olla alla
3 mm.

Muu kui ümmarguse ristlõikega, näiteks kastikujuliste või elliptiliste korpuste puhul peavad näidatud läbimõõdud
vastama sama ristlõikepindalaga ümmarguste ristlõigete põhjal arvutatud läbimõõtudele. Sellise kujuga ristlõigete puhul
ei tohi korpuse kumerusraadius ületada 2000 mm külgedel ning 3000 mm ülemises- ja põhjaosas.
2

„Madalsüsinikterase” ja „etalonterase” definitsiooni vt jaost 1.2.1. „Madalsüsinikteras” hõlmab käesoleval juhul
ka EN materjalistandardites „madalsüsinikteraseks” nimetatud terast, mille minimaalne tõmbetugevus on 360 N/mm²
kuni 490 N/mm² ja minimaalne katkepikenemine vastab alajaole 6.8.2.1.12.
3

- 497 -

„Samaväärne paksus” tähendab järgmise valemiga4 leitud seinapaksust:
464e 0
e1 
3
R m1A1 2
Juhul,
kui
paak
on
varustatud
alajao 6.8.2.1.20
kohase
kaitsega
külgsuunalise kokkupõrke või ümbermineku
vastu, võib pädev asutus lubada vähendada
eeltoodud
minimaalset
seinapaksust
proportsionaalselt
pakutava
kaitsega;
sellegipoolest ei tohi nimetatud paksus olla
alla 3 mm madalsüsinikterase3 puhul või alla
sellega samaväärse paksuse muude metallide
puhul korpustel, mille läbimõõt on kuni 1,8
m. Kui korpuse läbimõõt ületab 1,8 m3, tuleb
seda minimaalset paksust suurendada 4 mmni madalsüsinikterase3 puhul või sellega
ekvivalentse paksuseni muude metallide
puhul.
Samaväärne
paksus
tähendab
alajao 6.8.2.1.18 valemiga leitud paksust.

Juhul,
kui
paak
on
varustatud
alajao 6.8.2.1.20 kohase kaitsega vigastuste
vastu, võib pädev asutus lubada vähendada
eeltoodud
minimaalset
seinapaksust
proportsionaalselt
pakutava
kaitsega;
sellegipoolest ei tohi nimetatud paksus olla
alla 3 mm madalsüsinikterase3 puhul või alla
sellega samaväärse paksuse muude metallide
puhul korpustel, mille läbimõõt on kuni 1,8
m. Kui korpuse läbimõõt ületab 1,8 m3, tuleb
seda minimaalset paksust suurendada 4 mmni madalsüsinikterase3, puhul või sellega
samaväärse paksuseni muude metallide
puhul.

Välja arvatud alajaos 6.8.2.1.21 toodud
juhtumid, ei tohi alajao 6.8.2.1.20 punkti a
või b kohase vigastuste vastase kaitsega
korpuse seinad olla õhemad kui alltoodud
tabelis antud väärtused.

Alajao 6.8.2.1.20 kohase vigastuste vastase
kaitsega korpuse seina paksus ei tohi olla
väiksem kui järgnevas tabelis toodud
väärtused.

Korpuse minimaalne
seinapaksus

6.8.2.1.19

Korpuse läbimõõt
Roostevabad
austeniitterased
Roostevabad
austeniitferriitterased
Muud terased
Alumiiniumisulamid
99,8% puhtusega puhas
alumiinium

Samaväärne paksus tähendab
6.8.2.1.18 valemiga leitud paksust.

 1,80 m

> 1,80 m

2,5 mm

3 mm

3 mm

3,5 mm

3 mm
4 mm

4 mm
5 mm

6 mm

8 mm

alajao

„Madalsüsinikterase” ja „etalonterase” definitsiooni vt jaost 1.2.1. „Madalsüsinikteras” hõlmab käesoleval juhul
ka EN materjalistandardites „madalsüsinikteraseks” nimetatud terast, mille minimaalne tõmbetugevus on 360 N/mm²
kuni 490 N/mm² ja minimaalne katkepikenemine vastab alajaole 6.8.2.1.12.
3

4

See valem on saadud üldisest valemist:

e1  e 0

3

 R m0 A 0 


R
A1
 m1 

2

kus
e1

=

korpuse minimaalne seinapaksus valitud metalli puhul, mm;

eo

=

korpuse minimaalne seinapaksus madalsüsinikterase puhul, mm, vastavalt alajagudele
6.8.2.1.18 ja 6.8.2.1.19;

Rmo

=

370 (tõmbetugevus etalonterase puhul, vt jao 1.2.1 definitsiooni, N/mm 2);

Ao

=

27 (etalonterase pikenemine, %);

Rm1

=

valitud metalli minimaalne tõmbetugevus, N/mm2

A1

= valitud metalli minimaalne katkepikenemine tõmbepingel, %.
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6.8.2.1.20

Paagid, mis on toodetud pärast 1. jaanuari Alajaos 6.8.2.1.19 nimetatud kaitse võib
1990, loetakse vigastuste eest piisavalt hõlmata järgmist:
kaitstuks, kui on täidetud järgmised või - üldine väliskonstruktsiooni kaitse, näiteks
nendega ekvivalentsed5 nõuded:
sändvitš-konstruktsioon, kus kest on
kinnitatud korpuse külge;
a)
kui pulbrilised või granuleeritud ainete
vedamiseks kasutatavad anumad on - konstruktsioon, kus korpust toetab
täisskelett, sh piki- ja ristisuunalised
pädeva ameti poolt tunnistatud
struktuurielemendid;
piisavalt kaitstuks vigastuste eest;
topeltseinaga
konstruktsioon.
b) muude ainete veo puhul loetakse paak
piisavalt kaitstuks, kui:
1. Kui ümmarguse või ovaalse Kui paakidel on topeltseinad, peavad
ristlõikega korpus, mille ristlõike õhutühja ruumiosa paksus ning välise
kõverjoone
raadius
on metallseina ja korpuse seina summaarne
maksimaalselt 2 m, on seestpoolt paksus vastama alajaos 6.8.2.1.18 määratud
tugevdatud
jäikust
andvate minimaalsele seinapaksusele ning korpuse
kambriteks jaotavate vaheseintega, enda seinapaksus ei tohi olla väiksem kui
sektsioonideks jaotavate plaatidega alajaos 6.8.2.1.19 määratud minimaalne
või tugevdusvitstega, mis on paagi paksus.
ümber või vahetult piki paagi
siseseina
ning
need Topeltseintega paakide puhul, millel on
tugevduselemendid asetsevad nii, et vähemalt 50 mm paksune tahketest
materjalidest vahekiht, peab välise seina
järgmised tingimused on täidetud:
paksus
olema
vähemalt
0,5
mm
3
madalsüsinikterase
puhul
või
vähemalt
- kahe
kõrvutiasetseva
klaasifiibriga
sarrustatud
tugevduselemendi vahekaugus ei 2 mm
plastmaterjali
puhul.
Tahkest
materjalist
ületa 1,75 m;
vahekihina
võib
kasutada
lööki
- kahe sektsiooni või kambri maht pehmendavate omadustega tahket vahtu,
ei ole üle 7500 liitri.
näiteks polüuretaanvahtu.
Tugevdusvitsa (kõik kihid kokku)
ristlõike läbimõõt peab olema
vähemalt 10 cm3.
Paaki väljastpoolt ümbritsevate
vööde liitekoha ülekatte raadius
peab olema vähemalt 2,5 mm.
Kambriteks jaotavad vaheseinad ja
sektsioonideks jaotavad plaadid
peavad vastama alajaos 6.8.2.1.22
toodud nõuetele.
Kambriteks jaotavad vaheseinad ja
sektsioonideks jaotavad plaadid
peavad olema vähemalt sama paksud
kui on korpuse seinad.
2. Topeltseinaga paakide puhul, mille
kahe seina vahel on õhuruum, peab
välisseina metalli ja anuma seina
paksus vastama alajaos 6.8.2.1.18

3

„Madalsüsinikterase” ja „etalonterase” definitsiooni vt jaost 1.2.1. „Madalsüsinikteras” hõlmab käesoleval juhul
ka EN materjalistandardites „madalsüsinikteraseks” nimetatud terast, mille minimaalne tõmbetugevus on 360
N/mm² kuni 490 N/mm² ja minimaalne katkepikenemine vastab alajaole 6.8.2.1.12.

5

Ekvivalentsed nõuded tähendavad alajaos 6.8.2.6 viidatud standardites toodud nõudeid.
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toodud
metallseina
paksusele,
kusjuures anuma enda seinapaksus
ei
tohi
olla
väiksem
kui
alajaos 6.8.2.1.19
toodud
minimaalne seinapaksus.
3. Topeltseinaga paakide puhul, mille
kahe seina vahel on vähemalt 50 mm
paksune tahkest ainest vahekiht,
peab välissein olema vähemalt 0,5
mm paksune, kui ta on valmistatud
madalsüsinikterasest3, ja vähemalt 2
mm paksune, kui ta on valmistatud
klaaskiuga tugevdatud plastist.
Tahkest ainest vahekihina võib
kasutada tahket vahtplasti (mis
pehmendab
lööke,
näiteks
polüuretaanvaht).
4. Korpused, mille kuju on teistsugune
kui punktis 1, eriti karbikujulised
korpused,
peavad
olema
vertikaalkõrguse keskpunkti ümber
ning vähemalt 30% korpuse kõrguse
ulatuses kaitstud nii, et võimalike
löökide elastne pehmendamine
tagatakse ekvivalentselt 5 mm
paksuse (kuni 1,8 m läbimõõduga)
või 6 mm paksuse (üle 1,8 m
läbimõõduga) madalsüsinikterasest3
korpusega. Korpuse kaitsesüsteem
peab olema vastupidav.
Kui
tugevdatavasse
piirkonda
keevitatakse korpusega samast
materjalist kaitseplaat, nii et
minimaalne seinapaksus vastab
alajaole
6.8.2.1.18,
loetakse
nimetatud nõue täidetuks, ilma et
löökide pehmendamist oleks tarvis
täiendavalt tõendada.
Sellise kaitse efektiivsus sõltub
õnnetusjuhtumite
korral
madalsüsinikterasele3 avaldatavast
survest ja pingetest, kui paagi otste
ja seinte paksus on kuni 1, 8 m
läbimõõduga
paakide
korral
vähemalt 5 mm või üle 1,8 m
läbimõõduga
paakide
korral
vähemalt 6 mm. Teiste metallide
kasutamise puhul tuleb leida
ekvivalentne
metalli
paksus
alajaos 6.8.2.1.18 toodud valemi
abil.

3

„Madalsüsinikterase” ja „etalonterase” definitsiooni vt jaost 1.2.1. „Madalsüsinikteras” hõlmab käesoleval juhul
ka EN materjalistandardites „madalsüsinikteraseks” nimetatud terast, mille minimaalne tõmbetugevus on 360
N/mm² kuni 490 N/mm² ja minimaalne katkepikenemine vastab alajaole 6.8.2.1.12.
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Kergpaakide puhul ei ole selline kaitse
nõutav, kui need on sõiduki korpuse poolt
igast küljest küljepiiretega kaitstud.
6.8.2.1.21

Alajao 6.8.2.1.14 punkti a kohaselt ehitatud
korpuste seinapaksust, kui nende anumate
maht ei ületa 5000 liitrit või kui nende
sektsioonideks jaotatud anumate iga üksiku
kambri maht ei ületa 5000 liitrit, võib
kohandada piirini, mis juhul, kui
jagudes 6.8.3 ja 6.8.4 pole ette nähtud teisiti,
ei tohi siiski olla väiksem kui asjakohane
mõõt alltoodud tabelis:
Korpuse
kumeruse
maksimaalne
raadius
(m)
2

Korpuse maht
või korpuse
kambri maht
(m3)

 5,0

Minimaalne paksus
(mm)
Madalsüsinikteras
3

2,3

 3,5

3

> 3,5 , kuid
 5,0

4

Kui kasutatakse muud metalli kui
madalsüsinikterast,3
tuleb
seinapaksus
arvutada alajaos 6.8.2.1.18 toodud valemi
järgi ning see ei tohi olla väiksem kui
alltoodud tabelis antud mõõt:

Korpuse
minimaalne
paksus

Korpuse kumeruse
maksimaalne
raadius (m)
Korpuse maht või
korpuse kambri
maht (m3)
Roostevaba
austeniitteras
Roostevaba
austeniit-ferriit-teras
Muu teras
Alumiiniumisulamid
99,8% puhtusega
puhas alumiinium

2

2–3

2–3

 5,0

 3,5

> 3,5,
kuid
 5,0

2,5 mm

2,5 mm

3 mm

3 mm

3 mm

3,5 mm

3 mm
4 mm

3 mm
4 mm

4 mm
5 mm

6 mm

6 mm

8 mm

Kambriteks
jaotavad
vaheseinad
ja
sektsioonideks jaotavad plaadid ei tohi
mingil juhul olla õhemad kui korpus.

3

„Madalsüsinikterase” ja „etalonterase” definitsiooni vt jaost 1.2.1. „Madalsüsinikteras” hõlmab käesoleval juhul
ka EN materjalistandardites „madalsüsinikteraseks” nimetatud terast, mille minimaalne tõmbetugevus on 360
N/mm² kuni 490 N/mm² ja minimaalne katkepikenemine vastab alajaole 6.8.2.1.12.
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6.8.2.1.22

Kambriteks
jaotavad
vaheseinad
ja
sektsioonideks jaotavad plaadid peavad
olema välja pressitud pinnaga, profiili
kõrgusega vähemalt 10 cm, või lainelised,
profileeritud või tugevdatud mõnda muud
tehnoloogiat
kasutades,
mis
annab
ekvivalentse
tulemuse.
Sektsioonideks
jaotavad plaadid peavad ulatuma vähemalt
70% üle kogu (vahe)kambri ruumala nendes
anumates ja anumate kambrites, kuhu nad
paigaldatakse.
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6.8.2.1.23

Keevitamine ja keeviste kontrollimine
Tootja kvalifikatsiooni teostada keevitusoperatsioone peab kontrollima ja tunnustama kas
pädev asutus või selle poolt määratud asutus, mis väljastab tüübikinnituse. Tootja peab
pidama keevituse kvaliteedi tagamise programmi. Keevitused tuleb teostada kvalifitseeritud
keevitajate poolt, kasutades kvalifitseeritud keevitusprotsessi, mille efektiivsus (kaasa
arvatud igasugused nõutud termilised töötlused) on katseliselt näidatud. Mittepurustavad
katsed tuleb sooritada radiograafia või ultraheli meetoditega ning need peavad kinnitama, et
keeviste kvaliteet vastab mõjuvatele jõududele.
Kõigi tootja kasutatavate keevitusprotsesside abil tehtud keeviste puhul tuleb sooritada
järgmised kontrollimised, kasutades alajaos 6.8.2.1.17 toodud korpuse seina paksuse
määramise koefitsiendi λ väärtuseid:
λ = 0,8:
Kõiki keevisõmbluseid tuleb võimalusel kontrollida visuaalselt
mõlemalt küljelt ning teostada nende suhtes mittepurustav kontroll.
Mittepurustavat kontrollimist vajavad kõik kolmeharulised keevisühendused ja
kõik keeviste ristumise vältimiseks kasutatud sisetükid. Kontrollitavate keeviste
kogupikkus ei tohi olla väiksem kui:
10% kõigi pikisuunaliste keeviste pikkustest,
10% kõigi ringikujuliste keeviste pikkustest,
10% kõigi ringikujuliste keeviste pikkustest (paagi otstes), ja
10% kõigi raadiusesuunaliste keeviste pikkustest.
λ = 0,9:
Kõiki keevisõmbluseid tuleb võimalusel kontrollida visuaalselt
mõlemalt küljelt ning teostada nende suhtes mittepurustav kontroll.
Mittepurustavat kontrollimist vajavad kõik ühendused, kõik keeviste ristumise
vältimiseks kasutatud sisetükid ja kõik seadmete suure läbimõõduga elementide
koostamiseks sooritatud keevised. Kontrollitavate keeviste kogupikkus ei tohi olla
väiksem kui:
100% kõigi pikisuunaliste keeviste pikkustest,
25% kõigi ringikujuliste keeviste pikkustest,
25% kõigi ringikujuliste keeviste pikkustest (paagi otstes), ja
25% kõigi raadiusesuunaliste keeviste pikkustest.
λ = 1:
kõikide keevisõmblustega peab sooritama mittepurustava kontrolli
ja neid visuaalselt kontrollima mõlemal küljel niipalju kui võimalik. Kasutama
peab keevitus-katsekeha.
Kui λ = 0,8 või λ = 0,9 puhul tuvastatakse keevise lõigus lubamatu defekt, siis tuleb
mittepurustavat kontrolli laiendada defektsest lõigust mõlemas suunas lõigule, mis on sama
pikkusega kui defektne lõik. Kui mittepurustava kontrolli käigus tuvastatakse täiendav
lubamatu defekt, siis tuleb mittepurustavat kontrolli laiendada kõigile ülejäänud keevistele,
mis on tehtud sama keevitusprotsessi abil.
Juhul, kui pädeval asutusel või selle määratud asutusel on kahtlusi keevisõmbluste kvaliteedi
suhtes, kaasa arvatud mittepurustavate kontrollide käigus tuvastatud defektide
parandamiseks tehtud keeviste suhtes, võib see nõuda täiendavaid kontrollimisi.
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Muud ehitusnõuded
6.8.2.1.24

Kaitsevooder peab olema konstrueeritud selliselt, et see jääb lekkekindlaks vaatamata
normaalsete veotingimuste ajal ette tulla võivatele deformatsioonidele (vt alajagu 6.8.2.1.2).

6.8.2.1.25

Termoisolatsioon peab olema konstrueeritud selliselt, et see ei takistaks juurdepääsu täitmise
ja tühjendamise seadmetele ning ohutusklappidele või nende tööd.

6.8.2.1.26

Kui kuni 60 ºC leekpunktiga vedelike vedamiseks ette nähtud korpused on varustatud
mittemetallilisest materjalist kaitsevoodritega (sisemiste katetega), peavad korpused ja
kaitsevoodrid olema konstrueeritud selliselt, et oleks välditud elektrostaatiliste laengute tõttu
süttimise oht.

6.8.2.1.27

Kuni 60 ºC leekpunktiga vedelike ja
tuleohtlike gaaside või II pakendigrupi ÜRO
nr 1361, süsiniku või II pakendigrupi ÜRO nr
1361 tahma vedamiseks ette nähtud korpused
peavad olema ühendatud raamiga vähemalt
ühe elektrilise ühenduse abil. Vältida tuleb
igasugust metallide kontakti, mis võiks
põhjustada elektrokeemilist korrosiooni.
Korpuse küljes peab olema vähemalt üks

Kõiki kuni 60 ºC leekpunktiga vedelike ja
tuleohtlike gaaside või II pakendigrupi ÜRO
nr 1361, süsiniku või ÜRO nr 1361, tahma
vedamiseks ette nähtud paakkonteinerite osi
peab olema võimalik elektriliselt maandada.
Vältida tuleb igasugust metallide kontakti,
mis võiks põhjustada elektrokeemilist
korrosiooni.

maandusjuhe ning selle juures sümbol „ ”;
maandusjuhet
peab
olema
võimalik
vooluvõrku ühendada.
6.8.2.1.28

Paagi ülaossa paigutatud elektrikontaktide
klemmide kaitse
Paagi ülaossa paigutatud elektrikontaktid ja
seadmed peavad olema ümberpaiskumisel
saadavate vigastuste eest kaitstud. See kaitse
võib
olla
tehniliselt
lahendatud
tugevdusrõngaste, kaitsvate katusklappide
või põigiti või pikisuunas asuvate
konstruktsioonidega ja detailidega, mis
tagavad efektiivse kaitse.

6.8.2.2

Tööseadmed

6.8.2.2.1

Varustuse ja lisaseadmete valmistamiseks võib kasutada sobivaid mittemetallilisi materjale.
Tööseadmed ja -vahendid tuleb paigutada selliselt, et nad oleksid kaitstud küljest
väändumise või vigastuste eest veo jooksul. Nad peavad olema korpusega võrdselt
vastupidavad ja kasutamiskindlad, eriti aga:
-

sobima veetavate ainete veoks ja
vastama alajao 6.8.2.1.1 nõuetele.

Torustik peab olema konstrueeritud, ehitatud ja paigaldatud selliselt, et vältida soojuslikust
paisumisest ja kokkutõmbumisest, mehhaanilistest löökidest ja vibratsioonist tingitud
vigastuste ohtu.
Tööseadmed tuleb korpusele konstrueerida Käitamisvahendite lekkekindlus peab säilima
nii, et võimalikult väheste korpuse avade isegi paakkonteineri ümberpaiskumise korral.
kaudu oleks võimalik teostada võimalikult
suuremat
hulka
tööoperatsioone.
Töövahendid, kaasa arvatud kinnituskohad
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ja sisu jälgimise avad, ei tohi lekkida ka
paagi ümberpaiskumisel. Tuleb arvestada
löögijõududega (ülekoormus ja dünaamiline
rõhk). Siiski lubatakse ülerõhu korral paagis
sellest piiratud osa välja lasta.
Tihendid peavad olema valmistatud veetavate ainetega sobivatest materjalidest ning need
tuleb asendada kohe pärast nende efektiivsuse halvenemist, näiteks vananemise korral.
Manuste tihedust tagavad tihendid, mida paagi normaalse ekspluateerimise korral
kasutatakse, peavad olema selliselt konstrueeritud ja paigutatud, et manuste kasutamine neid
ei vigastaks.
6.8.2.2.2

Iga peatüki 3.2 tabeli A veerus (12) toodud paagikoodi kolmandas osas tähega „A” tähistatud
paagi (vt alajagu 4.3.4.1.1) põhjast täitmise või põhjast tühjendamise avaus peab olema
varustatud vähemalt kahe teineteisest sõltumatu sulguriga, mis asetsevad järjestikku ja
koosnevad
-

välisest sulgurventiilist koos sepistatavast metallist torustikuga ja

-

iga toru otsas asuvast sulgurseadmest, milleks võib olla keermestatud kork, pimeäärik
või nendega samaväärne seade. Sulgurseade peab olema piisavalt tihe, et vältida
hoitava aine kadusid. Tuleb rakendada abinõusid, mis võimaldavad ohutult alandada
tühjendustorus olevat rõhku enne sulgurseadme täielikku eemaldamist.

Iga peatüki 3.2 tabeli A veerus (12) toodud paagikoodi kolmandas osas tähega „B” tähistatud
paagi (vt alajagu 4.3.3.1.1 või 4.3.4.1.1) põhjast täitmise või põhjast tühjendamise avaus
peab olema varustatud vähemalt kolme teineteisest sõltumatu sulguriga, mis asetsevad
järjestikku ja koosnevad
-

sisemisest sulgurventiilist, st korpuse sisse või keevitatud äärikusse või vastasäärikusse
paigutatud sulgurventiilist;

-

välisest sulgurventiilist või samaväärsest seadmest 6,
üks iga toru otsas,

korpusele nii lähedal kui võimalik ja

ja
-

iga toru otsas asuvast sulgurseadmest, milleks võib olla keermestatud kork, pimeäärik
või nendega samaväärne seade. Sulgurseade peab olema piisavalt tihe, et vältida hoitava
aine kadusid. Tuleb rakendada abinõusid, mis võimaldavad ohutult alandada
tühjendustorus olevat rõhku enne sulgurseadme täielikku eemaldamist.

Kuid juhul, kui paak on ette nähtud teatud kristalliseeruvate või väga viskoossete ainete
vedamiseks ning korpus on varustatud eboniidist või termoplastist kattega, võib sisemise
sulgurventiili asendada välimise sulgurventiiliga koos täiendava kaitsega.
Sisemist sulgurventiili peab saama lülitada kas ülalt- või altpoolt. Selle asendit – avatud või
suletud – peab mõlemal juhul olema võimalik kindlaks teha maapinnalt. Sisemise
sulgurventiili kontrollseadmed peavad olema konstrueeritud selliselt, et vältida igasugust
juhuslikku avanemist löögi või tahtmatu tegevuse tõttu.
Sisemine sulgemisseade peab jääma efektiivseks välise kontrollseadme vigastuse korral.

Alla 1 m3 mahuga paakkonteinerite puhul võib välise sulgurventiili või muu samaväärse seadme asendada
pimeäärikuga.
6
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Eesmärgiga vältida igasugust sisu väljapääsu väliste manuste (torud, külgmised
sulgemisseadmed) vigastuse korral, peavad sisemine sulgurventiil ja selle pesa olema kaitstud
sisemiste jõudude survel lahtikeerdumisest või konstrueeritud seda takistavalt. Täitmis- ja
tühjendamisseadmeid (kaasa arvatud äärikud ja keermestatud korgid) ja kaitsekorke (kui need
on olemas) peab olema võimalik kinnitada ettekavatsemata avanemise vastu.
Sulgemisseadme asend ja sulgemise suund peavad olema selgelt arusaadavad.
Kõik peatüki 3.2 tabeli A veerus (12) toodud paagikoodi kolmandas osas tähega „C” või „D”
tähistatud paagi (vt alajaod 4.3.3.1.1 ja 4.3.4.1.1) avaused peavad asuma vedeliku pinna
tasemest kõrgemal. Neil paakidel ei tohi olla allpool vedeliku pinna taset torusid ega torude
ühendusi. Siiski on lubatud puhastamisavauste olemasolu nende paakide korpuste alumises
osas, mis on paagikoodi kolmandas osas tähistatud tähega „C”. Seda avaust peab olema
võimalik tihedalt sulgeda lekkekindla äärikuga, mille konstruktsiooni peab olema heaks
kiitnud pädev asutus või selle määratud organ.
6.8.2.2.3

Hermeetiliselt mittesuletavad paagid võib varustada vaakumklappide või isetöötavate
tuulutusklappidega lubamatu negatiivse siserõhu tekke vältimiseks; need klapid tuleb
reguleerida nii, et nad vallanduksid hiljemalt paagi arvutuslikult vaakumrõhul (vt 6.8.2.1.7).
Hermeetiliselt suletavaid paake ei varustata vaakumklappide või isetöötavate
tuulutusklappidega. Sellegipoolest loetakse nende vähemalt negatiivsel rõhul 21 kPa
(0,21 baari) avanevate klappidega varustatud paagikoodiga SGAH, S4AH või L4BH paake
hermeetiliselt suletuks. Ainult II või III pakendigrupi tahkete (pulbriliste või granuleeritud),
veo ajal mitteveelduvate ainete vedamiseks mõeldud paagi puhul võib negatiivset rõhku
vähendada kuni 5 kPa (0,05 baarini)
Klassi 3 leekpunkti kriteeriumidele vastavate ainete vedamiseks ette nähtud paakidel
kasutatavad vaakumklapid ja õhutussüsteemid (vt alajagu 6.8.2.2.6) peavad vältima leegi
vahetut pääsu korpusesse sobiva kaitseseadmega või peab paagi korpus olema
plahvatuslöögikindel, mis tähendab, et see peab olema suuteline lekkimiseta, kuid lubatud
määral deformeerudes vastu pidama leegi korpusesse pääsemisest põhjustatud plahvatusele.
Kui kaitseseade koosneb sobivast leegikustutist või tulekaitseklapist, peab see asuma
korpusele või korpuse sektsioonile nii lähedal kui võimalik. Mitmesektsiooniliste paakide igal
sektsioonil peab olema eraldi kaitse.

6.8.2.2.4

Korpus või iga selle sektsioon peab olema varustatud piisavalt suure avausega, et võimaldada
kontrollimist.

6.8.2.2.5

(Reserveeritud)

6.8.2.2.6

Paakidel, mis on ette nähtud 50 ºC juures kuni 110 kPa (1,1 baari) (absoluutse) aururõhuga
vedelike vedamiseks, peab olema õhutussüsteem ning ohutusseade sisu väljapääsu vältimiseks
korpuse ümberpaiskumise korral; muus mõttes peavad need paagid vastama alajao 6.8.2.2.7
või 6.8.2.2.8 nõuetele.

6.8.2.2.7

Paakidel, mis on ette nähtud 50 ºC juures üle 110 kPa (1,1 baari) aururõhuga ja üle 35 °C
keemispunktiga vedelike vedamiseks, peab olema ohutusklapp, mis on seatud vähemalt
150 kPa (1,5 baari) (manomeetriline) rõhule ning mis peab olema täielikult avatud katserõhku
mitte ületaval rõhul. Muus osas peavad need paagid vastama alajao 6.8.2.2.8 nõuetele.
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6.8.2.2.8

Paakidel, mis on ette nähtud alla 35 ºC keemispunktiga vedelike vedamiseks, peab olema
ohutusklapp, mis on seatud vähemalt 300 kPa (3 baari) (manomeetriline) rõhule ning mis peab
olema täielikult avatud katserõhku mitte ületaval rõhul. Muus osas peavad need paagid olema
hermeetiliselt suletavad7.

6.8.2.2.9

Liikuvad osad, nagu kaaned, sulgurid jne, mis võivad sattuda hõõrd- või löökkontakti mitte
üle 60°C leekpunktiga tuleohtlike vedelike või tuleohtlike gaaside vedamiseks ette nähtud
alumiiniumist korpustega, ei tohi olla valmistatud kaitsmata korrodeeruvast terasest.

6.8.2.2.10

Kui hermeetilise sulgemise nõudega paagid on varustatud kaitseklappidega, peab nende
klappide ette olema paigaldatud kaitsemembraan ning täidetud peavad olema järgmised
tingimused.
Kaitsemembraani ja ohutusklapi asetus peab rahuldama pädevat asutust. Manomeeter või muu
sobiv näidik peab olema paigutatud kaitsemembraani ja ohutusklapi vahele, et võimaldada
avastada igasugust membraani purunemist, perforatsiooni või lekkimist, mis võib takistada
ohutusklapi tööd.

6.8.2.3

Tüübikinnitus

6.8.2.3.1

Pädev asutus või selle poolt määratud organ peab iga uue paaksõiduki, kergpaagi,
paakkonteineri, paak-vahetuskere, anumakogumiga sõiduki või MEGC tüübi kohta välja
andma tunnistuse, mis tõendab, et see prototüüp, kaasa arvatud selle kinnitused, mida see
amet on kontrollinud, on sobiv oma kasutusotstarbeks ning vastab alajao 6.8.2.1
ehitusnõuetele, alajao 6.8.2.2 varustuse nõuetele ja veetavate ainete klasside eritingimustele.
Tunnistus peab näitama:
-

katsetamise tulemusi;

-

prototüübi tootmisse lubamise dokumendi numbrit;
Tüübikinnituse number peab koosnema selle
riigi
rahvusvahelises
maanteeliikluses
osalevatel mootorsõidukitel kasutatavast riigi
tunnusmärgist8, mille territooriumil heakskiit
anti, ning registreerimisnumbrist.

7

-

alajao 4.3.3.1.1 või 4.3.4.1.1 kohast paagikoodi;

-

jaos 6.8.4 toodud ehituse (TC), varustuse (TE) ja tüübikinnituse (TA) erisätete
tähtnumbrilisi koode, mis on näidatud peatüki 3.2 tabeli A veerus 13, nende ainete
kohta, mille vedamiseks paak on heaks kiidetud;

-

kui vajalik, aineid ja/või ainete gruppe, mille vedamiseks paak on heaks kiidetud. Need
ained peavad olema näidatud oma keemilise nimetusega või vastava ühise kirjega (vt
alajagu 2.1.1.2) koos nende klassifikatsiooniga (klass, klassifikatsioonikood ja
pakendigrupp). Veoks lubatud ainete nimekirja võib ära jätta, kui tegemist pole klassi
2 ainete ning alajaos 4.3.4.1.3 loetletud ainetega. Sellistel juhtudel lubatakse alajaos
4.3.4.1.2 näidatud ratsionaalse lähenemisviisi kohaselt, paagikoodi alusel lubatud
ainete grupid veoks, võttes arvesse kõiki asjakohaseid erisätteid.

Hermeetiliselt suletud paagi definitsiooni vt jaost 1.2.1.

Rahvusvahelises maanteeliikluses osalevatel mootorsõidukitel ja haagistel kasutatav riigi tunnusmärk, mis vastab
näiteks maanteeliiklust käsitlevale 1949. aasta Genfi konventsioonile või maanteeliiklust käsitlevale 1968. aasta Viini
konventsioonile.
8
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Tunnistuses toodud ained või ratsionaliseeritud lähenemisviisi alusel lubatud ainete grupid
peavad üldreeglina sobima paagi karakteristikutega. Juhul, kui tüübikinnituse väljaandmise
ajal ei olnud võimalik seda sobivust piisavalt kontrollida, tuleb tunnistusse selle kohta
märkida reservatsioon.
Tunnistuse koopia lisatakse iga ehitatud paagi, anumakogumiga veoki või MEGC
dokumentatsioonile (vt alajagu 4.3.2.1.7).
Pädev asutus või tema määratud asutus viib taotleja palvel läbi alajao 6.8.2.6.1 tabelis
loetletud standardis käsitletavate ventiilide ja muude tööseadmete eraldi
tüübikinnitusmenetluse vastavalt sellele standardile. Seda eraldi tüübikinnitust võetakse
arvesse paagi sertifikaadi väljastamisel, kui katsetulemused on esitatud ning ventiilid ja
muud tööseadmed on kavandatud kasutuseks sobivad.
6.8.2.3.2

Kui paake, anumakogumiga sõidukeid või MEGC-sid toodetakse seeriatena ilma
modifikatsioonideta, on see heakskiit kehtiv seeriana või prototüübi kohaselt toodetud
paakidele, anumakogumiga sõidukitele või MEGC-dele.
Tüübikinnitus võib sellegipoolest olla heakskiiduks paakidele, mille piiratud
konstruktsioonivariatsioonid kas vähendavad koormuseid või pingeid paakidele (nt
vähendatud rõhk, vähendatud mass, vähendatud maht) või suurendavad struktuuri ohutust (nt
suurendatud seinapaksus, rohkem vaheseinu, avauste vähendatud läbimõõt). Piiratud
variatsioonid peavad olema tüübikinnituse tunnistusele selgelt märgitud.

6.8.2.3.3

Järgmised nõuded kehtivad paakidele, mille kohta ei kehti jao 6.8.4 erisäte TA4 (ja sellest
tulenevalt alajagu 1.8.7.2.4).
Tüübikinnitus kehtib kuni kümme aastat. Kui ADR-i asjakohased tehnilised nõuded (kaasa
arvatud viidatud standardid) muutuvad selle aja jooksul nii, et kinnitatud tüüp ei ole enam
nendega kooskõlas, peab pädev asutus või tema määratud organ, kes tüübikinnituse andis,
tüübikinnituse tühistama ja selle omanikku teavitama.
MÄRKUS: olemasolevate tüübikinnituste tühistamise lõpptähtaegu vt vastavalt alajao 6.8.2.6
või 6.8.3.6 veerust 5.
Kui tüübikinnitus on aegunud või tühistatud, ei ole selle alusel enam lubatud toota paake,
anumakogumiga sõidukeid või MEGC-sid.
Sellisel juhul jätkatakse aegunud või tühistatud tüübikinnitusega hõlmatud paakide,
anumakogumiga sõidukite või MEGC-de kasutamist ning korralist ja vahepealset ülevaatust
puudutavate sätete kohaldamist enne aegumist või tühistamist ehitatud paakide,
anumakogumiga sõidukite või MEGC-de suhtes, kui neid on lubatud edasi kasutada.
Neid võib edasi kasutada, kuni nad vastavad ADR-i nõuetele. Kui nad enam ADR-i nõuetele
ei vasta, tohib neid edasi kasutada vaid juhul, kui seda lubavad peatüki 1.6 asjakohased
üleminekumeetmed.
Tüübikinnitust võib pikendada täieliku läbivaatamise ja pikendamise kuupäeval kehtivatele
ADR-i sätetele vastavuse hindamise teel. Olemasoleva tüübikinnituse vahepealsed
muudatused, mis ei mõjuta nõuetele vastavust (vt alajagu 6.8.2.3.2), ei pikenda ega muuda
tunnistuse algset kehtivust.
MÄRKUS: tüübikinnituse võib läbi vaadata ja nõuetele vastavust hinnata mõni muu organ
kui see, kes andis algse tüübikinnituse.
Väljaandev organ säilitab kõik tüübikinnituse dokumendid kogu selle kehtivusaja jooksul,
kaasa arvatud võimalike pikendamiste korral.
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Kui väljaandva organi volitused tühistatakse, kui neid piiratakse või kui see organ lõpetab
tegevuse, rakendab pädev asutus sobivaid meetmeid tagamaks, et dokumente haldab mõni
muu organ või et need jäävad kättesaadavaks.
6.8.2.3.4

Kui kehtiva, aegunud või tühistatud tüübikinnitusega paaki muudetakse, piirdub katsetamine,
ülevaatus ja kinnitamine paagi muudetud osadega.
Muudatus peab vastama muudatuse tegemise ajal kehtivatele ADR-i sätetele. Kõigi nende
paagi osade puhul, mida ei muudeta, jääb kehtima esmase tüübikinnituse dokumentatsioon.
Muudatus võib puudutada üht või mitut tüübikinnitusega hõlmatud paaki.
ADR-i kokkuleppeosalise pädev asutus või tema määratud asutus annab välja muudatuse
kinnituse, mida säilitatakse paagi dokumentatsiooni osana.
Muudatuse kinnitamise taotlus tuleb esitada ühele pädevale asutusele või tema määratud
asutusele.

6.8.2.4

Ülevaatused ja katsed

6.8.2.4.1

Korpused ja nende seadmed peavad enne ekspluatatsiooni võtmist kas eraldi või koos läbi
tegema esmase ülevaatuse. See ülevaatus peab hõlmama:
-

heakskiidetud prototüübile vastavuse kontrollimist;

-

konstruktsiooni karakteristikute kontrollimist9

-

sisemise ja välise olukorra kontrollimist;

-

surveproovi 10 läbiviimist alajaos 6.8.2.5.1 kirjeldatud plaadil toodud katserõhul

-

tiheduskatset ja varustuse rahuldava töötamise kontrollimist.

Välja arvatud klassi 2 puhul, sõltub surveproovi katserõhk arvutuslikust rõhust ning peab
olema vähemalt võrdne alltoodud rõhuga:

Konstruktsiooni karakteristikute kontrollimine peab 1 MPa (10 baar) või kõrgemat proovirõhku nõudvate korpuste
puhul sisaldama alajao 6.8.2.1.23 kohast keevituse katsekehade (tööproovide) võtmist ning jaos 6.8.5 kirjeldatud katseid.
10
Erijuhtudel ning pädeva asutuse poolt määratud eksperdi nõusolekul võib surveproovi asendada muud vedelikku
või gaasi kasutava katsega, kui selline asendamine ei too enesega kaasa mingit ohtu.
9
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Arvutuslik rõhk (baari)
G 11
1,5
2,65
4
10
15
21

Katserõhk (baari)
G 11
1,5
2,65
4
4
4
10 (4 12)

Minimaalsed katserõhud klassi 2 gaaside jaoks on toodud alajao 4.3.3.2.5 gaaside ja
gaasisegude tabelis.
Surveproov tuleb läbi viia korpusele kui tervikule ja sektsioonidega korpuste puhul igale
sektsioonile eraldi.
Surveproov tuleb läbi viia anuma igas
kambris rõhu juures, mis on vähemalt
võrdne:
- 1,3-kordse töörõhuga; või
-1,3-kordse veetava aine staatilise rõhuga,
kuid mitte väiksem kui 1,3-kordne vee
staatiline rõhk, ning alajao 6.8.2.1.14 punkti
a kohaste isevoolu teel tühjenevate paakide
puhul minimaalselt 20 kPa (0,2 baari).
Surveproov tuleb läbi viia enne soojusisolatsiooni paigaldamist, kui see vajalik on.
Juhul, kui korpuseid ja nende varustust katsetatakse eraldi, tuleb nendega pärast koostamist
läbi viia alajao 6.8.2.4.3 kohane tiheduskatse.
Tiheduskatse tuleb läbi viia sektsioonidega korpuse iga sektsiooni kohta eraldi.
6.8.2.4.2

Korpused ja nende varustus peavad läbima korralise ülevaatuse vähemalt iga

kuue aasta tagant.

viie aasta tagant.

Korraline ülevaatus peab sisaldama:
- välist ja sisemist ülevaatust;
- alajao 6.8.2.4.3 kohast korpuse tiheduse katset, mis teostatakse koos korpuse varustusega,
ning kontrollimist, kas kogu varustus töötab rahuldavalt;
- üldreeglina surveproovi10 (korpuste ja sektsioonide katserõhu kohta, kui see on vajalik, vt
alajagu 6.8.2.4.1).
Termo- ja muu isolatsiooni kate tuleb eemaldada ainult ulatuses, mis on vajalik korpuse
karakteristikute usaldusväärseks hindamiseks.

11
12

G = alajao 6.8.2.1.14 üldiste nõuete kohane minimaalne arvutuslik rõhk (vt alajagu 4.3.4.1).
Minimaalne katserõhk ÜRO nr 1744, broomi, või ÜRO nr 1744, broomilahuse jaoks.

Erijuhtudel ning pädeva asutuse poolt määratud eksperdi nõusolekul võib surveproovi asendada muud vedelikku
või gaasi kasutava katsega, kui selline asendamine ei too enesega kaasa mingit ohtu.
10
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Pulbriliste või granuleeritud ainete vedamiseks ette nähtud paakide puhul ning pädeva asutuse
poolt määratud eksperdi nõusolekul võib korralise surveproovi ära jätta ning asendada alajao
6.8.2.4.3 kohaste tiheduskatsetega, kus kasutatav tegelik siserõhk on vähemalt võrdne
maksimaalse töörõhuga.
6.8.2.4.3

Korpused ja nende varustus peavad läbima vahepealse ülevaatuse vähemalt iga
kolme aasta tagant

kahe ja poole aasta tagant

pärast esmast ja kõiki korralisi ülevaatusi. Kõnealused vahepealsed ülevaatused võib teostada
kolme kuu jooksul enne või pärast määratud kuupäeva.
Vahepealseid ülevaatusi võib aga teostada mis tahes ajal enne määratud kuupäeva.
Kui vahepealne ülevaatus teostatakse rohkem kui kolm kuud enne kõnealust kuupäeva, tuleb
järgmine vahepealne ülevaatus teostada hiljemalt
kolm aastat

kaks ja pool aastat

pärast kõnealust kuupäeva.
Need vahepealsed ülevaatused peavad hõlmama korpuse tiheduskatset, mis teostatakse koos
korpuse varustusega, ning kogu varustuse rahuldava töö kontrollimist. Selleks tuleb paagile
rakendada tegelik siserõhk, mis on vähemalt võrdne maksimaalse töörõhuga. Vedelike või
granuleeritud või pulbriliste tahkete ainete vedamiseks ette nähtud paakide puhul peab juhul,
kui tiheduskatse läbiviimiseks kasutatakse gaasi, olema rõhk vähemalt 25% maksimaalsest
töörõhust. Ühelgi juhul ei tohi see olla väiksem kui 20 kPa (0,2 baari) (manomeetriline rõhk).
Õhutussüsteemidega ja korpuse ümberpaiskumise korral sisu väljapääsu vältiva ohutusklapiga
varustatud korpuste puhul tuleb lekkekindluse katse sooritada rõhul, mis on võrdne kõrgeima
rõhuga järgmiste hulgast: tihedaima veetava aine staatiline rõhk, vee staatiline rõhk või rõhk
20 kPa (0,2 baari).
Tiheduskatse tuleb teostada korpuse kõigi sektsioonidega eraldi.
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6.8.2.4.4

Juhul, kui paagi või selle varustuse ohutus võib remondi, muudatuste või avarii tagajärjel olla
halvenenud, tuleb läbi viia erakorraline kontroll. Kui erakorraline kontroll on teostatud
vastavalt alajao 6.8.2.4.2 nõuetele, võib seda lugeda korraliseks ülevaatuseks. Kui erakorraline
kontroll on teostatud vastavalt alajao 6.8.2.4.3 nõuetele, võib seda lugeda vahepealseks
ülevaatuseks.

6.8.2.4.5

Alajagude 6.8.2.4.1 kuni 6.8.2.4.4 kohased katsetamised, kontrollimised ja ülevaatused peab
läbi viima pädeva asutuse poolt määratud ekspert. Nende operatsioonide tulemuste kohta tuleb
välja anda tunnistused ka juhul, kui need tulemused on negatiivsed. Nendes tunnistustes peab
olema viide selles paagis vedada lubatud ainete loendile või alajao 6.8.2.3 kohasele
paagikoodile ja erisätetes ette nähtud tähtnumbrilisele koodile.
Tunnistuste koopia lisatakse iga katsetatud paagi, anumakogumiga sõiduki või MEGC
dokumentatsioonile (vt 4.3.2.1.7).

6.8.2.5

Tähistamine

6.8.2.5.1

Iga paak peab olema varustatud korrosioonikindlast metallist plaadiga, mis on püsivalt
kinnitatud kontrollimiseks kergelt juurdepääsetavasse kohta. Plaadile peavad olema
stantsimise või muu sarnase meetodiga märgitud vähemalt järgmised andmed. Need andmed
võib graveerida otse korpuse seintele, kui seinad on selliselt tugevdatud, et korpuse tugevus
sellest ei vähene13:
-

tootmisloa number;

-

tootja nimi või tähis;

-

tootja seerianumber;

-

tootmisaasta;

-

katserõhk (manomeetriline rõhk);

-

arvutuslik välisrõhk (vt alajagu 6.8.2.1.7);

-

maht – mitmesektsioonilise korpuse puhul tuleb näidata iga sektsiooni maht –, millele
järgneb sümbol „S“, kui korpused või sektsioonid on jagatud laineplaatidega rohkem
kui 7500 liitrit mahutavateks osadeks;

-

arvutuslik temperatuur (ainult juhul, kui see on üle +50 ºC või alla -20 ºC);

-

kõige viimase katsetamise kuupäev ja tüüp: „kuu, aasta” ning selle järel täht „P”, kui
tegemist on esmase või korralise katsetusega vastavalt alajagudele 6.8.2.4.1 ja 6.8.2.4.2,
või „kuu, aasta” ning selle järel täht „L”, kui tegemist on vahepealse tiheduskatsega
vastavalt alajaole 6.8.2.4.3;

-

katsetamised läbi viinud eksperdi pitser;

-

korpuse materjal ja viide materjalistandarditele, kui need on olemas, ja vajaduse korral
kaitsva voodri materjal;

-

korpuse rõhk kui ka täisrõhk ja
katserõhk sektsioonide kaupa MPa-des
või baarides (manomeetriline rõhk), kus
sektsiooni rõhk on väiksem kui korpuse
rõhk.
Lisaks peab rõhu all täidetavatele või tühjendatavatele paakidele olema kantud
maksimaalne lubatav töörõhk.

13

Pärast numbrilist väärtust tuleb näidata mõõtühikud.
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6.8.2.5.2

Paaksõidukile (paagile enesele või plaatidele) Paakkonteinerile (paagile enesele või
tuleb kanda järgmised andmed 13:
plaatidele) tuleb kanda järgmised andmed 13:
-

omaniku ja operaatori nimi;

-

omaniku ja operaatori nimi;

-

paaksõiduki tühimass ja

-

korpuse mahutavus;

-

paaksõiduki maksimaalne lubatav mass.

-

taara;

Kergpaagile (paagile endale või plaatidele)
tuleb kanda järgmised andmed 13
-

omaniku ja operaatori nimi;

-

„kergpaak”;

-

paagi taara;

-

maksimaalne lubatav täismass;
alajao 4.3.4.1.3 kohaste ainete puhul
veoks vastu võetud aine(te) ohtliku veose
tunnusnimetus;
paagikood vastavalt alajaole 4.3.4.1.1;

-

- alajaos 4.3.4.1.3 viidatust erinevate ainete
puhul kõigi peatüki 3.2 tabeli A veerus 13
paagi maksimaalne lubatav mass;
näidatud
erisätete
TC
ja
TE
alajao 4.3.4.1.3 kohaste ainete puhul
tähtnumbrilised koodid nende ainete
veoks vastu võetud aine(te) ohtliku veose
kohta, mida paagis veetakse.
tunnusnimetus;

-

paagikood vastavalt alajaole 4.3.4.1.1;

-

alajaos 4.3.4.1.3 viidatust erinevate
ainete puhul kõigi peatüki 3.2 tabeli A
veerus 13 näidatud erisätete TC ja TE
tähtnumbrilised koodid nende ainete
kohta, mida paagis veetakse.

-

Nõuded viidatud standarditele vastavalt konstrueeritud, ehitatud ja katsetatud paakidele

6.8.2.6

MÄRKUS: isikud ja organid, kellel on standardite kohaselt ADR-ist tulenevaid kohustusi,
peavad vastama ADR-i nõuetele.
6.8.2.6.1

Konstruktsioon ja ehitus
Tüübikinnitustunnistus tuleb väljastada alajao 1.8.7 või 6.8.2.3 kohaselt. Alltoodud tabelis
loetletud standardeid tuleb kohaldada tüübikinnituste väljaandmiseks vastavalt veerule 4, et
täita 3. veerus viidatud peatüki 6.8 nõuded. Standardeid tuleb kohaldada vastavalt alajaole
1.1.5. Veerus 5 on toodud hiliseim tähtaeg, mil olemasolevad tüübikinnitused vastavalt
alajaole 1.8.7.2.4 või 6.8.2.3.3 tühistatakse; kui tähtaega ei ole märgitud, kehtib tüübikinnitus
kuni aegumiseni.
Alates 1. jaanuarist 2009 on viidatud standardite kasutamine kohustuslik. Erandeid
käsitletakse alajagudes 6.8.2.7 ja 6.8.3.7.
Kui samade nõuete kohaldamiseks on loetletud rohkem kui üks standard, kohaldatakse nendest
ainult ühte, kuid tervikuna, kui tabelis ei ole sätestatud teisiti.
Iga standardi kohaldamise ulatus on määratud standardi ulatuse punktis, kui alljärgnev tabel
ei sätesta teisiti.

13

Pärast numbrilist väärtust tuleb näidata mõõtühikud.
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Viide

Kohaldatavad
alajaod ja punktid

Dokumendi pealkiri

(1)
(2)
Paakide konstruktsioon ja ehitus
EN 14025:2003 +
Paagid ohtlike veoste veoks. Metallist
AC:2005
survepaagid. Konstruktsioon ja ehitus

(3)
6.8.2.1

EN 14025:2008

Paagid ohtlike veoste veoks. Metallist
survepaagid. Konstruktsioon ja ehitus

6.8.2.1 ja 6.8.3.1

EN 14025:2013

Paagid ohtlike veoste veoks. Metallist
survepaagid. Konstruktsioon ja ehitus

6.8.2.1 ja 6.8.3.1

EN 14025:2013+
A1:2016 (välja
arvatud B lisa)

Paagid ohtlike veoste veoks. Metallist
survepaagid. Konstruktsioon ja ehitus

6.8.2.1 ja 6.8.3.1
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Kohaldatav uute
tüübikinnituste
või pikendamise
suhtes
(4)
1. jaanuar 2005
kuni 30. juuni
2009
1. juuli 2009 kuni
31. detsember
2016
1. jaanuar 2015
kuni 31.
detsember 2018
Kuni pole
teatatud teisiti

Olemasolevate
tüübikinnituste
tühistamise hiliseim
tähtaeg
(5)

Viide

Kohaldatavad
alajaod ja punktid

Dokumendi pealkiri

(1)
EN 13094:2004

(2)
Paagid ohtlike veoste veoks. Metallist paagid
töörõhuga kuni 0,5 baari. Konstruktsioon ja
ehitus

EN 13094:2008 +
AC:2008

Paagid ohtlike veoste veoks. Metallist paagid
töörõhuga kuni 0,5 baari. Konstruktsioon ja
ehitus
Paagid ohtlike veoste veoks. Metallist paagid
töörõhuga kuni 0,5 baari. Konstruktsioon ja
ehitus
Vedelgaasi paagid, keevitatud (LPG) Paakautod –Tehniline lahendus ja tootmine
MÄRKUS: paakautode all mõeldakse ADR-i
eeskirjades „püsipaake” ja „teisaldatavaid
paake”.

EN 13094:2015

EN 12493:2001
(välja arvatud
C lisa)

Vedelgaasi (LPG) seadmed ja lisavarustus –
Vedelgaasi (LPG) paagid, keevitatud Paakautod –Tehniline lahendus ja tootmine
MÄRKUS: paakautode all mõeldakse ADR-i
eeskirjades „püsipaake” ja „kergpaake.”
EN 12493:2008 +
Vedelgaasi (LPG) seadmed ja lisavarustus –
A1:2012 (välja
Vedelgaasi (LPG) paagid, keevitatud Paakautod –Tehniline lahendus ja tootmine
arvatud C lisa)
MÄRKUS: paakautode all mõeldakse ADR-i
eeskirjades „püsipaake” ja „kergpaake.”
EN 12493:2013
Vedelgaasi (LPG) seadmed ja lisavarustus –
(välja arvatud C
Vedelgaasi (LPG) paagid, keevitatud Paakautod –Tehniline lahendus ja tootmine
lisa)
MÄRKUS: paakautode all mõeldakse ADR-i
eeskirjades „püsipaake” ja „kergpaake.”
EN 12493:2013 +
Vedelgaasi (LPG) seadmed ja lisavarustus –
A1:2014 +
Vedelgaasi (LPG) paagid, keevitatud AC:2015 (välja
Paakautod –Tehniline lahendus ja tootmine
MÄRKUS: paakautode all mõeldakse ADR-i
arvatud C lisa)
eeskirjades „püsipaake” ja „kergpaake.”
EN 13530-2:2002
Krüotehnilised anumad – Suured veetavad
vaakumisolatsiooniga anumad – Osa 2:
Tehniline lahendus, tootmine, järelevalve ja
katsetamine
EN 13530-2:2002 + Krüotehnilised anumad – Suured veetavad
vaakumisolatsiooniga anumad – Osa 2:
A1:2004
Tehniline lahendus, tootmine, järelevalve ja
katsetamine
EN 12493:2008
(välja arvatud
C lisa)

(3)
6.8.2.1

6.8.2.1

6.8.2.1
6.8.2.1 (välja
arvatud 6.8.2.1.17);
6.8.2.4.1 (välja
arvatud
tiheduskatse);
6.8.2.5.1, 6.8.3.1 ja
6.8.3.5.1
6.8.2.1 (välja
arvatud 6.8.2.1.17),
6.8.2.5, 6.8.3.1,
6.8.3.5, 6.8.5.1
kuni 6.8.5.3
6.8.2.1 (välja
arvatud 6.8.2.1.17),
6.8.2.5, 6.8.3.1,
6.8.3.5, 6.8.5.1
kuni 6.8.5.3
6.8.2.1, 6.8.2.5,
6.8.3.1, 6.8.3.5,
6.8.5.1 kuni 6.8.5.3

6.8.2.1, 6.8.2.5,
6.8.3.1, 6.8.3.5,
6.8.5.1 kuni 6.8.5.3
6.8.2.1 (välja
arvatud 6.8.2.1.17),
6.8.2.4, 6.8.3.1 ja
6.8.3.4
6.8.2.1 (välja
arvatud 6.8.2.1.17),
6.8.2.4, 6.8.3.1 ja
6.8.3.4

MÄRKUS: Selles standardis viidatud
standard EN 1252-1:1998 on kohaldatav
paakidele, mida kasutatakse ÜRO nr
1972 veoks (METAAN, JAHUTAMISEGA
VEELDATUD või LOODUSLIK GAAS,
JAHUTAMISEGA VEELDATUD)
EN 14398-2:2003
(välja arvatud
tabel 1)

Krüotehnilised anumad – Suured veetavad
vaakumisolatsioonita anumad – Osa 2:
Tehniline lahendus, tootmine, järelevalve ja
katsetamine
MÄRKUS: seda standardit ei tohi kasutada
gaaside jaoks, mida veetakse temperatuuridel
alla -100°C
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Kohaldatav uute
tüübikinnituste
või pikendamise
suhtes
(4)
1. jaanuar 2005
kuni
31. detsember
2009
1. jaanuar 2010
kuni 31.
detsember 2018
Kuni pole
teatatud teisiti

1. jaanuar 2005
kuni
31. detsember
2010

31. detsember 2012

1. jaanuar 2010
kuni
31. detsember
2013

31. detsember 2014

Kuni
31. detsembrini
2013

31. detsember 2015

1. jaanuar 2015
kuni 31.
detsember 2017

31. detsember 2018

Kuni pole
teatatud teisiti

1. jaanuar 2005
kuni 30. juuni
2009

Kuni pole
teatatud teisiti

6.8.2.1 (välja
arvatud 6.8.2.1.17,
6.8.2.1.19 ja
6.8.2.1.20), 6.8.2.4,
6.8.3.1 ja 6.8.3.4

Olemasolevate
tüübikinnituste
tühistamise hiliseim
tähtaeg
(5)

1. jaanuar 2005
kuni
31. detsember
2016

Viide

Kohaldatavad
alajaod ja punktid

Dokumendi pealkiri

(1)
(2)
EN 14398-2:2003 + Krüotehnilised anumad – Suured veetavad
vaakumisolatsioonita anumad – Osa 2:
A2:2008
Tehniline lahendus, tootmine, järelevalve ja
katsetamine
MÄRKUS: seda standardit ei tohi kasutada
gaaside jaoks, mida veetakse temperatuuridel
alla -100°C
Seadmed
EN 14432:2006
Paagid ohtlike veoste veoks. Paakide seadmed
vedelate kemikaalide veoks. Ventiilid toote
tühjendamiseks ja õhuventiilid
EN 14432:2014
Paagid ohtlike veoste veoks. Paakide seadmed
vedelate kemikaalide ja veeldatud gaaside
veoks. Ventiilid toote tühjendamiseks ja
õhuventiilid
MÄRKUS: Seda standardit võib kasutada ka
paakide puhul, mille töörõhk ei ole suurem
kui 0,5 baari.
EN 14433:2006
Paagid ohtlike veoste veoks. Paakide seadmed
vedelate kemikaalide veoks.
Tagasilöögiklapid
Paagid ohtlike veoste veoks. Paakide seadmed
EN 14433:2014
vedelate kemikaalide ja veeldatud gaaside
veoks. Tagasilöögiklapid.
MÄRKUS: Seda standardit võib kasutada ka
paakide puhul, mille töörõhk ei ole suurem
kui 0,5 baari.
LPG paakautode varustamine
EN 12252:2000
MÄRKUS: paakautode all mõeldakse ADR-i
eeskirjades „püsipaake” ja „kergpaake”.
EN 12252:2005 +
A1:2008

EN 12252:2014

EN 14129:2014
EN 1626:2008
(välja arvatud B
kategooria klapid)
EN 13648-1:2008

EN 13082:2001

EN 13082:2008
+A1:2011
EN 13308:2002

EN 13314:2002
EN 13316:2002

(3)
6.8.2.1 (välja
arvatud 6.8.2.1.17,
6.8.2.1.19 ja
6.8.2.1.20), 6.8.2.4,
6.8.3.1 ja 6.8.3.4

6.8.2.2.1

Olemasolevate
tüübikinnituste
tühistamise hiliseim
tähtaeg
(5)

Kuni pole
teatatud teisiti

1. jaanuar 2009
kuni 31.
detsember 2018

6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2
ja 6.8.2.3.1
Kuni pole
teatatud teisiti

6.8.2.2.1

1. jaanuar 2009
kuni 31.
detsember 2018

6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2
ja 6.8.2.3.1
Kuni pole
teatatud teisiti.

6.8.3.2 (välja
arvatud 6.8.3.2.3)

Vedelgaasi (LPG) seadmed ja lisavarustus –
LPG paakautode varustamine
MÄRKUS: paakautode all mõeldakse ADR-i
eeskirjades „püsipaake” ja „kergpaake”.
Vedelgaasi (LPG) seadmed ja lisavarustus –
LPG paakautode varustamine
MÄRKUS: paakautode all mõeldakse ADR-i
eeskirjades „püsipaake” ja „kergpaake”.
Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus. Ülerõhu
kaitseklapid vedelgaasi (LPG) mahutitele
Krüotehnilised anumad – Klapid
krüotehniliseks kasutuseks

6.8.3.2 (välja
arvatud 6.8.3.2.3)
ja 6.8.3.4.9

Krüogeenanumad. Ohutusseadmed kaitseks
ülerõhu eest . Osa 1: Krüogeense talitluse
kaitseklapid
Paagid ohtlike ainete veoks – Paakide
tööseadmed ja varustus – Aurude
väljalaskeklapp
Paagid ohtlike ainete veoks – Paakide
tööseadmed ja varustus – Aurude
väljalaskeklapp
Paagid ohtlike ainete veoks – Paakide
tööseadmed ja varustus – aururõhku mittereguleeriv tagasilöögiklapp
Paagid ohtlike ainete veoks – Paakide
tööseadmed ja varustus – Täiteava kork
Paagid ohtlike ainete veoks – Paakide
tööseadmed ja varustus – aururõhku
reguleeriv tagasilöögiklapp

6.8.2.4, 6.8.3.2.12
ja 6.8.3.4
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Kohaldatav uute
tüübikinnituste
või pikendamise
suhtes
(4)

1. jaanuar 2005
kuni
31. detsember
2009

31. detsember 2012

1. jaanuar 2011
kuni 31.
detsember 2018

6.8.3.2 ja 6.8.3.4.9
Kuni pole
teatatud teisiti
6.8.2.1.1 ja
6.8.3.2.9
6.8.2.4 ja 6.8.3.4

6.8.2.2 ja 6.8.2.4.1

6.8.2.2 ja 6.8.2.4.1

6.8.2.2 ja 6.8.2.4.1

6.8.2.2 ja 6.8.2.4.1
6.8.2.2 ja 6.8.2.4.1

Kuni pole
teatatud teisiti
Kuni pole
teatatud teisiti
Kuni pole
teatatud teisiti
1. jaanuar 2005
kuni 30. juuni
2013
Kuni pole
teatatud teisiti
Kuni pole
teatatud teisiti
Kuni pole
teatatud teisiti
Kuni pole
teatatud teisiti

31. detsember 2014

Viide

Dokumendi pealkiri

(1)
EN 13317:2002
(välja arvatud B lisa
joonis ja tabel B.2)
(Materjal peab
vastama standardi
EN 13094:2004
punkti 5.2 nõuetele)
EN 13317:2002 +
A1:2006
EN 14595:2005

EN 16257:2012

EN 13175:2014

6.8.2.6.2

Kohaldatavad
alajaod ja punktid

(2)
Paagid ohtlike ainete veoks – Paakide
tööseadmed ja varustus – Pääseluuk

(3)
6.8.2.2 ja 6.8.2.4.1

Paagid ohtlike ainete veoks – Paakide
tööseadmed ja varustus – Pääseluuk
Paagid ohtlike ainete veoks – Paakide
tööseadmed ja varustus – Rõhu- ja
vaakumpaagi ventilatsiooniseadmed
Paagid ohtlike ainete veoks –
Hooldusseadmed – Tagasilöögiklapid
nominaalsuurusega mitte 100 mm
Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus. Nõuded
vedelgaasi (LPG) mahuti klappidele ja
abiseadmetele ning nende katsetamine

6.8.2.2 ja 6.8.2.4.1
6.8.2.2 ja 6.8.2.4.1

6.8.2.2.1 ja
6.8.2.2.2
6.8.2.1.1, 6.8.2.2,
6.8.2.4.1 ja
6.8.3.2.3

Kohaldatav uute
tüübikinnituste
või pikendamise
suhtes
(4)

Olemasolevate
tüübikinnituste
tühistamise hiliseim
tähtaeg
(5)

1. jaanuar 2005
kuni
31. detsember
2009

31. detsember 2012

Kuni pole
teatatud teisiti
Kuni pole
teatatud teisiti
Kuni pole
teatatud teisiti
Kuni pole
teatatud teisiti

Ülevaatus ja katsed
Alltoodud tabelis loetletud standardeid tuleb kohaldada paakide ülevaatusteks ja katseteks
vastavalt veerule 4, et täita 3. veerus viidatud peatüki 6.8 nõuded. Standardeid tuleb kohaldada
vastavalt alajaole 1.1.5.
Viidatud standardi kasutamine on kohustuslik.
Iga standardi kohaldamise ulatus on määratud standardi ulatuse punktis, kui alljärgnev tabel
ei sätesta teisiti.

Viide
(1)
EN 12972:2007
EN 14334:2014

6.8.2.7

Dokumendi pealkiri
(2)
Paagid ohtlike veoste veoks. Metallist paakide
katsetamine, ülevaatus ja tähistamine
Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus. LPG
paakautode ülevaatus ja katsetamine

Kohaldatavad alajaod
ja punktid
(3)
6.8.2.4
6.8.3.4
6.8.2.4 (välja arvatud
6.8.2.4.1), 6.8.3.4.2 ja
6.8.3.4.9

Kohaldamine lubatud
(4)
Kuni pole teatatud teisiti
Kuni pole teatatud teisiti

Nõuded standarditele mittevastavalt konstrueeritud, ehitatud ja katsetatud paakidele
Selleks, et võtta arvesse teaduse või tehnika arengut, või juhul, kui alajaos 6.8.2.6 ei ole
standardeid loetletud, või tegelemaks konkreetsete aspektidega, mida alajaos 6.8.2.6 loetletud
standardis ei ole käsitletud, võib pädev asutus tunnustada samaväärset ohutustaset tagavate
tehniliste eeskirjade kasutamist. Sellegipoolest peavad paagid vastama jao 6.8.2
miinimumnõuetele.
Pädev asutus peab esitama ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni sekretariaadile nimekirja
tehnilistest eeskirjadest, mida ta tunnustab. See nimekiri peab sisaldama järgmisi andmeid:
eeskirja pealkiri ja kuupäev, eeskirja eesmärk ning teave selle kohta, kust seda on võimalik
hankida. Sekretariaat avaldab selle teabe oma veebilehel.
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Pädev asutus võib ADR-i tulevases versioonis viitamiseks vastu võetud standardi kasutamist
tunnustada ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni teavitamata.
Katsetamiseks, ülevaatuseks ja tähistamiseks võib kasutada ka alajaos 6.8.2.6 viidatud
asjakohast standardit.
6.8.3

Klassi 2 suhtes kohaldatavad erinõuded

6.8.3.1

Korpuste ehitus

6.8.3.1.1

Kokkusurutud, veeldatud või lahustatud gaaside vedamiseks ette nähtud korpused peavad
olema valmistatud terasest. Keevisõmbluseta terasest korpuste puhul on alajao 6.8.2.1.12
mööndusena vastuvõetav materjalile vastav minimaalne katkepikenemine 14% ja samuti
allpool toodud piirväärtustega võrdne või madalam pinge σ:
a)

kui Re/Rm (minimaalsed garanteeritud karakteristikud pärast termotöötlust) suhe on
kõrgem, kui 0,66, kuid ei ületa 0,85:
  0,75 Re;

b)

kui Re/Rm (minimaalsed garanteeritud karakteristikud pärast termotöötlust) suhe on
kõrgem, kui 0,85:
  0,5 Rm.

6.8.3.1.2

Jao 6.8.5 nõuded kehtivad keevitatud korpuste materjalide ja ehituse kohta.

6.8.3.1.3

(Reserveeritud)
Anumakogumiga sõidukite ja MEGC-de ehitus

6.8.3.1.4

Balloonid, torukujulised anumad, surveanumad ja balloonikogumid kui anumakogumiga
sõiduki või MEGC elemendid tuleb ehitada peatüki 6.2 kohaselt.
MÄRKUS 1: balloonikogumid, mis ei ole anumakogumiga sõiduki või MEGC elemendid,
peavad vastama peatüki 6.2 nõuetele.
MÄRKUS 2: paagid, mis on anumakogumiga sõidukite või MEGC-de elemendid, tuleb
ehitada kooskõlas alajagudega 6.8.2.1 ja 6.8.3.1.
MÄRKUS 3: kergpaake14 ei peeta anumakogumiga sõiduki ega MEGC elementideks.

6.8.3.1.5
Anumakogumiga sõidukite
ja MEGC-de raami
elemendid ja nende kinnitused
peavad suutma maksimaalse lubatud koormuse korral leevendada alajaos 6.8.2.1.2 loetletud
jõudusid. Iga jõu puhul ei tohi pinge elemendi ja selle kinnituste kõige suurema pingega
punktis ületada vaatide, torukujuliste anumate, surveanumate ja balloonikogumite korral
alajaos 6.2.5.3 määratud väärtusi ning paakide korral alajaos 6.8.2.1.16 määratud σ väärtust.

6.8.3.2

14

Tööseadmed ja -vahendid

„Kergpaagi” definitsiooni vt jaost 1.2.1.

- 519 -

6.8.3.2.1

Paakide tühjendamise torusid peab olema võimalik sulgeda pimeäärikutega või muude
samaväärselt tõhusate vahenditega. Jahutamisega veeldatud gaaside vedamiseks ette nähtud
paakide puhul võivad need pimeäärikud või samaväärselt tõhusad vahendid olla varustatud
maksimaalselt 1,5 mm läbimõõduga rõhualandamisavaustega.

6.8.3.2.2

Veeldatud gaaside vedamiseks ette nähtud paagid võivad lisaks alajagudes 6.8.2.2.2 ja
6.8.2.2.4 määratud avaustele olla varustatud nende ekspluatatsiooni ja ohutuse jaoks ette
nähtud avaustega mõõteseadmete ja termomeetrite kinnitamiseks ning õhutusavadega.

6.8.3.2.3

Kõik täitmise ja kõik tühjendamise avaused paakidel,
mille maht on suurem kui 1 m3
ning mis on ette nähtud veeldatud tuleohtlike ja/või mürgiste gaaside vedamiseks, peavad
olema varustatud kiirestisulguva sisemise sulgeventiiliga, mis sulgub korpuse juhusliku
liikumise või tulekahju korral automaatselt. Sulgeventiili peab olema võimalik juhtida ka
eemalt.
Veeldatud
mittemürgiste
tuleohtlike
gaaside vedamiseks ette nähtud paakide
puhul võib paagi aururuumi täitmise
avauste sisemise sulgeventiili siiski
asendada
tagasilöögiklapiga.
Tagasilöögiklapp tuleb paigaldada paagi
sisse ja see peab olema vedruga, nii et
klapp sulgub, kui rõhk on täitejoonel sama
suur või madalam kui paagis, ning sobiva
tihendiga15.

6.8.3.2.4

Kõik veeldatud tuleohtlike ja/või mürgiste gaaside vedamiseks ette nähtud paakide avaused,
peale ohutusklappe sisaldavate avade ja suletud õhutusavade, peavad olema varustatud
sisemise sulgemisseadmega, kui nende nominaalläbimõõt on suurem kui 1,5 mm.

6.8.3.2.5

Vaatamata alajagude 6.8.2.2.2, 6.8.3.2.3 ja 6.8.3.2.4 nõuetele võivad jahutamisega veeldatud
gaaside vedamiseks ette nähtud paagid olla varustatud sisemiste seadmete asemel väliste
seadmetega, kui välised seadmed pakuvad väliste vigastuste vastu vähemalt samaväärset
kaitset kui korpuse sein.

6.8.3.2.6

Juhul, kui paagid on varustatud veetava ainega vahetus kontaktis olevate mõõteseadmetega, ei
tohi mõõteseadmed olla valmistatud läbipaistvast materjalist. Kasutatavad termomeetrid ei
tohi ulatuda läbi korpuse otseselt gaasi või vedeliku sisse.

6.8.3.2.7

Paakide ülemises osas asuvad täitmis- ja tühjendamisavaused peavad lisaks alajaos 6.8.3.2.3
kirjeldatud seadmele olema varustatud teise, välise sulgemisseadmega. Seda seadet peab
olema võimalik sulgeda pimeäärikuga või mõne muu samaväärselt tõhusa seadmega.

6.8.3.2.8

Ohutusklapid peavad vastama allpool alajagudes 6.8.3.2.9 kuni 6.8.3.2.12 toodud nõuetele:

6.8.3.2.9

Kokkusurutud, veeldatud või lahustatud gaaside vedamiseks ette nähtud paagid võivad olla
varustatud vedruga ohutusklapiga. Need klapid peavad avanema automaatselt paagi, millele
nad on paigaldatud, 0,9 kuni 1,0 kordse katserõhu rõhkude vahemikus. Nad peavad olema
tüüpi, mis on vastupidav dünaamilistele jõududele, kaasa arvatud hüdrauliline löök.
Vastukaaluga- või kangkaitseklappide kasutamine on keelatud. Ohutusklappide nõutav
läbilaskevõime tuleb arvutada vastavalt alajaos 6.7.3.8.1.1 toodud valemile.

15

Metallist vastaspooltega tihendid ei ole lubatud.
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6.8.3.2.10

Juhul, kui paagid on ette nähtud kasutamiseks mereveol, ei tohi alajao 6.8.3.2.9 nõuded
takistada IMDG koodeksi kohaste ohutusklappide paigaldamist.

6.8.3.2.11

Jahutamisega veeldatud gaaside vedamiseks ette nähtud paagid peavad olema varustatud kahe
või enama sõltumatu ohutusklapiga, mis peavad avanema paagil märgitud maksimaalsel
töörõhul. Kaks sellist ohutusklappi peavad olema eraldi dimensioneeritud selliselt, et
võimaldada normaalsetel ekspluatatsioonitingimustel aurustumise tagajärjel tekkivate gaaside
väljapääsu paagist selliselt, et rõhk ei ületaks paagile märgitud töörõhku ühelgi juhul rohkem
kui 10% võrra.
Ühe ohutusklapi võib asendada kaitsemembraaniga, mis peab purunema katserõhul.
Kui topeltseintega paagis kaob vaakum või ühekordse seinaga paagi isolatsioonist hävib 20%,
peavad rõhualandusseadmed võimaldama gaasi väljavoolu selliselt, et rõhk korpuses ei ületaks
katserõhku. Alajao 6.8.2.1.7 sätted ei kehti vaakumisoleeritud paakide suhtes.

6.8.3.2.12

Jahutamisega veeldatud gaaside vedamiseks ette nähtud paakide rõhualandusseadmed peavad
töötama veatult ka kõige madalamal töötemperatuuril. Nende usaldusväärset tööd sellel
temparatuuril tuleb kontrollida kas iga üksikut seadet eraldi või iga prototüübi näidisseadet
katsetades.

6.8.3.2.13

Kui kergpaaki saab veeretada, peavad
kaitseklapid
olema
varustatud
kaitsekübaratega.
Soojusisolatsioon

6.8.3.2.14

Juhul, kui veeldatud gaaside vedamiseks ette nähtud
soojusisolatsiooniga, peab see isolatsioon koosnema kas:

paagid

on

varustatud

-

päikesekattest, mis katab mitte vähem kui ülemist kolmandikku, kuid mitte rohkem, kui
ülemist poolt paagipinnast ning mis on eraldatud korpusest vähemalt 4 cm paksuse
õhukihiga

-

paaki täielikult katvatest, piisava paksusega isoleerivatest materjalidest.

6.8.3.2.15

Jahutamisega veeldatud gaaside vedamiseks ette nähtud paagid peavad olema soojuslikult
isoleeritud. Soojusisolatsiooni võib tagada katkematu vooderdusega. Juhul, kui korpuse ja
vooderduse vaheline ruum on vaakumiga täidetud (vaakumisolatsioon), peab kaitsevooder
olema konstrueeritud selliselt, et deformeerumata vastu pidada vähemalt 100 kPa (1 baar)
(manomeetriline) välisele rõhule. Erandina jao 1.2.1 „arvutusliku rõhu” definitsioonist võib
väliseid ja sisemisi tugevdavaid seadmeid arvutustes arvesse võtta. Juhul, kui vooderdus on
suletud gaasitihedalt, peab olema ette nähtud seade korpuse või selle elementide ebapiisava
gaasitiheduse tõttu igasuguste ohtlike rõhkude tekkimise vältimiseks isoleerivas kihis. Seade
peab vältima niiskuse tungimise soojust isoleerivasse kattesse. Isolatsioonisüsteemi tõhususe
tüübikatsetused vt alajagu 6.8.3.4.11.

6.8.3.2.16

Atmosfäärirõhul alla -182 ºC keemispunktiga veeldatud gaaside vedamiseks ette nähtud
paakide soojusisolatsioon ega paakkonteinerite või paakide kinnituselemendid ei tohi
sisaldada mingit põlevat materjali.
Vaakumisoleeritud paakide kinnituselemendid võivad pädeva asutuse nõusolekul sisaldada
korpuse ja katte vahel plastaineid.
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6.8.3.2.17

Erandina alajao 6.8.2.2.4 nõuetest ei pea jahutamisega veeldatud gaaside vedamiseks ette
nähtud korpustel olema kontrollavaust.
Anumakogumiga sõidukite ja MEGC-de varustuse elemendid

6.8.3.2.18

Käitamisvahendid ja konstruktsioonielemendid peavad olema selliselt konfigureeritud või
konstrueeritud, et vältida kahju, mis võib tekkida surveanuma sisu väljapääsemisest
normaalsetel teisaldamis- ja veotingimustel. Kui anumakogumiga sõiduki või MEGC raami ja
elementide vaheline ühendus võimaldab koostude omavahelist suhtelist liikumist, tuleb
käitamisvahendid selliselt kinnitada, et see liikumine ei vigastaks töötavaid osi.
Sulgurventiilideni viiv kollektori torustik peab olema piisavalt elastne, et kaitsta ventiile ning
torustikku rebenemise eest või surveanuma sisu väljapääsemise eest. Täitmis- ja
tühjendamisseadmeid (kaasa arvatud nende äärikud ja keermestatud korgid) ning igasuguseid
kaitsvaid kapsleid peab olema võimalik kinnitada juhusliku avanemise vältimiseks.

6.8.3.2.19

Selleks et vältida sisu väljavoolamist vigastuse korral, peavad kollektorid, tühjendamise
manused (torustiku liitmikud, sulgemisseadmed) ja sulgurventiilid olema kaitstud või
paigutatud selliselt, et vältida nende küljest ära keeramist väliste jõudude mõjul, või peavad
olema konstrueeritud välistele jõududele vastupidavana.

6.8.3.2.20

Kollektor peab olema konstrueeritud töötama temperatuurivahemikus -20 ºC kuni +50 ºC.
Kollektor peab olema konstrueeritud, ehitatud ja paigaldatud selliselt, et vältida soojuslikust
paisumisest ja kokkutõmbumisest, mehhaanilistest löökidest ja vibratsioonist tingitud
vigastuste riske. Kogu torustik peab olema valmistatud sobivast metallilisest materjalist. Seal,
kus võimalik, peab kasutama keevitatud toruühendusi.
Vasest torude ühendused peavad olema kõva joodisega joodetud või valmistatud samavõrdse
tugevusega metallist ühenduse teel. Joodise materjalide sulamistemperatuur ei tohi olla
madalam kui 525 ºC. Ühendused ei tohi vähendada torustiku tugevust, nagu see näiteks võib
juhtuda keerme lõikamisel.

6.8.3.2.21

Välja arvatud ÜRO nr 1001, lahustunud atsetüleeni jaoks ei tohi kollektori materjali
maksimaalne lubatav pinge σ olla suurem kui 75% materjali garanteeritud voolavuspingest.
Kollektori torustiku vajalik seinapaksus ÜRO nr 1001, lahustunud atsetüleeni jaoks tuleb
arvutada vastavalt tunnustatud praktikale.
MÄRKUS: voolavuspinge kohta vt alajagu 6.8.2.1.11.
Käesoleva peatüki põhinõuded peetakse täidetuiks, kui rakendatud on järgmised standardid:
(reserveeritud).

6.8.3.2.22

Erandina alajagude 6.8.3.2.3, 6.8.3.2.4 ja 6.8.3.2.7 nõuetest balloonide, torukujuliste anumate,
surveanumate ja anumakogumiga sõidukite balloonikogumite (raamide) või MEGC-de kohta,
võivad nõutavad sulgemisseadmed olla paigutatud kollektorisse.

6.8.3.2.23

Juhul, kui üks elementidest on varustatud kaitseklapiga ning elementide vahel asuvad
sulgemisseadmed, peavad kõik elemendid olema selliselt varustatud.

6.8.3.2.24

Täitmis- ja tühjendamisseadmed võivad olla kinnitatud kollektori külge.

6.8.3.2.25

Iga mürgiste gaaside vedamiseks ette nähtud elementi, kaasa arvatud iga üksikut
balloonikogumi ballooni peab olema võimalik sulgeklapiga isoleerida.
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6.8.3.2.26

Mürgiste gaaside vedamiseks ette nähtud anumakogumiga sõidukitel või MEGC-del ei pea
olema ohutusklappe, välja arvatud juhul, kui enne klappi on paigaldatud kaitsemembraan.
Viimasel juhul peab kaitsemembraani ja ohutusklapi asetus rahuldama pädevat asutust.

6.8.3.2.27

Juhul, kui anumakogumiga sõidukid või MEGC-d on ette nähtud vedamiseks
meretranspordiga, ei tohi alajao 6.8.3.2.26 nõuded takistada IMDG koodeksi kohaste
ohutusklappide paigaldamist.

6.8.3.2.28

Tuleohtlike gaaside vedamiseks ette nähtud anumakogumiga sõidukite või MEGC-de
elementideks olevad anumad peavad olema koondatud mitte üle 5000 liitristesse gruppidesse,
mida peab olema võimalik sulgeklapiga isoleerida.
Iga käesoleva peatüki nõuetele vastava paagi osaks oleva, tuleohtlike gaaside vedamiseks ette
nähtud anumakogumiga sõiduki või MEGC elementi peab olema võimalik sulgeklapiga
isoleerida.

6.8.3.3

Tüübikinnitus
Erinõuded puuduvad.

6.8.3.4

Ülevaatused ja katsed

6.8.3.4.1

Iga keevitatud korpuse, välja arvatud balloonide, torukujuliste anumate, survevaatide ja
anumakogumiga sõidukite või MEGC-de elementideks olevate balloonikogumite balloonide
materjalid peavad olema katsetatud jaos 6.8.5 kirjeldatud meetodi kohaselt.

6.8.3.4.2

Katserõhu põhinõuded on toodud alajagudes 4.3.3.2.1 kuni 4.3.3.2.4 ning minimaalsed
katserõhud on toodud alajao 4.3.3.2.5 gaaside ja gaasisegude tabelis.

6.8.3.4.3

Esmakordne hüdrauliline surveproov tuleb läbi viia enne soojusisolatsiooni paigaldamist. Kui
korpust, selle manuseid, torusid ja seadmestikku on katsetatud eraldi, tuleb nendega pärast
koostamist läbi teha tiheduskatse.

6.8.3.4.4

Iga massi alusel täidetud kokkusurutud gaaside, veeldatud gaaside või lahustatud gaaside
vedamiseks ette nähtud korpuse maht peab olema määratud, pädeva asutuse poolt kinnitatud
eksperdi järelvalve all, korpust täitva vee kaalumise või mahu mõõtmise teel; korpuse mahtu
tuleb mõõta 1% täpsusega. Mahu määramine arvutuslikul teel, korpuse mõõtmeid arvesse
võttes, ei ole lubatud. Alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskirjade P200 või P203 ning alajagude
4.3.3.2.2 ja 4.3.3.2.3 kohaselt lubatud maksimaalsed täidetavad massid peavad olema
kinnitatud heakskiidetud eksperdi poolt.

6.8.3.4.5

Keevituste kontroll tuleb läbi viia alajao 6.8.2.1.23 nõuete kohaselt, kus λ = 1.
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6.8.3.4.6

Erandina alajao 6.8.2.4.2 nõuetest tuleb korralised ülevaatused läbi viia:
vähemalt kuus aastat pärast

vähemalt kaheksa aastat pärast

kasutusele võtmist ning seejärel iga 12 aasta tagant paakide puhul, mis on ette nähtud
jahutamisega veeldatud gaaside veoks.
Alajao 6.8.2.4.3 kohane vaheülevaatus tuleb Tiheduskatse või alajao 6.8.2.4.3 kohase
teostada vähemalt kuus aastat pärast iga vaheülevaatuse võib pädeva asutuse
korralist ülevaatust.
nõudmisel läbi viia mis tahes kahe
järjestikuse ülevaatuse vahel.
6.8.3.4.7

Vaakumisoleeritud paakide puhul võib kinnitatud eksperdi nõusolekul hüdraulilise
surveproovi ning sisemise olukorra kontrollimise asendada tiheduskatsega ning vaakumi
mõõtmisega.

6.8.3.4.8

Juhul, kui jahutamisega veeldatud gaaside vedamiseks ette nähtud paakide korpustesse on
korraliste ülevaatuste käigus tehtud avausi, peab nende sulgemise meetod olema enne paakide
ekspluatatsiooni tagasisaatmist heaks kiidetud kinnitatud eksperdi poolt ning tagama korpuse
terviklikkuse.

6.8.3.4.9

Gaaside vedamiseks ette nähtud paagil tuleb tiheduskatses kasutada vähemalt järgmisi rõhke:
-

surugaaside, veeldatud gaaside ja lahustatud gaaside puhul: 20% katserõhust;

-

jahutamisega veeldatud gaaside puhul: 90% maksimaalsest töörõhust.

Jahutamisega veeldatud gaaside vedamiseks mõeldud paakide ooteajad
6.8.3.4.10
Jahutamisega veeldatud gaaside vedamiseks
mõeldud paak-konteinerite etalon-ooteaeg tuleb
määrata järgneva alusel:
(a) alajao
6.8.3.4.11
kohaselt
isolatsioonisüsteemi tõhusus;
(b) rõhupiiramisseadme(te)
väärtus;

määratud

madalaim

seatud

(c) esialgse täitmise tingimused;
(d) eeldatav keskkonnatemperatuur 30 ºC;
(e) konkreetse veetava jahutamisega veeldatud
gaasi füüsikalised omadused.

6.8.3.4.11
Isolatsioonisüsteemi tõhusus (soojusvoog vattides)
tuleb määrata paak-konteineri tüübikatsetusel. See
katsetamine peab sisaldama kas:
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(a) konstantse rõhu (näiteks atmosfäärirõhu)
katset, mille käigus mõõdetakse jahutamisega
veeldatud gaasi kadu ajaühikus, või
(b) suletud süsteemi katset, mille käigus
mõõdetakse rõhu tõusu korpuses ajaühikus.
Konstantse rõhu katse tegemisel tuleb arvesse võtta
atmosfäärirõhu
muutumisi.
Mõlema
katse
sooritamisel tuleb teha korrektsioonid, mis
arvestavad ümbritseva keskkonna temperatuuri
erinevust
eeldatava
ümbritseva
keskkonna
temperatuuri baasväärtusest 30 °C.
MÄRKUS:
Standardis
ISO
21014:2006
„Krüotehnilised
anumad
–
krüotehniline
isolatsioonivõime“
on
toodud
meetodid
krüotehniliste
anumate
isolatsioonivõime
määramiseks ja ooteaja arvutamiseks.
Anumakogumiga sõidukite ja MEGC-de ülevaatused ja katsetused
6.8.3.4.12

Iga anumakogumiga sõiduki ja MEGC elemente ning varustuse elemente tuleb katsetada kas
koos või eraldi enne nende esmakordset kasutuselevõttu (esmane katsetamine). Sellele
järgnevalt tuleb anumakogumiga sõidukeid ja MEGC-sid, mille elementideks on anumad,
kontrollida mitte pikema kui viieaastase ajavahemiku tagant. Anumakogumiga sõidukeid ja
MEGC-sid, mille elementideks on paagid, tuleb kontrollida alajaos 6.8.3.4.6 toodud
ajavahemike tagant. Kui see on nõutav alajao 6.8.3.4.16 kohaselt, tuleb läbi viia erakorraline
katsetamine, sõltumata viimase korralise ülevaatuse ja katsetamise toimumise ajast.

6.8.3.4.13

Esmane ülevaatus peab hõlmama:
-

heakskiidetud prototüübile vastavuse kontrollimist;

-

konstruktsiooni karakteristikute kontrollimist;

-

sisemise ja välise olukorra kontrollimist;

-

hüdraulilist surveproovi10 alajao 6.8.3.5.10 kohasel plaadil näidatud katserõhul;

-

tiheduskatse läbiviimist maksimaalsel lubataval töörõhul ja

-

seadmete rahuldava töötamise kontrollimist.
Juhul, kui elemendid ja nende kinnitused on eraldi surveproovi läbinud, tuleb nendega
peale koostamist läbi viia tiheduskatse.

Erijuhtudel ning pädeva asutuse määratud eksperdi nõusolekul võib surveproovi asendada muud vedelikku või
gaasi kasutava katsega, kui selline asendamine ei too enesega kaasa mingit ohtu.
10
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6.8.3.4.14

Balloone, torukujulisi anumaid ja survevaate ning balloonikogumi osaks olevaid balloone
tuleb katsetada pakkimiseeskirja P200 või P203 kohaselt (vt alajagu 4.1.4.1).
Anumakogumiga sõiduki või MEGC kollektori katserõhk peab olema sama suur kui
anumakogumiga sõiduki või MEGC elementide oma. Kollektori surveproovi võib läbi viia
hüdraulilise surveproovina või pädeva asutuse või selle poolt määratud organi nõusolekul
muud vedelikku või gaasi kasutades. Käesoleva nõude erandina ei tohi ÜRO nr 1001,
lahustunud atsetüleen, puhul anumakogumiga sõiduki või MEGC kollektori katserõhk olla
madalam kui 300 baari.

6.8.3.4.15

Korraline ülevaatus peab hõlmama tiheduskatset maksimaalsel töörõhul ning struktuuri, selle
elementide ja käitamisvahendite välist ülevaatust ilma neid lahti võtmata. Elemente ja
torustikku peab katsetama alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskirjas P200 määratud ning vastavate
alajagude 6.2.1.6 ja 6.2.3.5 nõuete kohaste ajavahemike tagant. Juhul, kui elemendid ja
varustus on eraldi surveproovi läbinud, tuleb nendega peale koostamist läbi viia tiheduskatse.

6.8.3.4.16

Erakorraline katsetamine on vajalik, kui anumakogumiga sõidukil või MEGC-l esineb märke
vigastatud või korrodeerunud aladest või lekkimisest või muudest tingimustest, mis viitavad
puudusele, mis võiksid mõjutada anumakogumiga sõiduki või MEGC terviklikkust.
Erakorralise ülevaatuse katsetamise ulatus ning, kui vajalik, elementide lahtivõtmine, sõltub
anumakogumiga sõiduki või MEGC vigastuse või rikutuse ulatusest. See peab hõlmama
vähemalt alajaos 6.8.3.4.17 nõutud kontrollimist.

6.8.3.4.17

Kontrollimine peab tagama, et:

6.8.3.4.18

a)

elemente on väliselt kontrollitud pitingu, korrosiooni või kulumise, mõlkide,
deformatsioonide, keevituse defektide või mis tahes muude tingimuste, kaasa arvatud
lekkimise suhtes, mis võiksid muuta anumakogumiga sõiduki või MEGC veoks
ohtlikuks;

b)

torustik, klapid ja tihendid on kontrollitud korrodeerunud alade, defektide ja muude
tingimuste suhtes, mis võiksid muuta anumakogumiga sõiduki või MEGC täitmiseks,
tühjendamiseks või veoks ohtlikuks;

c)

lahtised või puuduvad poldid või mutrid igasugustel äärikühendustel või pimeäärikutel
on asendatud või kinnitatud;

d)

kõik avariiseadmed ja klapid on ilma korrosioonita, deformatsioonideta ning igasuguste
vigastusteta või defektideta, mis võiksid takistada nende normaalset tööd. Eemalt
suletavate sulgemisseadmete ja isesulguvate sulgurventiilide töötamist peab
kontrollima;

e)

nõutavad tähised anumakogumiga sõidukitel või MEGC-del on loetavad ja vastavad
ettenähtud nõuetele

f)

kõik raamid, toed ja sõrestikud anumakogumiga sõidukite või MEGC-de tõstmiseks on
rahuldavas korras.

Alajagude 6.8.3.4.12 kuni 6.8.3.4.17 kohased katsetamised, ülevaatused ja kontrollid peab läbi
viima pädeva asutuse poolt heaks kiidetud ekspert. Nende operatsioonide tulemuste kohta
tuleb välja anda tunnistused ka juhul, kui tulemused on negatiivsed.
Need tunnistused peavad viitama alajao 6.8.2.3.1 kohaselt selles anumakogumiga sõidukis või
MEGC-s veoks lubatud ainete loendile..
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Tunnistuste koopia lisatakse iga katsetatud paagi, anumakogumiga sõiduki või MEGC
dokumentatsioonile (vt alajagu 4.3.2.1.7).
6.8.3.5

Tähistamine

6.8.3.5.1

Järgmised täiendavad andmed tuleb märkida stantsimise või mis tahes muu sarnase meetodiga
alajaos 6.8.2.5.1 määratud plaadile või otse korpusele, kui korpuse seinad on selliselt
tugevdatud, et paagi tugevus seeläbi ei halvene.

6.8.3.5.2

Ainult ühe aine veoks ette nähtud paakide puhul:
-

gaasi ohtliku veose tunnusnimetus ning täiendavalt, n.o.s kirje alla kantud gaaside
puhul, tehniline nimetus16;

Seda informatsiooni peab täiendama:

6.8.3.5.3

-

mahu (rõhu) alusel täidetud kokkusurutud gaaside vedamiseks ette nähtud paakide
puhul – näidates ära paagile lubatud maksimaalse täitmise rõhu 15 ºC juures ja

-

massi alusel täidetud kokkusurutud gaaside ja veeldatud gaaside, jahutamisega
veeldatud gaaside või lahustatud gaaside vedamiseks ette nähtud paakide puhul –
näidates ära maksimaalse lubatava lasti massi kilogrammides ning täitmise
temperatuuri, kui see on alla -20 ºC.

Mitmeotstarbeliste paakide puhul:
-

gaaside ohtlike veose tunnusnimetused ning n.o.s. kirje alla klassifitseeritud gaaside
puhul lisaks nende gaaside tehnilise nimetuse15, mille vedamiseks paak on heaks
kiidetud.

Neid andmeid tuleb täiendada, näidates iga gaasi kohta maksimaalse lubatud lasti massi
kilogrammides.
6.8.3.5.4

Jahutamisega veeldatud gaaside vedamiseks ette nähtud gaaside puhul:
-

6.8.3.5.5

maksimaalne lubatav töörõhk.
-

iga gaasi etalon-ooteaeg (päevades või tundides)13;
seotud esialgne rõhk (bar või kPa).13

Soojusisolatsiooniga varustatud paakide puhul:
-

kirje „soojuslikult isoleeritud” või „soojuslikult vaakumisoleeritud”.

Ohtliku veose tunnusnimetuse või vajaduse korral n.o.s. kirje ohtliku veose tunnusnimetuse ja tehnilise nimetuse
asemel on lubatud kasutada järgmisi nimetusi:
16

13

-

ÜRO nr 1078 külmutusgaasi, n.o.s. puhul: segu F1, segu F2, segu F3;

-

ÜRO nr 1060 metüülatsetüleeni ja propadieeni segud, stabiliseeritud: segu P1, segu P2;

-

ÜRO nr 1965 süsivesinike gaaside segu, veeldatud, n.o.s.: segu A, segu A01, segu A02, segu A0, segu A1,
segu B1, segu B2, segu B, segu C. Kaubanduses kasutatavad ja alajao 2.2.2.3, klassifikatsioonikoodis 2F,
ÜRO nr 1965, märkus 1 toodud nimetusi võib kasutada ainult täiendavatena;

-

ÜRO nr 1010 butadieenid, stabiliseeritud: 1,2 butadieen, stabiliseeritud, 1,3 butadieen, stabiliseeritud.

Pärast numbrilist väärtust tuleb näidata mõõtühikud
- 527 -

6.8.3.5.6

Lisaks alajaos 6.8.2.5.2 määratud andmetele Lisaks alajaos 6.8.2.5.2 määratud andmetele
tuleb paaksõidukile (paagile enesele või tuleb paakkonteinerile (paagile enesele või
plaatidele) kanda13:
plaatidele) kanda13:
a)

b)

c)

-

tunnistusele (vt alajagu 6.8.2.3.1) vastav paagikood koos paagi tegeliku
katserõhuga;

-

kirje: „minimaalne lubatud täitmise temperatuur …”;

kui paak on ette nähtud ainult ühe aine vedamiseks:
-2

gaasi ohtliku veose tunnusnimetus ning täiendavalt, n.o.s kirje alla kantud gaaside
puhul, tehniline nimetus 16;

-

massi alusel täidetud kokkusurutud gaaside ja veeldatud gaaside, jahutamisega
veeldatud gaaside või lahustatud gaaside puhul maksimaalne lubatav lasti mass
kilogrammides;

kui paak on mitmeotstarbeline:
-

d)

kui korpus on varustatud soojusisolatsiooniga:
-

6.8.3.5.7
6.8.3.5.8

6.8.3.5.9

gaasi ohtlike veose tunnusnimetuse ning n.o.s. kirje alla klassifitseeritud gaaside
puhul lisaks nende gaaside tehnilise nimetuse16, mille vedamiseks paak on saanud
heakskiidu, näidates ära maksimaalse lubatava lasti massi kilogrammides iga
gaasi jaoks;

kirje „soojuslikult isoleeritud” või „soojuslikult vaakumisoleeritud”
registreerimisriigi ametlikus keeles ning kui selleks keeleks ei ole inglise,
prantsuse või saksa keel, ka inglise, prantsuse või saksa keeles, välja arvatud
juhul, kui veooperatsioonis osalevate riikide vahelised kokkulepped sätestavad
teisiti.

(Reserveeritud)
Need andmed ei ole nõutavad kergpaake
vedavate sõidukite puhul.
(Reserveeritud)

Pärast numbrilist väärtust tuleb näidata mõõtühikud.

13

Ohtliku veose tunnusnimetuse või vajaduse korral n.o.s. kirje ohtliku veose tunnusnimetuse ja tehnilise nimetuse
asemel on lubatud kasutada järgmisi nimetusi:
16

-

ÜRO nr 1078 külmutusgaasi, n.o.s. puhul: segu F1, segu F2, segu F3;

-

ÜRO nr 1060 metüülatsetüleeni ja propadieeni segud, stabiliseeritud: segu P1, segu P2;

-

ÜRO nr 1965 süsivesinike gaaside segu, veeldatud, n.o.s.: segu A, segu A01, segu A02, segu A0, segu A1,
segu B1, segu B2, segu B, segu C. Kaubanduses kasutatavad ja alajao 2.2.2.3, klassifikatsioonikoodis 2F,
ÜRO nr 1965, märkus 1 toodud nimetusi võib kasutada ainult täiendavatena;

-

ÜRO nr 1010 butadieenid, stabiliseeritud: 1,2 butadieen, stabiliseeritud, 1,3 butadieen, stabiliseeritud.
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Anumakogumiga sõidukite ja MEGC-de tähistamine
6.8.3.5.10

6.8.3.5.11

Iga anumakogumiga sõiduk ning MEGC peab olema varustatud korrosioonikindla
metallplaadiga, mis on püsivalt kinnitatud ülevaatuseks kergesti juurdepääsetavasse kohta.
Plaadile peavad olema stantsimise või muu sarnase meetodiga märgitud vähemalt järgmised
andmed: 13
-

tootmisloa number;

-

tootja nimi või tähis;

-

tootja seerianumber;

-

tootmisaasta;

-

katserõhk (manomeetriline rõhk)

-

arvutuslik temperatuur (ainult juhul, kui see on üle +50 ºC või alla -20 ºC);

-

esmase katsetamise ning alajagude 6.8.3.4.12 kuni 6.8.3.4.15 kohase viimase korralise
katsetamise kuupäev (kuu ja aasta);

-

katsetamised läbi viinud eksperdi pitser.
Järgmised
andmed
tuleb
kanda Järgmised andmed tuleb kanda MEGC-le
anumakogumiga sõidukile enesele või enesele või plaadile 13:
plaadile 13:
omaniku ja operaatori nimi;
omaniku või operaatori nimi;
elementide arv;
-

elementide arv;

-

elementide kogumaht;

-

ja massi alusel täidetud anumakogumiga
sõiduki puhul:
tühimass;
-

maksimaalne lubatav mass.

-

elementide kogumaht;
maksimaalne
koormaga;

lubatav

mass

koos

tunnistusele (vt alajagu 6.8.2.3.1)
vastav paagikood koos MEGC
katserõhuga;
MEGC-ga veetava gaasi ohtliku veose
tunnusnimetus ning täiendavalt, n.o.s
kirje alla kantud gaaside puhul,
tehniline nimetus 16;

ning massi alusel täidetud MEGC puhul:
-

taara.

Pärast numbrilist väärtust tuleb näidata mõõtühikud.

13

Ohtliku veose tunnusnimetuse või vajaduse korral n.o.s. kirje ohtliku veose tunnusnimetuse ja tehnilise nimetuse
asemel on lubatud kasutada järgmisi nimetusi:
16

-

ÜRO nr 1078 külmutusgaasi, n.o.s. puhul: segu F1, segu F2, segu F3;

-

ÜRO nr 1060 metüülatsetüleeni ja propadieeni segud, stabiliseeritud: segu P1, segu P2;

-

ÜRO nr 1965 süsivesinike gaaside segu, veeldatud, n.o.s.: segu A, segu A01, segu A02, segu A0, segu A1,
segu B1, segu B2, segu B, segu C. Kaubanduses kasutatavad ja alajao 2.2.2.3, klassifikatsioonikoodis 2F,
ÜRO nr 1965, märkus 1 toodud nimetusi võib kasutada ainult täiendavatena;

-

ÜRO nr 1010 butadieenid, stabiliseeritud: 1,2 butadieen, stabiliseeritud, 1,3 butadieen, stabiliseeritud.
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6.8.3.5.12

Anumakogumiga sõiduki või MEGC raamil peab täitmispunkti lähedal olema plaat, mis
näitab:

-

kokkusurutud gaaside jaoks ette nähtud elementide maksimaalset täitmise rõhku 15 ºC
juures 13;

-

peatüki 3.2 kohast gaasi ohtliku veose tunnusnimetust ja n.o.s. kirje alla klassifitseeritud
gaaside puhul lisaks tehnilist nimetust 16;

ning veeldatud gaaside puhul lisaks:
6.8.3.5.13

maksimaalset lubatavat lasti elemendi kohta 13.

Balloonid, torukujulised anumad ning balloonikogumite osaks olevad balloonid peavad olema
tähistatud alajao 6.2.2.7 kohaselt. Neid mahuteid pole vaja peatükis 5.2 nõutud korra kohaselt
eraldi ohumärgistega tähistada.
Anumakogumiga sõidukid ja MEGC-d peavad kandma tahvelmärgiseid ning olema tähistatud
peatüki 5.3 kohaselt.

6.8.3.6

Nõuded viidatud standarditele vastavalt
anumakogumiga sõidukitele ja MEGC-dele

konstrueeritud,

ehitatud

ja

katsetatud

MÄRKUS: isikud ja organid, kellel on ADR-i veostega seotud ülesandeid ja kohustusi, peavad
vastama ADR-i nõuetele.
Tüübikinnitustunnistus tuleb väljastada alajao 1.8.7 kohaselt. Alltoodud tabelis loetletud
standardeid tuleb kohaldada tüübikinnituste väljaandmiseks vastavalt veerule 4, et täita 3.
veerus viidatud peatüki 6.8 nõuded. Standardeid tuleb kohaldada vastavalt alajaole 1.1.5.
Veerus 5 on toodud hiliseim tähtaeg, mil olemasolevad tüübikinnitused vastavalt alajaole
1.8.7.2.4 või 6.8.2.3.3 tühistatakse; kui tähtaega ei ole märgitud, kehtib tüübikinnitus kuni
aegumiseni.
Alates 1. jaanuarist 2009 on viidatud standardite kasutamine kohustuslik. Erandeid
käsitletakse alajaos 6.8.3.7.
Kui samade nõuete kohaldamiseks on loetletud rohkem kui üks standard, kohaldatakse nendest
ainult ühte, kuid tervikuna, kui tabelis ei ole sätestatud teisiti.
Iga standardi kohaldamise ulatus on määratud standardi ulatuse punktis, kui alljärgnev tabel
ei sätesta teisiti.

Pärast numbrilist väärtust tuleb näidata mõõtühikud.

13

Ohtliku veose tunnusnimetuse või vajaduse korral n.o.s. kirje ohtliku veose tunnusnimetuse ja tehnilise nimetuse
asemel on lubatud kasutada järgmisi nimetusi:
16

-

ÜRO nr 1078 külmutusgaasi, n.o.s. puhul: segu F1, segu F2, segu F3;

-

ÜRO nr 1060 metüülatsetüleeni ja propadieeni segud, stabiliseeritud: segu P1, segu P2;

-

ÜRO nr 1965 süsivesinike gaaside segu, veeldatud, n.o.s.: segu A, segu A01, segu A02, segu A0, segu A1,
segu B1, segu B2, segu B, segu C. Kaubanduses kasutatavad ja alajao 2.2.2.3, klassifikatsioonikoodis 2F,
ÜRO nr 1965, märkus 1 toodud nimetusi võib kasutada ainult täiendavatena;

-

ÜRO nr 1010 butadieenid, stabiliseeritud: 1,2 butadieen, stabiliseeritud, 1,3 butadieen, stabiliseeritud.
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Viide

Dokumendi pealkiri
(2)
Veetavad gaasiballoonid – Anumakogumiga
sõidukid – Tehniline lahendus, tootmine,
identifitseerimine ja katsetamine
MÄRKUS: Seda standardit võib kohaldada
MEGC-dele, mis koosnevad surveanumatest,
kui see on sobiv.

(1)
EN 13807:2003

6.8.3.7

Kohaldatavad
alajaod ja punktid
(3)
6.8.3.1.4 ja
6.8.3.1.5,
6.8.3.2.18 kuni
6.8.3.2.26,
6.8.3.4.12 kuni
6.8.3.4.14 ja
6.8.3.5.10 kuni
6.8.3.5.13

Kohaldatav uute
tüübikinnituste
või pikendamise
suhtes
(4)

Olemasolevate
tüübikinnituste
tühistamise hiliseim
tähtaeg
(5)

Kuni pole
teatatud teisiti

Nõuded viidatud standarditele mittevastavalt konstrueeritud, ehitatud ja katsetatud
anumakogumiga sõidukitele ja MEGC-dele
Selleks, et võtta arvesse teaduse või tehnika arengut, või juhul, kui alajaos 6.8.3.6 ei ole
standardeid loetletud, või tegelemaks konkreetsete aspektidega, mida alajaos 6.8.3.6 loetletud
standardis ei ole käsitletud, võib pädev asutus tunnustada samaväärset ohutustaset tagavate
tehniliste eeskirjade kasutamist. Sellegipoolest peavad anumakogumiga sõidukid ja MEGC-d
vastama jao 6.8.3 miinimumnõuetele.
Väljaandev asutus täpsustab tüübikinnituses korraliste ülevaatuste korra, kui jaos 6.2.2 või
6.2.4 või alajaos 6.8.2.6 viidatud standardid ei ole kohaldatavad või kui neid ei kohaldata.
Pädev asutus peab esitama ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni sekretariaadile nimekirja
tehnilistest eeskirjadest, mida ta tunnustab. See nimekiri peab sisaldama järgmisi andmeid:
eeskirja pealkiri ja kuupäev, eeskirja eesmärk ning teave selle kohta, kust seda on võimalik
hankida. Sekretariaat avaldab selle teabe oma veebilehel.
Pädev asutus võib ADR-i tulevases versioonis viitamiseks vastu võetud standardi kasutamist
tunnustada ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni teavitamata.

6.8.4

Erisätted
MÄRKUS 1: vedelike kohta, mille leekpunkt ei ole kõrgem kui 60 ºC ning tuleohtlike gaaside
kohta vt ka alajagusid 6.8.2.1.26, 6.8.2.1.27 ja 6.8.2.2.9.
MÄRKUS 2: jahutamisega veeldatud gaaside vedamiseks ette nähtud paakide või mitte
väiksema kui 1 MPa (10 baar) katserõhuga katsetatavate paakide nõuete kohta vt jagu 6.8.5.
Järgmised erisätted kehtivad juhul, kui nad on ära toodud peatüki 3.2 tabeli A veeru 13 kirje
all:
a)

Ehitus (TC)

TC1

Nende korpuste ehituse ja materjalide kohta kehtivad jao 6.8.5 nõuded.

TC2

Korpused ja nende elemendid peavad olema valmistatud mitte alla 99,5% puhtusega
alumiiniumist või sobivast terasest, mis pole aldis põhjustama vesinikperoksiidi
lagunemist. Juhul, kui korpused on valmistatud mitte alla 99,5% puhtusega
alumiiniumist, ei pea seinapaksus ületama 15 mm isegi juhul, kui alajao 6.8.2.1.17
kohased arvutused annavad suurema väärtuse.

TC3

Korpused peavad olema valmistatud austeniitterasest.
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TC4

Korpused peavad olema varustatud emailist või samaväärsest materjalist kaitsva
voodriga juhul, kui korpusele mõjub ÜRO nr 3250 klooräädikhape.

TC5

Korpused peavad olema varustatud mitte alla 5 mm paksuse pliist või sellega
samaväärse voodriga.

TC6

Juhul, kui alumiiniumi kasutamine on paakidele vajalik, peavad sellised paagid olema
valmistatud mitte alla 99,5% puhtusega alumiiniumist; seinapaksus ei pea ületama 15
mm isegi juhul, kui alajao 6.8.2.1.17 kohased arvustused annavad suurema väärtuse.

TC7

Korpuse seina efektiivne paksus ei tohi olla alla 3 mm.

TC8

Korpused peavad olema valmistatud alumiiniumist või alumiiniumisulamist.
Korpused peavad olema konstrueeritud vähemalt 5 kPa (0,05 baari) välise rõhu jaoks.

b)

Varustuse elemendid (TE)

TE1

(Kustutatud)

TE2

(Kustutatud)

TE3

Lisaks peavad paagid vastama järgmistele nõuetele. Soojendusseade ei tohi ulatuda
korpusesse, vaid peab jääma korpusest välja. Kuid toru, mida kasutatakse fosfori
väljalaskmiseks, võib olla varustatud soojendava ümbrisega. Ümbrist soojendav seade
peab olema selliselt reguleeritud, et vältida fosfori temperatuuri tõusu korpuse täitmise
temperatuurist kõrgemale. Muu torustik peab sisenema korpusesse selle ülemises
osas; avaused peavad asuma kõrgemal kõrgeimast lubatud fosfori tasemest ning neid
peab olema võimalik täielikult ümbritseda lukustatavate kaitsekübaratega. Paak peab
olema varustatud mõõtesüsteemiga fosfori taseme kontrollimiseks ning juhul, kui
kaitsva agendina kasutatakse vett, siis kõrgeimat lubatud veetaset näitava fikseeritud
mõõtemärgiga.

TE4

Korpused peavad olema varustatud raskestisüttivast materjalist valmistatud
soojusisolatsiooniga.

TE5

Juhul, kui korpused on varustatud soojusisolatsiooniga, peab see olema valmistatud
raskestisüttivast materjalist.

TE6

Paagid võivad olla varustatud seadmega, mis takistab ummistumist veetava ainega,
samuti lekke teket ning üle- või alarõhu tekkimist korpuse sees.

TE7

Korpuse tühjendamise süsteem peab olema varustatud kahe teineteisest sõltumatu,
järjestikuse sulgemisseadmega, millest esimene on heakskiidetud tüüpi kiireltsulguv
sisemine sulgurventiil ning teine väline sulgurventiil, mis asuvad kummaski
tühjendamistoru otsas. Pimeäärik või muu samasugust ohutust pakkuv vahend peab
olema samuti paigaldatud iga välise sulgurventiili väljalaskeava juurde. Sisemine
sulgurventiil peab olema selline, et toru küljest murdumise korral jääb sulgurventiil
korpuse külge suletud asendisse.

TE8

Ühendused paakide väliste toruliitmike külge peavad olema tehtud materjalidega, mis
ei põhjusta vesinikperoksiidi lagunemist.

TE9

Paagid peavad olema oma ülemises osas varustatud sulgemisseadmega, mis väldib
igasuguse korpuses veetavate ainete lagunemise tõttu liigse rõhu tekkimise, vedeliku
lekkimise ja igasuguste võõraste materjalide sattumise korpuse sisse.
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TE10 Paakide sulgemisseadmed peavad olema selliselt konstrueeritud, et vältida seadmete
ummistumist tahkestunud ainega veo ajal. Juhul, kui paagid on kaetud soojust
isoleeriva materjaliga, peab see materjal olema anorgaaniline ning täielikult vaba
põlevast ainest.
TE11 Korpused ja nende käitamisvahendid peavad olema selliselt konstrueeritud, et vältida
võõraste materjalide sattumist neisse, vedeliku lekkimist ja igasuguse veetavate ainete
lagunemise tõttu ohtliku liigse rõhu tekkimist. Selle nõude täidab ka võõraine
sissepääsu takistav ohutusklapp.
TE12 Paagid peavad olema varustatud alajao 6.8.3.2.14 nõuetele vastava
soojusisolatsiooniga. Kui orgaanilise peroksiidi SADT paagis on 55 ºC või alla selle
või kui paak on tehtud alumiiniumist, peab korpus olema täielikult isoleeritud.
Päikesekaitse ja iga selle poolt katmata paagi osa või paaki täielikult ümbritsev väline
kaitsekate peavad olema värvitud valgeks või kaetud heleda metalliga. Värvi peab
puhastama enne iga uut vedu ning uuendama, kui see on kollaseks muutunud või
kulunud. Soojusisolatsioon peab olema vaba põlevast ainest. Paagid peavad olema
varustatud temperatuurianduritega.
Paagid peavad olema varustatud ohutusklappidega ja avarii-rõhualandusseadmetega.
Kasutada võib ka vaakum-õhuklappe. Avarii-rõhualandusseadmed peavad töötama nii
orgaanilise peroksiidi omaduste kui paagi ehituskarakteristikute alusel määratud
rõhkudel. Korpuses ei ole lubatud kasutada sulavaid elemente.
Paagid peavad olema varustatud vedruga ohutusklappidega, et vältida
lagunemisesaaduste ja 50 ºC juures eralduvate aurude põhjustatud märgatavat rõhu
tõusu korpuses. Ohutusklappide läbilaskevõime ja rõhu alandamise alguse rõhk peab
põhinema erisätte TA2 alusel läbiviidud katsete tulemustel. Rõhu alandamise alguse
rõhk ei tohi sellegipoolest ühelgi juhul olla selline, et vedelik paagi ümberpaiskumise
korral klappidest välja pääseb.
Avarii-rõhualandusseadmed võivad olla vedru tüüpi või kaitsemembraani tüüpi, mis
on konstrueeritud välja laskma kõiki vähemalt ühe tunni jooksul täielikult tules
olemise ajal tekkivaid lagunemissaaduseid ning aurusid, mis on arvutatud valemiga:

q  70961 F  A 0.82
kus:
q = soojusneeldumine [W]
A = niiske ala [m2]
F = isolatsioonitegur
F = 1 isoleerimata paakide puhul või
F =

U (923−TPO )
47032

isoleeritud paakide puhul

kus:
K = isolatsioonikihi soojusjuhtivus [W·m-1·K-1]
L = isolatsioonikihi paksus [m]
U = K/L = isolatsiooni soojuse ülekandetegur [W·m-2·K-1]
TPO = peroksiidi temperatuur vabanemise tingimustel [K]
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Avarii-rõhualandusseadmete rõhu alandamise alguse rõhk peab olema kõrgem kui
eelpool määratud ning põhinema erisättes TA2 viidatud katsete tulemustel. Avariirõhualandusseadmed peavad olema dimensioneeritud selliselt, et maksimaalne rõhk
paagis ei ületaks kunagi paagi katserõhku.
MÄRKUS: avarii-rõhualandusseadme suuruse määramise meetodi näide on toodud
„Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” 5. lisas.
Täielikult isoleeritud paakide puhul tuleb avarii-rõhualandusseadmete läbilaskevõime
ja reguleerimine määrata eeldusel, et 1% pinnast on isolatsiooni kaotanud.
Paakide vaakum-õhuklapid ning vedruga ohutusklapid peavad olema varustatud
tulekaitseklappidega, välja arvatud juhul, kui veetavad ained ja nende lagunemise
saadused on mittepõlevad. Tähelepanu peab pöörama tulekaitseklapi poolt tingitud
läbilaskevõime vähenemisele.
TE13 Paagid peavad olema soojuslikult isoleeritud ja varustatud välise soojendusseadmega.
TE14 Paagid peavad olema varustatud soojusisolatsiooniga. Korpusega otseses kontaktis
oleva soojusisolatsiooni süttimistemperatuur peab olema vähemalt 50 ºC võrra
kõrgem, kui maksimaalne temperatuur, millele paak on konstrueeritud.
TE15 (Kustutatud)
TE16 (Reserveeritud)
TE17 (Reserveeritud)
TE18 Paagid, mis on ette nähtud selliste ainete vedamiseks, mille täitmise temperatuur on
kõrgem, kui 190 ºC, peavad olema varustatud ülemise täitmise ava juurde täisnurga
all paigutatud deflektoritega, et vältida äkilist paikset seina temperatuuri tõusu täitmise
ajal.
TE19 Paagi ülemisse ossa paigaldatud
manused ja lisaseadmed peavad olema
kas:
- paigutatud süvistatud pesasse; või
- varustatud sisemise kaitseklapiga;
või
- kaitstud kapsliga või risti- ja/või
pikisuunaliste elementidega või
muu
samaväärselt
efektiivse
vahendiga, mis on sellise kujuga, et
ümberpaiskumise korral manused
ja lisaseadmed vigastada ei saaks.
Paagi alumisse ossa
manused ja lisaseadmed:

paigaldatud
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Toruliitmikud,
külgmised
sulgurseadmed ja kõik tühjendamise
seadmed peavad olema kas süvistatud
vähemalt 200 mm ulatuses paagi
äärmisest servast või olema kaitstud
latiga, mille inertsikoefitsient on mitte
alla 20 cm3 risti liikumise suunaga;
nende kaugus maapinnast ei tohi olla alla
300 mm täidetud paagi korral.
Paagi tagumisele pinnale paigutatud
manused ja lisaseadmed peavad olema
kaitstud jao 9.7.6 kohase kaitserauaga.
Nende kõrgus maapinnast peab olema
selline, et kaitseraud neid piisavalt
kaitseks.
TE20 Vaatamata alajao 4.3.4.1.2 ratsionaalse lähenemisviisi kohaselt paakide astendikus
lubatud muudele paagieeskirjadele, peavad paagid olema alati varustatud
ohutusklapiga.
TE21 Sulgurid peavad olema kaitstud lukustatavate katetega.
TE22 (Reserveeritud)
TE23 Paagid peavad olema varustatud seadmega, mis takistab ummistumist veetava ainega,
samuti lekke teket ning üle- või alarõhu tekkimist korpuse sees.
TE24 Kui bituumeni veoks ja töötlemiseks
mõeldud paagid on varustatud
väljalasketoru otsas pihustiga, võib
sulgurmehhanismi, mis on nõutud
alajaos 6.8.2.2.2, asendada kraaniga,
mis väljalasketoru peal asub enne
pihustit.
TE25 (Reserveeritud)
c)

Tüübikinnitus (TA)

TA1

Paake ei tohi lubada orgaaniliste ainete veoks.

TA2

Seda ainet võib vedada püsi- või kergpaakides või paakkonteinerites päritoluriigi
pädeva asutuse kehtestatud tingimuste kohaselt, kui alltoodud katsete tulemusel on
pädev asutus veendunud, et sellist vedu võib teostada ohutult. Kui päritoluriik ei ole
ADR-i kokkuleppeosaline, peavad need tingimused olema kinnitatud selle ADR-i
kokkuleppeosalise riigi pädeva asutuse poolt, kuhu saadetis oma teekonnal esmalt
jõuab.
Tüübikinnituseks peab läbi viima katsed, et:
-

tõestada kõikide ainega normaalselt veo ajal kontaktis olevate materjalide
sobivust;

-

saada andmeid avarii-rõhualandusseadmete ja ohutusklappide konstrueerimise
hõlbustamiseks, arvestades paagi konstruktsiooni karakteristikuid, ja

-

sätestada igasuguseid aine ohutuks veoks vajalikke erisätteid.
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Katsetulemused tuleb lisada tüübikinnituse aruandesse.
TA3

Seda ainet võib vedada ainult paagikoodiga LGAV või SGAV paakides;
alajaos 4.3.4.1.2 esitatud hierarhiat ei kohaldata.

TA4

Jao 1.8.7 kohast nõuetele vastavuse hindamise korda peab rakendama pädev asutus,
selle poolt volitatud isik või alajagudele 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 ja 1.8.6.8 vastav
järelevalveasutus, mis on akrediteeritud vastavalt standardi EN ISO/IEC 17020:2012
(välja arvatud punkt 8.1.3) tüübile A.

TA5

Seda ainet võib vedada ainult paagikoodiga S2.65AN(+) paakides; alajaos 4.3.4.1.2
esitatud hierarhiat ei kohaldata.

d)

Katsed (TT)

TT1

Puhtast alumiiniumist paagid peavad läbi tegema esmase ja korralise hüdraulilise
surveproovi ainult 250 kPa (2,5 baar) (manomeetriline) rõhul.

TT2

Korpuste voodri seisukorda peab igal aastal kontrollima pädeva asutuse poolt
määratud ekspert, kes peab kontrollima korpuse sisemust.

TT3

Erandina alajao 6.8.2.4.2 nõuetest peavad korralised ülevaatused toimuma iga kaheksa
aasta tagant ning peavad hõlmama korpuse seina paksuse kontrollimist sobivate
vahenditega. Selliste paakide puhul peab alajaos 6.8.2.4.3 sätestatud tiheduskatse ja
kontrollimise läbi viima vähemalt iga nelja aasta tagant.

TT4

(Reserveeritud)

TT5

Hüdraulilised surveproovid peavad toimuma vähemalt iga
3 aasta tagant.
2,5 aasta tagant.

TT6

Korralised katsetamised, kaasa
arvatud
hüdraulilised
surveproovid, tuleb läbi viia
vähemalt iga 3 aasta tagant.

TT7

Olenemata alajaos 6.8.2.4.2 toodud nõuetest võib korralise sisemise ülevaatuse
asendada pädeva asutuse poolt kinnitatud programmiga.

TT8

Paakidel, mis on tähistatud kirje ÜRO nr 1005, AMMONIAAK, VEEVABA puhul
nõutava ohtliku veose tunnusnimetusega vastavalt alajagudele 6.8.3.5.1–6.8.3.5.3 ja
ehitatud kõrgekvaliteedilisest terasest üle 400 N/mm2 voolavuspiiriga vastavalt
materjalistandardile, tuleb igal alajaos 6.8.2.4.2 ette nähtud korralisel katsetusel
kontrollida magnetosakesi, et tuvastada pinnapragusid.
Iga korpuse alumises osas tuleb kontrollida vähemalt 20% iga risti- ja pikisuunalise
keevise pikkusest, samuti kõiki otsikukeeviseid ning kõiki parandatud või maandatud
kohti.
Kui paagil või paagi plaadil olev aine tähistus eemaldatakse, teostatakse
magnetosakeste kontroll ja need tegevused märgitakse ära paagi dokumentatsioonile
lisatud kontrollitunnistusel.
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Sellist magnetosakeste kontrolli peab teostama pädev isik, kes on kvalifitseeritud seda
meetodit rakendama EN ISO 9712:2012 (Mittepurustav katsetamine – MPK personali
kvalifitseerimine ja sertifitseerimine – Põhialused) kohaselt.
TT9

Ülevaatuste ja katsete (sealhulgas tootmisjärelevalve) puhul peab jaos 1.8.7 sätestatud
korda rakendama pädev asutus, selle poolt volitatud isik või alajagudele 1.8.6.2,
1.8.6.4, 1.8.6.5 ja 1.8.6.8 vastav järelevalveasutus, mis on akrediteeritud vastavalt
standardi EN ISO/IEC 17020:2012 (välja arvatud punkt 8.1.3)tüübile A.

TT10

Alajao 6.8.2.4.2 kohased korralised ülevaatused peavad toimuma:
vähemalt iga kolme aasta tagant.|

vähemalt iga kahe ja poole aasta tagant.

TT11
Eranditult LPG veoks kasutatavate
püsipaakide (paaksõidukite) ja
kergpaakide jaoks, millel on
süsinikterasest kestad ja
käitamisvahendid, võib korralise
ülevaatuse käigus ja taotleja palvel
teostatava hüdraulilise surveproovi
asendada allpool toodud mittepurustava
katsetamise tehnikatega (NDT). Neid
tehnikaid võib kasutada kas üksikult või
pädeva asutuse, tema poolt volitatud isiku
või järelevalveasutuse poolt sobivalt
peetult kombineerituna (vt erisäte TT9):
-EN ISO 17640:2010 – Keeviste
mittepurustav katsetamine – Ultraheli
katsetamine – Tehnikad, katsetamise
tasemed ja hindamine,
-EN ISO 17638:2009 – Keeviste
mittepurustav katsetamine –
Magnetosakeste katsetamine koos EN ISO
23278:2009 kohase tunnustamisegs –
Keeviste magneosakeste katsetamine.
Tunnustamise tasemed,
-EN 1711:2000 - Keeviste mittepurustav
katsetamine – Keeviste pöörisvooluga
testimine kompleksse analüüsiga,
-EN 14127:2011 - Keeviste mittepurustav
katsetamine – Ultraheliga paksuse
mõõtmine,
NDTga seotud personal peab olema
kvalifitseeritud, atesteeritud ja omama
nende poolt teostatavate, määratavate,
juhendatavate, jälgitavate või hinnatavate
mittepurustavate katsetamiste
läbiviimiseks vastavaid teoreetilisi ja
praktilisi teadmisi vastavalt:
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ISO 9712:2012 – Mittepurustav
katsetamine – NDT personali
kvalifikatsioon ja atesteerimine.
Pärast paagi rõhu all olevate elementide
otsest kuumutamist nagu keevitamine või
lõikamine, tuleb lisaks määratud NDTle
läbi viia hüdrauliline katsetamine.
NDT tuleb läbi viia järgmiste, tabelis
toodud kesta piirkondade ja seadmete
suhtes:
Kesta piirkond ja seadmed
Kesta pikisuunalised põkkkeevitused
Kesta ümbermõõdu suunalised
põkk-keevitused
Manuste, avauste, otsikute ja
avatud keevised (sisemised),
vahetult kesta vastas
Kahekordsete kinnitusplaatide
kõrge pingega piirkonnad
(sadulakonsooli otsas, pluss 400
mm mõlemalt poolt allapoole)
Torustiku ja muude seadmete
keevitused
Kesta piirkonnad, mida ei saa
väljaspoolt visuaalselt kontrollida

NDT
100% NDT,
kasutades ühte või
mitut järgmistest
tehnikatest:
ultraheli,
magnetosakeste- või
pöörisvooluga
katsetamine

Ultraheliga paksuse
mõõtmine,
seestpoolt, max 150
mm sammuga

Vaatamata paagi algsele konstruktsiooni
või ehituse standardile või tehnilisele
normile peavad defektide määramise
tasemed vastama EN 14025:2003 +
A1:2016 (Paagid ohtlike veoste veoks –
metallist survepaagid – ehitus ja
tootmine), EN 12493:2013 + A1:2014 +
AC:2015 (LPG seadmed ja tarvikud –
keevitatud terasest paagid veeldatud
naftagaasi (LPG) jaoks – paakvedukid –
ehitus ja tootmine), EN ISO 23278:2009
(Keeviste mittepurustav katsetamine –
keeviste magnetosakeste katsetamine –
tunnustamise tasemed) vastavate osade
nõuetele või vastavas NDT standardis
toodud vastavus standardile.
Juhul, kui NDT meetodil leitakse paagil
vastuvõetamatu puudus, tuleb see
parandada ja uuesti katsetada. Ei ole
lubatud paaki hüdrauliliselt survetestida
ilma nõutud parandusi teostamata.
NDT tulemused tuleb jäädvustada ja
säilitada paagi eluea jooksul.
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e)

Tähistamine (TM)

MÄRKUS: need andmed peavad olema ära toodud heakskiidu väljastanud riigi ametlikus
keeles ning kui selleks keeleks ei ole inglise, prantsuse või saksa keel, ka inglise, prantsuse või
saksa keeles, välja arvatud juhul, kui veooperatsioonis osalevate riikide vahel sõlmitud
kokkulepped sätestavad teisiti.
TM1

Lisaks alajaos 6.8.2.5.2 toodud andmetele peavad paagid kandma sõnu: „VEO AJAL
MITTE AVADA. ISESÜTTIVAD AINED.” (vt ka eeltoodud märkust).

TM2

Lisaks alajaos 6.8.2.5.2 toodud andmetele peavad paagid kandma sõnu: „VEO AJAL
MITTE AVADA. VEEGA KOKKUPUUTEL TEKITAB TULEOHTLIKKE
GAASE.” (vt ka eeltoodud märkust).

TM3

Paagid peavad samuti kandma alajaos 6.8.2.5.1 kirjeldatud plaadil heaks kiidetud
ainete ohtliku veose tunnusnimetusi ning paagi maksimaalset lubatavat lasti selle aine
kohta kilogrammides.

TM4

Paakide puhul tuleb märkida järgmised täiendavad andmed stantsimise või mis tahes
muu sarnase meetodiga alajaos 6.8.2.5.2 määratud plaadile või otse korpusele, kui
korpuse seinad on selliselt tugevdatud, et paagi tugevus seeläbi ei halvene: veetava
aine keemiline nimetus koos lubatud kontsentratsiooniga.

TM5

Paagid peavad lisaks alajaos 6.8.2.5.1 toodud andmetele kandma kirjet korpuse
sisemise seisukorra kõige viimase ülevaatuse kuupäeva (kuu ja aasta) kohta.

TM6

(Reserveeritud)

TM7

Alajaos 5.2.1.7.6 näidatud kolmiklehe sümbol peab olema kantud stantsimise või
mõne muu sarnase meetodiga alajao 6.8.2.5.1 kohasele plaadile. Selle kolmiklehe
sümboli võib kanda otse korpuse seintele, kui selle seinad on selliselt tugevdatud, et
korpuse tugevus sellest ei vähene.
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6.8.5

Nõuded seoses selliste keevitatud püsipaakide, keevitatud kergpaakide ja
paakkonteinerite keevitatud korpuste materjali ja ehitusega, mille nõutav katserõhk on
vähemalt 1 Mpa (10 baari), ning klassi jahutatud 2 veeldatud gaaside veoks mõeldud
keevitatud püsipaakide, keevitatud kergpaakide ja paakkonteinerite keevitatud
korpuste materjali ja ehitusega

6.8.5.1

Materjalid ja korpused

6.8.5.1.1

a)

Korpused, mis on ette nähtud:
-

kokku surutud, veeldatud gaaside või klassi 2 kuuluvate lahustatud gaaside;

-

ÜRO nr 1380, 2845, 2870, 3194 ja klassi 4.2 ainete nr 3391 kuni 3394 ning

-

ÜRO nr 1052, veevaba vesinikfluoriidi ja klassi 8 kuuluva ÜRO nr 1790, üle 85%
vesinikfluoriidi sisaldusega fluorvesinikhappe veoks,

tuleb valmistada terasest;
b)

Kõrgekvaliteedilisest terasest ehitatud korpused, mis on ette nähtud:
-

klassi 2 sööbivate gaaside ja ÜRO nr 2073, ammoniaagi lahuse veoks ja

-

ÜRO nr 1052, veevaba vesinikfluoriidi ja klassi 8 kuuluva ÜRO nr 1790, üle 85%
vesinikfluoriidi sisaldusega fluorvesinikhappe veoks

peavad olema soojuslikult töödeldud soojuslike pingete vabastamiseks;

6.8.5.1.2

c)

Klassi 2 kuuluvate jahutamisega veeldatud gaaside vedamiseks ette nähtud korpused
peavad olema valmistatud terasest, alumiiniumist, alumiiniumisulamist, vasest või
vasesulamist (nt messingist). Seejuures võib vasest või vasesulamist valmistatud
korpuseid kasutada ainult atsetüleeni mitte sisaldavate gaaside vedamiseks; etüleen võib
sisaldada mitte üle 0,005% atsetüleeni;

d)

Kasutada võib ainult materjale, mis sobivad korpuste ja nende manuste ning
lisaseadmete madalaimate ning kõrgeimate töötemperatuuridega.

Korpuste valmistamiseks on lubatud kasutada järgmisi materjale:
a)

6.8.5.1.3

madalaimal töötemperatuuril (vt alajagu 6.8.5.2.1) hapruspurunemisele mitte alteid
teraseid:
-

madalsüsinikterased (välja arvatud klassi 2 kuuluvate jahutamisega veeldatud
gaaside jaoks);

-

kõrgekvaliteedilisi teraseid, kuni temperatuurini –60 ºC;

-

nikkelteraseid (nikli sisaldusega 0,5% kuni 9%), kuni temperatuurini –196 ºC,
olenevalt nikli sisalduses;

-

austeniitseid kroomnikkelteraseid, kuni temperatuurini –270 ºC;
puhtusega

alumiiniumit

või

alumiiniumisulameid

(vt

b)

Mitte alla 99,5%
alajagu 6.8.5.2.2);

c)

Mitte alla 99,9% puhtusega deoksüdeeritud vaske või üle 56% vasesisaldusega
vasesulameid (vt alajagu 6.8.5.2.3).

a)

Terasest, alumiiniumist või alumiiniumisulamitest valmistatud korpused peavad olema
kas õmbluseta või keevitatud;

b)

Austeniitterasest, vasest või vasesulamist valmistatud korpused võivad olla
kõvajoodistega.
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6.8.5.1.4

Manused ja lisaseadmed võivad olla kas korpuste külge keeratud või kinnitatud järgmiselt:
a)

Terasest, alumiiniumist või alumiiniumisulamist korpuste puhul: keevitatud;

b)

Austenitterasest, vasest või vasesulamist korpuste puhul: keevitatud või kõvajoodisega
joodetud.

6.8.5.1.5

Korpuste ehitus ning nende kinnitus sõiduki, sõiduki alusraami või konteineri raami külge
peab olema selline, et kindlalt välistada igasugused sellised koormatud elementide
temperatuurist tingitud kahanemised, mis võiksid põhjustada nende hapraks muutumist.
Korpuste kinnitamise vahendid ise peavad olema konstrueeritud selliselt, et isegi juhul, kui
korpus on oma madalaimal töötemperatuuril, on neil ikkagi vajalikud mehaanilised omadused.

6.8.5.2

Katsenõuded

6.8.5.2.1

Terasest korpused
Korpuste ja keevisõmbluste valmistamiseks kasutatavad materjalid peavad oma madalaimal
töötemperatuuril, kuid vähemalt -20 ºC juures, vastama vähemalt järgmistele löögitugevust
puudutavatele nõuetele:

6.8.5.2.2

-

katsed tuleb sooritada V-kujulise soonega katsekehadega;

-

valtsimise suunaga risti oleva pikiteljega ja plaadi pinnaga risti oleva V-kujulise
soonega (standardile ISO R 148 vastava) katsekehade minimaalne löögitugevus (vt
alajaod 6.8.5.3.1 kuni 6.8.5.3.3) peab olema 34 J/cm2 madalsüsinikterase puhul (mida
võib ISO standardite kohaselt katsetada valtsimise suunas oleva pikiteljega
katsekehadega), kõrgekvaliteedilise terase puhul, ferriit-sulam terase puhul, milles Ni <
5%, ferriit-sulam terase puhul, milles 5% <Ni < 9% või austeniitse Cr-Ni terase puhul;

-

austeniitteraste puhul rakendatakse löögitugevuse katset ainult keevisõmblusele;

-

alla -196 ºC töötemperatuuride korral ei sooritata löögitugevuse katset madalaimal
töötemperatuuril, vaid temperatuuril -196 ºC.

Alumiiniumist või alumiiniumisulamist valmistatud korpused
Korpuste õmblused peavad vastama pädeva asutuse kehtestatud nõuetele.

6.8.5.2.3

Vasest või vasesulamist valmistatud korpused
Katsete läbiviimine löögitugevuse kontrollimiseks ei ole vajalik.

6.8.5.3

Löögitugevuskatsed

6.8.5.3.1

Lehtede puhul, mille paksus on alla 10 mm, kuid mitte alla 5 mm, peab kasutama katsekehi,
mille ristlõige on 10 mm x e mm, kus „e” on lehe paksus. Vajaduse korral on lubatud
masintöötlus paksuseni 7,5 mm või 5 mm. Igal juhul on nõutav minimaalne väärtus 34 J/cm2.
MÄRKUS: alla 5 mm paksusega lehtede või nende keevisõmbluste suhtes ei tohi
löögitugevuskatset sooritada.

6.8.5.3.2

a)

Lehtede katsetamisel tuleb löögitugevus määrata kolmel katsekehal. Katsekehad tuleb
lõigata risti valtsimise suunaga; madalsüsinikterase puhul võib katsekehad lõigata
valtsimise suunas.
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Keevisõmbluste katsetamiseks tuleb katsekehad võtta järgmiselt:
kui e  10 mm:
kolm katsekeha soonega keevise keskel;
kolm soonega katsekeha kuumuse poolt mõjutatud ala keskel (V-kujuline soon läbi
sulanud osa ääre proovi keskel);

Kuumuse poolt mõjutatud ala

Keevise keskkoht
kui 10 mm < e  20 mm:
kolm katsekeha keevise keskelt;

kolm soonega katsekeha kuumuse poolt mõjutatud ala keskel (V-kujuline soon läbi
sulanud osa ääre proovi keskel);

e2 e e2

b)

Keevise keskkoht

Kuumuse poolt mõjutatud ala
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kui e > 20 mm

e

Kaks kolmest katsekehast koosnevat komplekti (üks ülemisel pinnal, teine alumisel
pinnal) kummaski allpool näidatud punktis (V-kujuline soon läbi sulanud osa ääre
kuumuse poolt mõjutatud alast võetud proovi keskel)

Keevise keskkoht

Kuumuse poolt mõjutatud ala

6.8.5.3.3

6.8.5.3.4

6.8.5.3.5

a)

Lehtede puhul peab kolme katse keskmine minimaalne löögitugevuse väärtus olema
alajaos 6.8.5.2.1 näidatud 34 J/cm2; allpool minimaalset väärtust ei tohi olla rohkem kui
üks väärtustest ning ka sel korral ei tohi see väärtus olla alla 24 J/cm2;

b)

Keeviste puhul ei tohi kolme katsekeha keevise keskelt saadud keskmine väärtus olla
alla minimaalse väärtuse 34 J/cm2; allpool minimaalset väärtust ei tohi olla rohkem kui
üks väärtustest ning ka sel korral ei tohi see väärtus olla alla 24 J/cm2;

c)

Kuumuse poolt mõjutatud ala (V-kujuline soon läbi sulanud osa ääre proovi keskel)
korral võib kolmest katsekehast ühe puhul saadud väärtus olla alla minimaalse väärtuse
34 J/cm2, kuid mitte alla 24 J/cm2.

Juhul, kui alajao 6.8.5.3.3 nõuded ei ole täidetud, võib sooritada ainult ühe korduskatsetuse,
kui:
a)

esimese kolme katse keskmine väärtus on alla minimaalset väärtust 34 J/cm2 või

b)

rohkem kui üks väärtustest on alla minimaalset väärtust 34 J/cm2, kuid mitte alla
24 J/cm2.

Lehtede või keeviste korduskatsetustel ei tohi ükski väärtustest olla alla 34 J/cm2. Kõigi algsete
katsete ja korduskatsetuse tulemuste keskmine väärtus peab olema võrdne või suurem kui
minimaalne väärtus 34 J/cm2.
Kuumuse poolt mõjutatud ala korduskatsetusel korral ei tohi ükski väärtustest olla alla
34 J/cm2.
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6.8.5.4

Viide standarditele
Alajagude 6.8.5.2 ja 6.8.5.3 nõuded loetakse täidetuks, kui rakendatud on järgmisi
asjakohaseid standardeid:
EN 1252-1:1998 Krüotehnilised anumad – Materjalid – I osa: Sitkusenõuded temperatuuridel
alla -80ºC.
EN 1252-2: 2001 Krüotehnilised anumad – Materjalid – II osa: Sitkusenõuded temperatuuridel
-80ºC kuni -20 ºC.
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PEATÜKK 6.9
NÕUDED FIIBER-SARRUSTATUD PLASTIST (FRP) PÜSIPAAKIDE
(PAAKSÕIDUKITE), KERGPAAKIDE, PAAKKONTEINERITE JA PAAKVAHETUSKEREDE KONSTRUKTSIOONILE, EHITUSELE, VARUSTUSELE,
TÜÜBIKINNITUSELE, KATSETAMISELE JA TÄHISTAMISELE
MÄRKUS:

teisaldatavate paakide ja ÜRO poolt sertifitseeritud mitmeelemendiliste gaasikonteinerite
(MEGC) kohta vt peatükki 6.7; püsipaakide (paaksõidukite), kergpaakide, paakkonteinerite
metallilistest materjalidest korpusega paak-vahetuskerede ning anumakogumiga sõidukite ja
mitmeelemendiliste gaasikonteinerite (MEGC-d) kohta vt peatükki 6.8; vaakumjäätmepaakide kohta vt peatükki 6.10.

6.9.1

Üldist

6.9.1.1

FRP paagid tuleb konstrueerida, toota ja katsetada pädeva asutuse poolt tunnustatud kvaliteedi
tagamise programmi kohaselt; eriti peab lamineerimistööd ning termoplastist voodrite
keevitamise tööd sooritama ainult kvalifitseeritud personal vastavalt pädeva asutuse poolt
tunnustatud korrale.

6.9.1.2

FRP paakide konstrueerimise ja katsetamise kohta kehtivad samuti alajagude 6.8.2.1.1,
6.8.2.1.7 ja 6.8.2.1.13, alajao 6.8.2.1.14 punktide a ja b, ning alajagude 6.8.2.1.25, 6.8.2.1.27
ja 6.8.2.2.3 sätted.

6.9.1.3

FRP paakidel ei tohi kasutada kuumutavaid elemente.

6.9.1.4

Paaksõidukite stabiilsuse kohta kehtivad alajao 9.7.5.1 nõuded.

6.9.2

Ehitus

6.9.2.1

Korpused tuleb valmistada sobivatest materjalidest, mis sobivad veetavate ainetega
temperatuurivahemikus -40 ºC kuni +50 ºC, kui veooperatsiooni sooritamise asukohariigi
pädev asutus ei ole selle riigi erilisi kliimatingimusi arvestades määranud muid
temperatuurivahemikke.

6.9.2.2

Korpused peavad koosnema järgmisest kolmest elemendist:
- sisemisest voodrist,
- kandvast kihist,
- välisest kihist.

6.9.2.2.1

Sisemine vooder on korpuse seina sisemine piirkond, mis on konstrueeritud peamiselt
pikaajalise keemilise vastupanu pakkumiseks veetavatele ainetele, et vältida igasugust
ohtlikku reageerimist sisuga või ohtlike ühendite moodustumist ja igasugust toodete sisemisest
voodrist läbiimbumise poolt põhjustatud kandva kihi olulist nõrgenemist.
Sisemine vooder võib olla kas fiiber-sarrustatud plastist või termoplastist.
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6.9.2.2.2

6.9.2.2.3

Fiiber-sarrustatud plastist (FRP) voodrid peavad koosnema:
a)

pindmisest kihist (ingl k gel-coat): piisava vaigusisaldusega kiht, mis on tugevdatud
vaiguga ja sisuga sobiva looriga. Selle kihi kiudaine sisaldus ei tohi olla üle 30 massi%
ning paksus peab olema 0,25 kuni 0,60 mm;

b)

tugevdavast kihist / tugevdavatest kihtidest: üks või mitu kihti minimaalse paksusega 2
mm, mis sisaldavad minimaalselt 900 g/m2 klaaskiudkangast või mitte vähem, kui 30
massi% klaasi sisaldusega purustatud kiudainet, välja arvatud juhul, kui samaväärset
ohutust suudetakse pakkuda väiksema klaasisisaldusega.

Termoplastist voodrid peavad koosnema alajaos 6.9.2.3.4 viidatud termoplastist
lehtmaterjalist, mis on nõutud kujusse kokku keevitatud ja millele on liimitud kandvad kihid.
Voodrite ja kandva kihi vaheline kindel ühendus tuleb saavutada sobivate liimide
kasutamisega.
MÄRKUS: tuleohtlike vedelike vedamiseks võib sisemine kiht vajada alajao 6.9.2.14 kohaseid
täiendavaid meetmeid, et vältida elektrilaengute akumuleerumist.

6.9.2.2.4

Korpuse kandev kiht on spetsiaalselt alajagude 6.9.2.4 kuni 6.9.2.6 kohaselt konstrueeritud
piirkond mehaaniliste pingete talumiseks. Normaalselt koosneb see mitmest kindlas suunas
orienteeritud fiiber-sarrustatud kihist.

6.9.2.2.5

Väline kiht on korpuse osa, mis puutub vahetult kokku atmosfääriga. See peab hõlmama
vähemalt 0,2 mm paksusega vaigurikast kihti. Üle 0,5 mm paksuse korral tuleb kasutada
klaaskiudkangast. Selle kihil peab olema klaasisisaldus alla 30 massi% ning see peab suutma
taluda väliseid tingimusi, eriti juhuslikku kontakti veetava ainega. Vaik peab sisaldama täitevõi lisaaineid, et pakkuda kaitset korpuse kandva kihi halvenemise vastu ultraviolettkiirguse
toimel.

6.9.2.3

Toormaterjalid

6.9.2.3.1

Kõik FRP paakkonteinerite valmistamiseks kasutatavad materjalid peavad olema tuntud
päritolu ja omadustega.

6.9.2.3.2

Vaigud
Vaikude segu tuleb valmistada ranges vastavuses tarnija soovitustega. See puudutab peamiselt
kõvendite, initsiaatorite ja kiirendite kasutamist. Nendeks vaikudeks võivad olla:
-

küllastamata polüestervaigud;

-

vinüül-estervaigud;

-

epoksüvaigud;

-

fenoolvaigud.

Standardi EN ISO 75-1:2013 kohaselt määratud vaigu läbipaindetemperatuur (HDT) peab
olema vähemalt 20 ºC kõrgem kui paakkonteinerite, sealhulgas paak-vahetuskerede
maksimaalne töötemperatuur, kuid igal juhul mitte alla 70 ºC.
6.9.2.3.3

Tugevdavad kiudained
Kandvate kihtide tugevdavateks materjalideks peavad olema sobivat liiki kiudained, nagu
näiteks standardi ISO 2078:1993 kohased E- või ECR-tüüpi klaaskiud. Sisemise pinna
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voodriks võib kasutada standardi ISO 2078:1993 kohast C-tüüpi klaaskiudu. Termoplastseid
loore võib kasutada ainult sisemiseks voodriks juhul, kui nende sobivus sisuga on näidatud.
6.9.2.3.4

Termoplastne voodrimaterjal
Termoplastsed materjale, nagu plastifitseerimata polüvinüülkloriidi (PVC-U), polüpropüleeni
(PP), polüvinülideenfluoriidi (PVDF), polütetrafluoroetüleeni (PTFE), võib kasutada
vooderdavate materjalidena.

6.9.2.3.5

Lisaained
Vaigu töötlemiseks vajalikud lisaained, näiteks katalüsaatorid, kiirendid, kõvendid ja
tiksotroopsed ained, nagu ka paagi parendamiseks ette nähtud materjalid, näiteks täiteained,
värvained, pigmendid jne, ei tohi põhjustada materjali nõrgenemist, arvestades prototüübi
arvustuslikku eluiga ja oodatavaid temperatuure.

6.9.2.4

6.9.2.5

Korpused, nende lisaelemendid, käitamisvahendid ja struktuurielemendid peavad olema
konstrueeritud pidama oma eluea jooksul vastu sisu kaotamata (peale igasuguste õhutusavade
kaudu väljapääseva gaasi koguste):
-

normaalsete veotingimuste staatilistele ja dünaamilistele koormustele;

-

alajagudes 6.9.2.5 kuni 6.9.2.10 ette nähtud minimaalsetele koormustele.

Alajao 6.8.2.1.14 punktides a ja b näidatud rõhkudel ning prototüübi jaoks määratud
maksimaalse tiheduse ja maksimaalse täiteaste juures sisu poolt põhjustatud
gravitatsioonijõudude korral ei tohi arvutuslik pinge σ korpuse mis tahes kihi piki- või
ringsuunas ületada järgmist väärtust:



Rm
K

kus:
Rm

=

antud tõmbetugevuse väärtus, mis on saadud katsetulemuste keskmisest
väärtusest kahekordse katsetulemuste standardhälbe lahutamisel. Katsed tuleb
läbi viia kooskõlas EN ISO 527-4:1997 ja EN ISO 527-5:2009 nõuetega, mitte
vähem kui kuue prototüüpi ja ehitusmeetodit esindava katsekehaga;

K

=

S  K0  K1  K2  K3
kus
K minimaalne väärtus peab olema 4 ning
S

=

ohutustegur. Üldiseks konstrueerimiseks, kui paagid on ära toodud
peatüki 3.2 tabelis A, veerus 12, mille paagikoodi teises osas sisaldub
täht „G” (vt alajagu 4.3.4.1.1), peab S väärtus olema võrdne või suurem
kui 1,5. Suurendatud ohutuse tasemega vedu nõudvate ainete veoks ette
nähtud paakide puhul, st kui paagid on ära toodud peatüki 3.2 tabeli A
veerus 12, mille paagikoodi teises osas sisaldub number „4” (vt alajagu
4.3.4.1.1), tuleb väärtus S korrutada kahega, välja arvatud juhul, kui
korpus on varustatud vigastuse vastase kaitsega, mis koosneb täielikust
metallist
„skeletist”
koos
pikija
põikisuunaliste
struktuurielementidega;
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K0 =

tegur, mis iseloomustab materjalide omaduste halvenemist roomavuse
ja vananemise ning veetavate ainete keemiliste reaktsioonide tõttu.
Seda määratakse valemiga:
1
Ko 

kus „α” on roomavuse tegur ja „β” on vananemise tegur, mis on
määratud EN 978:1997 kohaselt pärast EN 977:1997 kohase katse
sooritamist. Alternatiivselt võib kasutada konservatiivset väärtust
K0 = 2. α ja β määramiseks peab algdeformatsioon olema 2σ;

K1 =

vaigu töötemperatuuri ja soojusomadusi arvestav tegur, mis on
määratud järgmise valemiga, mille minimaalne väärtus on 1:
K1 = 1,25 - 0.0125 (HDT - 70)
kus HDT on vaigu läbipaindetemperatuur, ºC;

K2 =

materjali väsimust arvestav tegur; kasutama peab väärtust K2 = 1,75,
välja arvatud juhul, kui pädeva asutuse poolt on teisiti kokku lepitud.
Alajaos 6.9.2.6 toodud dünaamiliste jõudude olukorra puhul peab
kasutama väärtust K2 = 1,1;

K3 =

kõvastumisprotsessi arvestav tegur, millel on järgmised väärtused:
- 1,1, kui kõvastumine toimub heaks kiidetud ja dokumenteeritud
protsessi kohaselt;
- 1,5 muudel juhtudel.

6.9.2.6

Alajaos 6.8.2.1.2 näidatud dünaamiliste jõudude korral ei tohi arvutuslik pinge ületada alajaos
6.9.2.5 määratud väärtust, jagatuna teguriga α.

6.9.2.7

Mis tahes alajagudes 6.9.2.5 ja 6.9.2.6 määratud pingete korral ei tohi sellest põhjustatud
pikenemine mis tahes suunas ületada 0,2% või ühte kümnendikku vaigu katkepikenemisest,
olenevalt sellest, kumb väärtus on madalam.

6.9.2.8

Kindlaks määratud katserõhu korral, mis ei tohi olla madalam kui asjaomane alajao 6.8.2.1.14
punktides a ja b määratud arvutuslik rõhk, ei tohi maksimaalne pinge korpuses olla kõrgem
kui vaigu katkepikenemine.

6.9.2.9

Korpus peab mis tahes nähtavate sisemiste või väliste vigastusteta vastu pidama
alajao 6.9.4.3.3 kohasele kuuli kukkumise katsele.

6.9.2.10

Ühendusi, kaasa arvatud otste ühendusi, laineplaatide ühendusi ja sektsioone eraldavate
vaheseinte ja korpuse vahelisi ühendusi katvad kihid peavad taluma ülalmärgitud staatilisi ja
dünaamilisi pingeid. Et vältida pingete kontsentreerumist ühendusi katvates kihtides, ei tohi
kasutatav koonilisus olla järsem kui 1:6.
Nihketugevus kattekihi ja paagi elementide vahel, mille külge see on kinnitatud, ei tohi olla
väiksem kui:



Q R

l K
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kus:
R

on standardi EN ISO 14125:1998 + AC:2002 + A1:2011 (kolme punkti meetodi)
kohane painde nihketugevus minimaalväärtusega τR = 10 N/mm2, kui mõõdetavad
väärtused puuduvad;

Q

on koormus laiuse ühiku kohta, mida ühendus peab taluma staatiliste ja dünaamiliste
koormuste korral;

K

on alajao 6.9.2.5 kohaselt arvutatud tegur staatiliste ja dünaamiliste pingete jaoks;

l

on katva kihi pikkus.

6.9.2.11

Korpuse avaused peavad olema tugevdatud, et pakkuda vähemalt samasuguseid
ohutustegureid alajagudes 6.9.2.5 ja 6.9.2.6 määratud staatiliste ja dünaamiliste pingete vastu
nagu korpus ise. Avauste arv peab olema minimaalne. Ovaalsete avauste telgede pikkuste suhe
ei tohi olla suurem kui 2.

6.9.2.12

Korpuse külge kinnitatavate äärikute ja torustiku konstrueerimisel peab arvestama ka
teisaldamisel mõjuvaid jõudusid ning poltide kinnitusi.

6.9.2.13

Paak tuleb konstrueerida selliselt, et see peaks olulise lekkimiseta vastu laustulele
alajao 6.9.4.3.4 katse nõuete kohaselt 30 minuti jooksul. Pädeva asutuse loal võib selle
katsetamise ära jätta, kui katsed võrreldavate paakide prototüüpidega pakuvad selleks piisavat
tõestust.

6.9.2.14

Erinõuded kuni 60 ºC leekpunktiga ainete veole
Kuni 60 0C leekpunktiga ainete veoks kasutatavad FRP paagid peavad olema ehitatud selliselt,
et kindlustada erinevate osade poolt põhjustatud staatilise elektri elimineerimine ja vältida
ohtlike elektrostaatiliste laengute kogunemist.

6.9.2.14.1

Mõõtmistega määratud korpuse sisemise ja välimise pinna elektriline pinnatakistus ei tohi olla
suurem kui 109 oomi. Seda võib saavutada vaigule lisandite või kihtide vaheliste elektrit
juhtivate lehtede, nagu näiteks metallist või süsinikust võre lisamisega.

6.9.2.14.2

Mõõtmistega määratud tühjendustakistus maa suhtes ei tohi olla kõrgem kui 107 oomi.

6.9.2.14.3

Korpuse kõik komponendid peavad olema üksteisega ning paagi käitamisvahendite ja
konstruktsioonielementide metallist osadega ja sõidukiga elektriliselt ühendatud.
Komponentide ja üksteisega kontaktis olevate elementide vaheline elektritakistus ei tohi
ületada 10 oomi.

6.9.2.14.4

Elektriline pinnatakistus ja tühjendustakistus tuleb esialgselt mõõta igal toodetud paagil või
korpuse näidisel vastavalt pädeva asutuse poolt tunnustatud korrale.

6.9.2.14.5

Iga paagi tühjendustakistus maa suhtes tuleb mõõta korralise ülevaatuse käigus vastavalt
pädeva asutuse poolt tunnustatud korrale.
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6.9.3

Tööseadmed ja -vahendid

6.9.3.1

Kehtivad alajagude 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.1 ja 6.8.2.2.4 kuni 6.8.2.2.8 nõuded.

6.9.3.2

Lisaks nendele kehtivad jao 6.8.4 punkti b (TE) nõuded, kui need on näidatud peatüki 3.2
tabeli A veerus 13.

6.9.4

Tüübikatsetused ja -kinnitus

6.9.4.1

Iga FRP paagi tüübi tehnilise lahenduse puhul peavad selle materjalid ning seda esindav
prototüüp läbi tegema alltoodud tehnilise lahenduse katselise kontrolli.

6.9.4.2

Materjali katsetamine

6.9.4.2.1

Kasutatavatele vaikudele tuleb määrata standardi EN ISO 527-4:1997 või EN ISO 527-5:2009
kohane katkepikenemine ja standardi EN ISO 75-1:2013 kohane läbipaindetemperatuur.

6.9.4.2.2

Korpusest lõigatud proovide kohta tuleb määrata järgmised näitajad. Kui ei ole võimalik
kasutada korpusest lõigatud proove, võib kasutada ainult paralleelselt töödeldud proove. Enne
katsetamist tuleb igasugune vooder eemaldada.
Katsetamine peab hõlmama:
-

korpuse seina ja otste kihtide paksuse kontrollimist;

-

tugevdavate kiudainete massiprotsendi, koostise ja orientatsiooni ning tugevdavate
kihtide paigutuse kontrollimist;

-

standardi EN ISO 527-4:1997 või EN ISO 527-5:2009 kohase tõmbetugevuse,
katkepikenemise ja elastsusmooduli määramist pingete suunas. Lisaks tuleb ultraheli
abil määrata vaigu katkepikenemine;

-

standardi EN ISO 14125:1998 + AC:2002 + A1:2011 kohase painderoomavuse katsele
vastava paindetugevuse ja läbipainde määramine 1000 tunni vältel, kasutades
minimaalselt 50 mm laiusega ja vähemalt 20 kordse seinapaksusega võrdse
toetuspikkusega proovikeha. Lisaks tuleb selle katsega ning standardi EN 978:1997
kohaselt määrata roomavustegur α ja vananemistegur β.

6.9.4.2.3

Ühenduste kihtide vaheline nihketugevus tuleb mõõta, katsetades tüüpilisi proovikehi
vastavalt standardile EN ISO 14130:1997.

6.9.4.2.4

Korpuse keemilist sobivust veetavate ainetega tuleb näidata ühega järgmistest pädeva asutuse
poolt tunnustatud meetoditest. See peab arvestama kõiki korpuse ja selle varustuse materjalide
veetavate ainetega sobivuse aspekte, kaasa arvatud korpuse keemilist halvenemist, kriitiliste
reaktsioonide tekitamist sisus ja ohtlikke reaktsioone korpuse ja sisu vahel.
-

Korpuse halvenemise kindlaksmääramiseks tuleb korpusest, kaasa arvatud igasugustest
keevistega sisemistest voodritest, võetud tüüpiliste proovikehadega läbi viia standardi
EN 977:1997 kohane keemilise sobivuse katse 1000 tunni vältel 50 ºC juures.
Võrrelduna katsetamata prooviga ei tohi standardi EN 978:1997 kohase paindekatse
käigus mõõdetud tugevuse ja elastsusmooduli vähenemine ületada 25%. Pragusid,
mulle, pitingut, nagu ka kihtide ja voodri eraldumist ja pinnakaredust ei tohi olla.

-

Dokumenteeritud ja kinnitatud andmed positiivsetest kogemustest seoses vaadeldava
täiteaine keemilise sobivustega korpuse materjalidega, millega need ained asjaomasel
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temperatuuril, ajal ning mis tahes muudel asjassepuutuvatel ekspluatatsioonitingimustel
kontakti satuvad.
-

6.9.4.3

Asjakohases kirjanduses, standardites või muudes pädeva asutuse poolt tunnustatud
allikates avaldatud tehnilised andmed.

Tüübikatsetus
Paagi prototüübiga tuleb läbi viia allpool määratud katsed. Selleks otstarbeks võib
käitamisvahendid vajadusel asendada muude elementidega.

6.9.4.3.1

Kontrollida tuleb prototüübi vastavust prototüübi spetsifikatsioonile. See peab hõlmama
sisemist ja välist ülevaatust ning peamiste mõõtude ülemõõtmist.

6.9.4.3.2

Prototüübile, mis on varustatud tensoanduritega kõigis kohtades, mille projektarvutuste
võrdlemine on nõutud, tuleb rakendada järgmised mõõdetavad koormused ja pinged:
-

Paak on täidetud veega maksimaalse täitmise määrani. Mõõtetulemusi kasutatakse
alajao 6.9.2.5 kohase projektarvutuse kalibreerimiseks;

-

Paak on täidetud veega maksimaalse täitmise määrani ja allutatud kiirendustele kõigis
kolmes suunas, sõidutades ja pidurdades veokile kinnitatud prototüüpi. Alajao 6.9.2.6
kohaste projektarvutuste võrdlemiseks tuleb mõõdetud pingeid ekstrapoleerida
alajaos 6.8.2.1.2 nõutud ja mõõdetud kiirenduste jagatise suhtes;

-

Paak on täidetud veega ja sellele on rakendatud kindel katserõhk. Selle koormuse juures
ei tohi korpusel esineda nähtavaid vigastusi ega lekkimist.

6.9.4.3.3

Prototüübiga tuleb läbi viia standardi EN 976-1:1997 punkti 6.6 kohane kuuli kukkumise
katse. Paagi sise- või välispinnal ei tohi esineda nähtavaid vigastusi.

6.9.4.3.4

Prototüüp koos oma käitamisvahendite ja konstruktsioonielementidega ning täidetuna 80%
ulatuses oma maksimaalsest mahust veega, tuleb paigutada 30 minutiks täielikult tulle, mida
tekitab kütteõliga vanni lahtine põlemine või mis tahes muu sama mõjuga tuli. Vanni mõõdud
peavad ületama paagi mõõtusid vähemalt 50 cm ulatuses igast küljest ning vahemaa kütuse
pinna ja paagi vahel peab olema 50 cm kuni 80 cm. Paagi ülejäänud osad kütuse pinnast
allpool, kaasa arvatud avaused ja sulgurid, peavad jääma lekkekindlaks. Väikeste tilkade
tekkimine on lubatud.

6.9.4.4

Tüübikinnitus

6.9.4.4.1

Pädev asutus või selle poolt määratud organ peab iga uue paagitüübi kohta välja andma
tunnistuse, mis tõendab, et tehniline lahendus on sobiv oma ettenähtud otstarbeks ning vastab
ehituse ja varustuse nõuetele, nagu ka veetavate ainete kohta kehtivatele erisätetele.

6.9.4.4.2

Tootmisluba peab põhinema arvutustel ja katsearuannetel, kaasa arvatud kõik materjalide ja
prototüübi katsetamise ning nende projektarvutustega võrdluse tulemused, ning peab viitama
prototüübi spetsifikatsioonile ja kvaliteedi tagamise programmile.

6.9.4.4.3

Tootmisluba peab sisaldama ainete või ainete grupi nimetust, mille kohta korpuse sobivus on
antud. Näidata tuleb nende ainete keemilised nimetused või vastavad ühised kirjed (vt alajagu
2.1.1.2) ja klass ning klassifikatsioonikood.

6.9.4.4.4

Lisaks peab see sisaldama kõikide heakskiidetud prototüübi kohaselt toodetud paakide
konstruktsiooni- ja läviväärtusi (nagu näiteks eluiga, töötemperatuuride ulatus, töö- ja
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katserõhud, materjalide andmed) ning kõiki tootmisel, katsetamisel, tüübikinnitusel,
tähistamisel ja kasutamisel rakendatavaid ettevaatusabinõusid.

6.9.5

Ülevaatused

6.9.5.1

Iga heakskiidetud prototüübile vastavalt toodetud paagi materjalide katsed ja ülevaatused tuleb
läbi viia selliselt, nagu allpool kirjeldatud.

6.9.5.1.1

Korpusest võetud proovidega tuleb läbi viia alajao 6.9.4.2.2 kohased materjalikatsed, välja
arvatud tõmbekatse ja katseaja vähendamine 100 tunnini painderoomavuse katse puhul. Juhul,
kui korpusest lõigatud proovikehasid ei ole võimalik kasutada, võib kasutada ainult
paralleelselt toodetud proove. Katsetulemused peavad vastama kinnitatud arvutuslikele
väärtustele.

6.9.5.1.2

Korpused ja nende seadmed peavad enne ekspluatatsiooni võtmist kas eraldi või koos läbi
tegema esmase ülevaatuse. See ülevaatus peab hõlmama:
-

heakskiidetud prototüübile vastavuse kontrollimist;

-

konstruktsiooni karakteristikute kontrollimist;

-

sisemist ja välist ülevaatust;

-

hüdraulilist surveproovi alajao 6.8.2.5.1 kohasel plaadil näidatud katserõhul;

-

seadmete töö kontrollimist;

-

tiheduskatset, kui korpus ja selle seadmed on katserõhuga katsetatud eraldi.

6.9.5.2

Paakide korraliste ülevaatuste kohta kehtivad alajagude 6.8.2.4.2 kuni 6.8.2.4.4 nõuded.
Lisaks peab alajao 6.8.2.4.3 kohane kontroll hõlmama korpuse sisemise seisundi ülevaatust.

6.9.5.3

Alajagude 6.9.5.1 ja 6.9.5.2 kohased ülevaatused ja katsed peab läbi viima pädeva asutuse
poolt määratud ekspert. Nende operatsioonide tulemuste kohta tuleb välja anda tunnistused.
Nendes tunnistustes peab olema viide selles korpuses vedada lubatud ainete loendile vastavalt
alajaole 6.9.4.4.

6.9.6

Tähistamine

6.9.6.1

FRP paagid peavad olema tähistatud alajao 6.8.2.5 nõuete kohaselt, arvestades järgmisi
täiendusi:

6.9.6.2

-

paagi plaat võib olla ka korpuse külge lamineeritud või valmistatud sobivast
plastmaterjalist;

-

alati peab olema märgitud arvutuslik temperatuurvahemik.

Lisaks kehtivad jao 6.8.4 punkti e (TM) erisätted, kui need on ära toodud peatüki 3.2 tabeli A
veerus (13).
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PEATÜKK 6.10
NÕUDED VAAKUM-JÄÄTMEPAAKIDE EHITUSELE, VARUSTUSELE,
TÜÜBIKINNITUSELE, ÜLEVAATUSTELE JA TÄHISTAMISELE
MÄRKUS 1:

teisaldatavate paakide ja ÜRO poolt sertifitseeritud mitmeelemendiliste gaasikonteinerite
(MEGC) kohta vt peatükk 6.7; püsipaakide (paaksõidukite), kergpaakide, paakkonteinerite,
metallilistest materjalidest korpusega paak-vahetuskerede ning anumakogumiga sõidukite ja
mitmeelemendiliste gaasikonteinerite, välja arvatud ÜRO MEGC-de kohta vt peatükk 6.8;
fiiber-sarrustatud plastist paakide kohta vt peatükk 6.9.

MÄRKUS 2:

käesolev peatükk kehtib püsipaakide, kergpaakide, paakkonteinerite ning paak-vahetuskerede
kohta.

6.10.1

Üldist

6.10.1.1

Definitsioonid
MÄRKUS: paaki, mis täielikult vastab peatüki 6.8 nõuetele, ei peeta „vaakumjäätmepaagiks”.

6.10.1.1.1

Termin „kaitstud piirkond” tähendab järgmisi piirkondi:
a)

paagi alumine osa tsoonis, mis ulatub üle 60º ükskõik kummale poole alumisest
kujundavast sirgest;

b)

paagi ülemine osa tsoonis, mis ulatub üle 30º ükskõik kummale poole ülemisest
kujundavast sirgest;

c)

mootorsõidukitel asuva paagi esiotsas;

d)

paagi tagumises otsas, seespool kaitsvat mahtu, mille moodustab jaos 9.7.6 määratud
seade.

6.10.1.2

Reguleerimisala

6.10.1.2.1

Jaod 6.10.2 kuni 6.10.4 täiendavad või muudavad peatükki 6.8 ning kehtivad vaakumjäätmepaakide kohta.
Vaakum-jäätmepaagid võivad olla varustatud avatavate otstega juhul, kui peatüki 4.3 nõuded
lubavad veetavate ainete põhjast tühjendamist (näidatud tähtedega „A” või „B” paagikoodis,
mis on toodud peatüki 3.2 tabeli A veerus (12), vastavalt alajao 4.3.4.1.1 nõuetele).
Vaakum-jäätmepaagid peavad vastama kõikidele peatüki 6.8 nõuetele, välja arvatud nõuded,
mis on esitatud käesoleva peatüki erisätetes. Sellegipoolest ei kohaldata alajagude 6.8.2.1.19
ja 6.8.2.1.20 nõudeid.

6.10.2

Ehitus

6.10.2.1

Paagid peavad olema konstrueeritud arvutuslikule rõhule, mis võrdub 1,3 kordse täitmise või
tühjendamise rõhuga, kuid ei ole alla 400 kPa (4 baari) (manomeetriline rõhk). Selliste ainete
vedamiseks, millele on määratud peatükis 6.8 kõrgem arvutuslik rõhk, kehtib see kõrgem rõhk.

6.10.2.2

Paagid tuleb konstrueerida vastupidavana 100 kPa (1 baar) negatiivsele siserõhule.
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6.10.3

Tööseadmed ja -varustus

6.10.3.1

Varustuse elemendid tuleb selliselt paigutada, et nad oleksid kaitstud küljest väändumise või
vigastuste eest veo jooksul. Seda nõuet saab täita, paigutades elemendid niinimetatud „kaitstud
piirkonda” (vt alajagu 6.10.1.1.1).

6.10.3.2

Korpuste põhja tühjendamisavaus võib koosneda välisest torustikust koos sulgurventiiliga,
mis on paigutatud korpusele nii lähedale kui võimalik ning teisest sulgurist, milleks võib olla
pimeäärik või muu samaväärne seade.

6.10.3.3

Korpuse või sektsioonidega korpuste puhul sektsioonide külge kinnitatud sulgurventiilide
asend ja sulgemise suund peab olema üheselt mõistetav ning seda peab olema võimalik
maapinnalt kontrollida.

6.10.3.4

Eesmärgiga vältida igasugust sisu kadu väliste täitmise ja tühjendamise manuste (torud,
külgmised sulgemisseadmed) vigastuste korral, peab sisemine sulgurventiil või esimene
välimine sulgurventiil (kui see on olemas) ning selle pesad olema kaitstud väliste jõudude
mõjul küljest väändumise eest või peavad olema selliselt konstrueeritud, et neile vastu pidada.
Täitmise ja tühjendamise seadmeid (kaasa arvatud äärikud ja keermestatud korgid) ja
kaitsekorke (kui need on olemas) peab olema võimalik kinnitada ettekavatsemata avanemise
vastu.

6.10.3.5

Paakidel võivad olla avatava otsad. Avatavad otsad peavad vastama järgmistele tingimustele:

6.10.3.6

a)

otsad peavad olema konstrueeritud selliselt, et neid saab lekkekindlalt kinnitada, kui nad
on suletud;

b)

ettekavatsemata avanemine ei tohi olla võimalik;

c)

juhul, kui avamismehhanism on elektriliselt juhitav, peab ots jääma kindlalt suletuks
elektrikatkestuse korral;

d)

ohutus- või kaitseseade peab olema paigaldatud, et avatavat otsa ei saaks avada, kui
paagis on veel jääk-ülerõhku. See nõue ei kehti avatavate otste kohta, mis on elektriliselt
juhitavad juhul, kui liikumine on positiivselt kontrollitav. Sel juhul peavad
juhtimisseadised olema vastukaaluga ning asetsema selliselt, et operaator saaks igal ajal
jälgida avatava otsa liikumist ega oleks ohus avatud otsa avamise või sulgemise ajal, ja

e)

tuleb rakendada meetmeid avatava otsa kaitsmiseks ning selle lahtituleku vastu sõiduki,
paakkonteineri või paak-vahetuskere ümberpaiskumise korral.

Vaakum-jäätmepaagid, mis on varustatud sisemise kolviga paagi puhastamise või
tühjendamise hõlbustamiseks, peavad olema varustatud sulgemisseadmetega kolvi paagist
väljatuleku vältimiseks igas tööasendis, kui kolvile rakendatakse jõudu, mis on võrdne paagi
maksimaalse töörõhuga. Pneumaatiliselt töötava kolviga paakide või nende sektsioonide jaoks
ei tohi maksimaalne töörõhk ületada 100 kPa (1 baar). Sisemine kolb peab olema
konstrueeritud selliselt ja sellistest materjalidest, mis ei oleks süüteallikaks kolvi liikumisel.
Sisemist kolbi võib kasutada sektsioonina tingimusel, et see on paigale kinnitatav. Juhul, kui
mis tahes kolvi kinnitamise vahend on paagist väljaspool asuv, peab see asuma asendis, kus ta
ei saaks juhuslikult vigastada.

6.10.3.7

Paagid võivad olla varustatud imemistorudega, kui:
a)

toru on varustatud sisemise või välise sulgurventiiliga, mis on kinnitatud otse korpusele
või vahetult korpuse külge keevitatud põlvele; peakraani pöördsulguri võib panna
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korpuse või liitekoha ja välimise sulgurventiili vahele, kui see pöördsulgur asub kaitstud
piirkonnas ja kaitseklapi kontrollseade on kaitstud seda ümbritseva karbiga või muu
kattega, mis kaitsevad seda otsast ära väändumise eest;

6.10.3.8

6.10.3.9

b)

punktis a nimetatud sulgurventiil on selliselt paigutatud, et vedu avatud asendis
ventiiliga on välditud, ja

c)

toru on ehitatud selliselt, et paak ei leki juhuslikul löögil toru pihta.

Paakidel peab olema järgmine lisavarustus:
a)

pumba/ekshaustori väljalask peab olema selliselt paigutatud, et mis tahes tuleohtlikud
või mürgised aurud oleksid suunatud kohta, kus nad ei põhjusta ohtu;

b)

seade leegi kohese levimise vältimiseks tuleb paigaldada vaakumpumba/ekshaustori
kõikidele avadele, mis võivad olla süttimisallikaks ning mis on paigaldatud tuleohtlike
jäätmete vedamiseks ette nähtud paagile või peavad paagid olema plahvatuskindlad, mis
tähendab, et need peavad olema suutelised lekkimiseta, kuid lubatud määral
deformeerudes vastu pidama leegi korpusesse pääsemisest põhjustatud plahvatusele;

c)

pumbad, mis suudavad tekitada positiivse rõhu, peavad olema varustatud surve alla
sattuda võivale torustikule paigaldatud ohutusseadmega. Ohutusseade peab olema
reguleeritud avanema rõhul, mis ei ületa paagi maksimaalset töörõhku;

d)

sulgurventiil tuleb paigaldada korpuse või korpuse küljes asuva ületäitmise vältimise
seadme väljalaske ja korpust pumba/ekshausteriga ühendava torustiku vahele;

e)

paak peab olema varustatud sobiva surve/vaakumi manomeetriga, mis peab olema
paigaldatud kohta, kus seda saaks kergelt lugeda pumpa/ekshausterit opereeriv isik.
Skaalale tuleb märkida paagi maksimaalset töörõhku tähistav joon;

f)

paak või sektsioonidega paagi korral iga sektsioon, peab olema varustatud taset näitava
seadmega. Taset näitava seadmena võib kasutada vaateavasid tingimusel, et:
i)

need moodustavad paagi seina osa ning on paagi omaga võrreldava
vastupidavusega survele; või on paigaldatud paagist väljapoole;

ii)

paagi ülemised ja alumised ühendused on varustatud suletavate ventiilidega, mis
on kinnitatud vahetult korpusele ja selliselt paigutatud, et vedu avatud olekus
ventiilidega on välditud;

iii)

nad sobivad töötamiseks paagi maksimaalsel töörõhul

iv)

nad on paigaldatud kohta, kus nad ei saaks juhuslikult vigastada.

Vaakum-jäätmepaakide korpused peavad olema varustatud kaitseklapiga, millele eelneb
kaitsemembraan.
Klapp peab avanema automaatselt paagi 0,9- kuni 1,0-kordse katserõhu rõhkude vahemikus.
Vastukaaluga- või kangkaitseklappide kasutamine on keelatud.
Kaitsemembraan peab purunema kõige varem siis, kui saavutatakse klapi esialgne
avanemisrõhk, ning kõige hiljem siis, kui see rõhk tõuseb paagi katserõhuni.
Ohutusseadmed peavad olema sellist tüüpi, mis on vastupidav dünaamilistele jõududele, kaasa
arvatud hüdrauliline löök.
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Kaitsemembraani ja ohutusklapi vahele peab olema paigutatud manomeeter või sobiv
indikaator kaitseklapi tõrkeid põhjustada võiva membraani purunemise, perforatsiooni või
lekke kindlakstegemiseks.

6.10.4

Ülevaatus
Lisaks alajaos 6.8.2.4.3 ette nähtud katsetele tuleb vaakum-jäätmepaakidel hiljemalt iga kahe
ja poole aasta järel läbi viia nende sisemise seisundi ülevaatus.
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PEATÜKK 6.11
NÕUDED MAHTKONTEINERITE KONSTRUKTSIOONILE, EHITUSELE,
ÜLEVAATUSTELE JA KATSETAMISELE
6.11.1

(Reserveeritud)

6.11.2

Kohaldamine ja üldised nõuded

6.11.2.1

Mahtkonteinerid, nende käitamisvahendid ja konstruktsioonielemendid peavad olema selliselt
konstrueeritud, et sisu siserõhule ning normaalsetele teisaldamise ja veo pingetele ilma sisu
väljapääsuta vastu pidada.

6.11.2.2

Juhul, kui on paigaldatud tühjendamisklapp, peab seda olema võimalik suletud olekus
kinnitada ning kogu tühjendamissüsteem peab olema sobivalt vigastuste eest kaitstud.
Hoovaga suletavaid klappe peab olema võimalik kinnitada soovimatu avanemise vastu ning
nende avatud või suletud asend peab olema hõlpsalt eristatav.

6.11.2.3

Kood mahtkonteineri tüüpide tähistamiseks
Järgmises tabelis on toodud koodid, mida kasutatakse mahtkonteinerite tüüpide tähistamiseks:
Mahtkonteinerite tüübid

Kood

Kaetud mahtkonteiner

BK1

Kinnine mahtkonteiner

BK2

Elastne mahtkonteiner

BK3

6.11.2.4

Selleks et võtta arvesse teaduse ja tehnika arengut, võib pädev asutus kaaluda selliste
alternatiivsete meetmete kasutamist, mis pakuvad vähemalt käesoleva peatüki nõuetega
samaväärset ohutust.

6.11.3

Nõuded ohutute konteinerite konventsioonile (CSC) vastavate BK1 või BK2
mahtkonteinerina kasutatavate konteinerite konstruktsioonile, ehitusele, ülevaatusele ja
katsetamisele

6.11.3.1

Nõuded konstruktsioonile ja ehitusele

6.11.3.1.1

Käesoleva alajao üldised nõuded konstruktsioonile ja ehitusele loetakse täidetuks, kui
mahtkonteiner vastab standardi ISO 1496-4:1991 „1. seeria kaubakonteinerid.
Spetsifikatsioon ja katsetamine. 4. osa: survestamata puistlastikonteinerid” nõuetele ning
konteiner on puistumiskindel.
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6.11.3.1.2

Konteinerid, mis on konstrueeritud ja katsetatud vastavalt standardile ISO 1496-1:1990
„1. seeria kaubakonteinerid. Spetsifikatsioon ja katsetamine. 1. osa: segalasti konteinerid”,
peavad olema varustatud tööseadmetega, mille konstruktsioon ja ühendus konteineriga peavad
konteineri seinu tugevdama ning parandama pikisuunalist hoidmisvõimet, et vastata standardi
ISO 14964:1991 asjakohastele katsenõuetele.

6.11.3.1.3

Mahtkonteinerid peavad olema puistumiskindlad. Kui konteineri puistumiskindlaks
muutmiseks kasutatakse voodrit, peab see olema valmistatud sobivast materjalist. Kasutatava
materjali tugevus ning voodri konstruktsioon peavad olema vastavuses konteineri mahuga ja
kasutusotstarbega. Voodri ühendused ja sulgurid peavad vastu pidama normaalsetel veo- ja
teisaldamistingimustel ette tulevatele rõhkudele ja löökidele. Õhutatavate mahtkonteinerite
puhul ei tohi vooder takistada õhutusseadmete tööd.

6.11.3.1.4

Kallutamise teel tühjendatavate mahtkonteinerite tööseadmed peavad suutma kanda konteineri
kogu täitemassi kallutatud asendis.

6.11.3.1.5

Mis tahes teisaldatav katus, külg- või otsasein või katuseosa tuleb varustada
lukustusseadmetega, mille kinnitusvahendid näitavad maapinnal paiknevale vaatlejale, et
seade on lukustatud.

6.11.3.2

Käitamisvahendid

6.11.3.2.1

Täite- ja tühjendusseadmed tuleb ehitada ja paigutada selliselt, et nad oleksid kaitstud küljest
väändumise või vigastuste eest veo ja teisaldamise jooksul. Täite- ja tühjendusseadmeid peab
olema võimalik kinnitada juhusliku avanemise ärahoidmiseks. Avatud ja suletud asend ning
sulgemise suund peavad olema selgelt näidatud.

6.11.3.2.2

Avade tihendid peavad olema paigutatud selliselt, et mahtkonteineriga töötamine, selle
täitmine ja tühjendamine tihendit ei vigastaks.

6.11.3.2.3

Õhutamise vajaduse korral tuleb mahtkonteinerid varustada õhuvahetusvahenditega,
kasutades loomulikku ventilatsiooni, nt avasid, või aktiivseid elemente, nt ventilaatoreid.
Ventilatsioon peab olema konstrueeritud nii, et konteineris ei tekiks kunagi negatiivset rõhku.
Tuleohtlike või tuleohtlikke gaase või aure eraldavate ainete veoks mõeldud mahtkonteinerite
ventilatsioonielemendid peavad olema konstrueeritud nii, et nad ei põhjustaks süttimist.

6.11.3.3

Ülevaatus ja katsetamine

6.11.3.3.1

Käesoleva alajao kohaselt mahtkonteineritena kasutatavaid, hooldatavaid ja kvalifitseeritud
konteinereid tuleb katsetada ja heaks kiita CSC nõuete kohaselt.

6.11.3.3.2

Mahtkonteinerina kasutatavaid ja kvalifitseeritud konteinereid tuleb regulaarselt kontrollida
CSC nõuete kohaselt.

6.11.3.4

Tähistamine

6.11.3.4.1

Mahtkonteinerina kasutatavad konteinerid tuleb tähistada ohutuskinnituse plaadiga CSC
nõuete kohaselt.

6.11.4

Nõuded muude kui ohutute konteinerite konventsioonile (CSC) vastavate BK1 või BK2
mahtkonteinerite konstruktsioonile, ehitusele ja kinnitamisele
MÄRKUS: kui käesoleva alajao sätetele vastavaid konteinereid kasutatakse tahkete ainete
veoks puistlastina, tuleb veodokumendile kanda järgmine tekst:
„MAHTKONTEINERI BK(X) KASUTUSLOA VÄLJASTAS … PÄDEV ASUTUS” (vt
alajagu 5.4.1.1.17)”.
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6.11.4.1

Käesoleva alajao tähenduses on mahtkonteinerid muu hulgas skipp, eriotstarbeline
merekonteiner, mahtveopunker, vahetuskere, künakonteiner, rataskonteiner ja sõiduki
veoseruum.
MÄRKUS: nagu märgitud jaos 7.1.3, kuuluvad selliste mahtkonteinerite hulka ka UIC
voldikute 591, 592 ja 592-2 kuni 5924 nõuetele vastavad konteinerid, mis ei vasta CSC
nõuetele.

6.11.4.2

Need mahtkonteinerid tuleb konstrueerida ja ehitada piisavalt tugevana, et nad suudaksid vastu
pidada veo, sh vajaduse korral veovahendite vahelise ümberlaadimise jooksul tavapäraselt
esinevatele löökidele ja koormustele.

6.11.4.3

(Reserveeritud)

6.11.4.4

Need mahtkonteinerid peavad saama pädeva asutuse heakskiidu ning heakskiidus tuleb ära
tuua alajao 6.11.2.3 kohane mahtkonteineri tüübi kood, samuti kohaldatavad ülevaatuse ja
katsetamise nõuded.

6.11.4.5

Kui konteineris on vaja hoida ohtlikke veoseid, peab see vastama alajao 6.11.3.1.3 sätetele.

6.11.5

Nõuded BK 3 elastsete mahtkonteinerite konstruktsioonile, ehitusele, ülevaatamisele ja
katsetamisele

6.11.5.1

Nõuded konstruktsioonile ja ehitusele

6.11.5.1.1

Elastsed mahtkonteinerid peavad olema puistumiskindlad.

6.11.5.1.2

Elastsed mahtkonteinerid peavad olema täielikult suletud, et vältida nende sisu väljapääsemist.

6.11.5.1.3

Elastsed mahtkonteinerid peavad olema veekindlad.

6.11.5.1.4

Elastsete mahtkonteinerite osad, mis on otseses kokkupuutes ohtlike veostega:
(a)

ei tohi olla ohtlikest veostest mõjutatud või neist märgatavalt nõrgendatud;

(b)
ei tohi olla ohtliku mõjuga, nt reaktsioonide katalüüsimine või ohtlike veostega
reageerimine ja
(c)

ei lase ohtlikel veostel läbi tungida, mis võib osutuda veo tavatingimustes ohtlikuks.

6.11.5.2

Teisaldusseadmed ja käitamisvahendid

6.11.5.2.1

Täite- ja tühjendusseadmed tuleb ehitada selliselt, et nad oleksid kaitstud veo ja teisaldamise
jooksul. Täite- ja tühjendusseadmeid peab olema võimalik kinnitada juhusliku avanemise
ärahoidmiseks.

6.11.5.2.2

Kui elastne mahtkonteiner on varustatud kanderihmadega, siis need peavad taluma
normaalsetel veotingimustel ja teisaldamisel esinevaid surveid ja dünaamilisi jõude.

6.11.5.2.3

Teisaldamisvahendid peavad olema piisavalt tugevad, et taluda korduvat kasutamist.

- 559 -

6.11.5.3

Ülevaatus ja katsetamine

6.11.5.3.1

Igat elastse mahtkonteineri prototüüpi tuleb katsetada vastavalt alajaole 6.11.5 ja kooskõlas
märgi eraldamist lubava pädeva asutuse kehtestatud reeglitega, kusjuures kõnealune pädev
asutus peab pakendi prototüübi heaks kiitma.

6.11.5.3.2

Katseid peab kordama ka pärast igat muudatust, millega muudetakse elastse mahtkonteineri
pakendi konstruktsiooni, materjali või ehitusviisi.

6.11.5.3.3

Katsetada tuleb elastseid mahtkonteinereid, mis on ette valmistatud veoks. Elastsed
mahtkonteinerid peavad olema täidetud kuni maksimaalse kaaluni, mille juures neid võib
kasutada, ja nende sisu peab jaotuma ühtlaselt. Elastses mahtkonteineris veetavad ained võib
asendada teiste ainetega, välja arvatud juhul, kui see muudaks katsete tulemused kehtetuks.
Juhul, kui kasutatakse teist ainet, peab see olema samasuguste füüsikaliste omadustega (mass,
osakeste suurus jne) kui veetav aine. On lubatud kasutada lisandeid, nagu pliihaavlitega kotte,
et saavutada nõutavat saadetise kogumassi tingimusel, et lisandid on selliselt paigutatud, et
need ei mõjuta katsetulemusi.

6.11.5.3.4

Selleks, et tagada kõigi elastsete mahtkonteinerite vastavus käesoleva peatüki nõuetele, tuleb
elastseid mahtkonteinereid toota ja katsetada vastavalt pädevat asutust rahuldavale kvaliteedi
tagamise programmile.

6.11.5.3.5

Kukkumiskatse

6.11.5.3.5.1

Rakendamine
Kõikide elastse mahtkonteineri tüüpide puhul, prototüübi katsena.

6.11.5.3.5.2

Katseks ettevalmistamine
Elastne mahtkonteiner tuleb täita maksimaalse lubatud kogukaaluni.

6.11.5.3.5.3

Katsemeetod
Elastsel mahtkonteineril lastakse kukkuda mitteelastsele horisontaalsele pinnale. Katsepind
peab olema:
(a)

piisavalt terviklik ja massiivne, et jääda liikumatuks;

(b)
lame ning pinnaga, millele ei teki selliseid defekte, mis võiksid mõjutada
katsetulemusi;
(c)
piisavalt jäik, et see katsetingimustes ei deformeeruks ega saaks katse käigus
kahjustada; ja
(d)

piisavalt suur, et tagada elastse mahtkonteineri kukkumine ainult katsepinnale.

Pärast kukkumist tuleb elastne mahtkonteiner tõsta tagasi püstisesse asendisse, et seda
vaadelda.
6.11.5.3.5.4

Kukkumiskõrgus peab olema:
Pakendigrupp III:

0,8 m.
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6.11.5.3.5.5

Katse sooritamise kriteeriumid
(a) Sisu ei tohi välja pääseda. Aine vähest väljapääsu sulgurist või õmblustest kokkupõrke ajal
ei peeta elastse mahtkonteineri katse ebaõnnestumiseks tingimusel, et pärast konteineri
tõstmist püstisesse asendisse rohkem lekkimist ei esine;
(b) Ei tohi esineda kahjustusi, mis muudaksid elastse mahtkonteineri kasutamise pääste või
kõrvaldamise eesmärgil ohtlikuks.

6.11.5.3.6

Ülalt tõstmise katse

6.11.5.3.6.1

Rakendamine
Kõikide elastse mahtkonteineri tüüpide puhul, prototüübi katsena.

6.11.5.3.6.2

Katseks ettevalmistamine
Elastne mahtkonteiner tuleb laadida kuuekordse ühtlaselt jaotatud maksimaalse lubatud
kogumassiga.

6.11.5.3.6.3

Katsemeetod
Elastset mahtkonteinerit tuleb tõsta konstrueeritud viisil kuni põrandast eraldumiseni ning
hoida selles asendis viis minutit.

6.11.5.3.6.4

Katse sooritamise kriteeriumid
Ei tohi esineda elastse mahtkonteineri või selle tõstevahendite kahjustusi, mis muudaks elastse
mahtkonteineri veo või teisaldamise ohtlikuks, ega sisu lekkimist.

6.11.5.3.7

Ümbermineku katse

6.11.5.3.7.1

Rakendamine
Kõikide elastse mahtkonteineri tüüpide puhul, prototüübi katsena.

6.11.5.3.7.2

Katseks ettevalmistamine

6.11.5.3.7.3

Katsemeetod
Elastsel mahtkonteineril peab laskma ümber paiskuda ülemise poole ükskõik millisele osale,
tõstes mahakukkuvast küljest kaugeimat külge ning lastes konteineril kukkuda mitteelastsele
ja horisontaalsele pinnale. Katsepind peab olema:
(a)

piisavalt terviklik ja massiivne, et jääda liikumatuks;

(b) lame ning pinnaga, millele ei teki selliseid defekte, mis võiksid mõjutada katsetulemusi;
(c)
ja

piisavalt jäik, et see katsetingimustes ei deformeeruks ega saaks katse käigus kahjustada;

(d) piisavalt suur, et tagada elastse mahtkonteineri kukkumine ainult katsepinnale.
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6.11.5.3.7.4

Kõigi elastsete mahtkonteinerite puhul peab ümbermineku kõrgus olema järgnev:
Pakendigrupp III:

6.11.5.3.7.5

0,8 m.

Katse sooritamise kriteeriumid
Sisu ei tohi välja pääseda. Aine vähest väljapääsu sulgurist või õmblustest kokkupõrke ajal ei
peeta elastse mahtkonteineri katse ebaõnnestumiseks tingimusel, et rohkem lekkimist ei esine.

6.11.5.3.8

Püstuvuskatse

6.11.5.3.8.1

Rakendamine
Kõikide elastse mahtkonteineri tüüpide puhul, mis on konstrueeritud ülalt või küljelt
tõstmiseks, prototüübi katsena.

6.11.5.3.8.2

Katseks ettevalmistamine
Elastne mahtkonteiner tuleb täita mitte vähem kui 95%-ni mahust ning maksimaalse lubatud
kogumassini.

6.11.5.3.8.3

Katsemeetod
Küljel lebav elastne mahtkonteiner tõstetakse maast lahti püstisesse asendisse mitte rohkem
kui poolte tõstevahendite abil kiirusega vähemalt 0,1 m/s.

6.11.5.3.8.4

Katse sooritamise kriteeriumid
Ei tohi esineda elastse mahtkonteineri ega selle tõsteseadmete vigastusi, mis muudaksid elastse
mahtkonteineri veo või teisaldamise ohtlikuks.

6.11.5.3.9

Rebenemise katse

6.11.5.3.9.1

Rakendamine
Kõikide elastse mahtkonteineri tüüpide puhul, prototüübi katsena.

6.11.5.3.9.2

Katseks ettevalmistamine
Elastne mahtkonteiner tuleb täita maksimaalse lubatud kogukaaluni.

6.11.5.3.9.3

Katsemeetod
Pärast elastse mahtkonteineri maapinnale asetamist tehakse selle laiemale külgseinale 300 mm
pikkune kõiki elastse mahtkonteineri kihte läbiv sisselõige. Lõige peab olema elastse
mahtkonteineri põhitelje suhtes 45º nurga all ning võrdsel kaugusel põhjast ning sisu ülemisest
pinnast. Seejärel asetatakse elastsele mahtkonteinerile kahekordse maksimaalse lubatud veose
massiga võrdne, ühtlaselt jaotatud koormis. Koormis jäetakse konteinerile vähemalt
viieteistkümneks minutiks. Elastne mahtkonteiner, mis on konstrueeritud ülalt või küljelt
tõstmiseks, tuleb tõsta seejärel pärast koormise eemaldamist põrandast lahti ning jätta sellisesse
asendisse viieteistkümneks minutiks.

6.11.5.3.9.4

Katse sooritamise kriteeriumid
Sisselõige ei tohi suureneda üle 25% oma esialgsest pikkusest.
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6.11.5.3.10

Virnastamiskatse

6.11.5.3.10.1 Rakendamine
Kõikide elastse mahtkonteineri tüüpide puhul, prototüübi katsena.
6.11.5.3.10.2 Katseks ettevalmistamine
Elastne mahtkonteiner tuleb täita maksimaalse lubatud kogukaaluni.
6.11.5.3.10.3 Katsemeetod
Elastse mahtkonteineri ülemisele pinnale avaldatakse vähemalt 24 tundi jõudu, mis on
vähemalt neljakordne prototüübi lubatav koormus.
6.11.5.3.10.4 Katse sooritamise kriteeriumid
Pärast katset või koormuse eemaldamist ei esine sisu lekkimist.
6.11.5.4

Katsearuanne

6.11.5.4.1

Koostada tuleb katsearuanne, mis tuleb teha elastse mahtkonteineri kasutajatele kättesaadavaks
ning mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
1.

katsekoha nimetus ja aadress;

2.

taotleja nimetus ja aadress (kui vajalik);

3.

katsearuande number;

4.

katsearuande koostamise kuupäev;

5.

elastse mahtkonteineri tootja;

6.

elastse mahtkonteineri prototüübi kirjeldus (nt mõõtmed, materjalid, sulgurid,
seina paksus jne) ja/või fotod;

7.

maksimaalne maht/maksimaalne lubatav kogumass;

8.

katsetatava sisu omadused, nt tahke aine osakeste suurus;

9.

katse kirjeldused ja tulemused.

10.

katsearuandel peab olema alla kirjutanud isiku nimi ja ametinimetus.

6.11.5.4.2

Katsearuanne peab sisaldama avaldust selle kohta, et veoks ette valmistatud elastset
mahtkonteinerit katsetati käesoleva peatüki vastavate nõuete kohaselt ning et muude
pakkimismeetodite või komponentide kasutamine võib muuta selle kehtetuks. Katsearuande
koopia peab olema pädevale asutusele kättesaadav.

6.11.5.5

Tähistamine

6.11.5.5.1

Kõik ADR-i sätete kohaselt toodetud ning kasutamiseks ette nähtud elastsed mahtkonteinerid
peavad kandma tähistust, mis on vastupidav, loetav ja asub hästi nähtavas kohas. Tähed,
numbrid ja sümbolid peavad olema vähemalt 24 mm kõrgused ja näitama:
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(a)

ÜRO pakendi sümbolit

.

Seda sümbolit ei tohi kasutada muul otstarbel, kui kinnitusena selle kohta, et pakend, elastne
mahtkonteiner, teisaldatav paak või MEGC vastab peatüki 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 või 6.11
asjaomastele nõuetele.
(b)

Koodi BK 3;

(c)

suurtähte, mis näitab pakendigruppi, mille jaoks prototüübile luba anti:
Z ainult pakendigrupi III jaoks;

(d)

tootmise kuud ja aastat (kahte viimast numbrit);

(e)

tähise eraldamist lubanud riigi tähist, mida näitab rahvusvahelises
maanteeliikluses osalevatel mootorsõidukitel kasutatav riigi tunnusmärk1;

(f)

tootja nimetust või sümbolit ning muud, pädeva asutuse poolt määratud elastse
mahtkonteineri tunnust;

(g)

virnastamiskatse koormust kg-s;

(h)

maksimaalset lubatavat kogumassi kilogrammides.

Tähistus peab olema punktidele (a) kuni (h) vastavas järjekorras; iga alajaotistes loetletud tähis
peab olema selgelt eraldatud näiteks kaldkriipsu või tühikuga, et see oleks kergesti äratuntav.
6.11.5.5.2

Tähistamise näide
BK3/Z/11 09
RUS/NTT/MK-14-10
56000/14000”.

1

Rahvusvahelises maanteeliikluses osalevatel mootorsõidukitel kasutatav riigi tunnusmärk, mis vastab maanteeliiklust
käsitlevale 1968. aasta Viini konventsioonile.

- 564 -

PEATÜKK 6.12
NÕUDED MOBIILSETE LÕHKEAINE TOOTMISÜKSUSTE (MEMU-DE)
PAAKIDE, MAHTKONTEINERITE JA LÕHKEAINETE JAOKS MÕELDUD
ERISEKTSIOONIDE EHITUSELE, SEADMETELE, TÜÜBIKINNITUSELE,
ÜLEVAATUSTELE JA KATSETAMISELE NING TÄHISTAMISELE
MÄRKUS 1:

teisaldatavate paakide kohta vt peatükk 6.7; püsipaakide (paaksõidukite), kergpaakide,
paakkonteinerite ja metallilistest materjalidest korpustega paak-vahetuskerede kohta vt
peatükk 6.8; fiiber-sarrustatud plastist paakide kohta vt peatükk 6.9; vaakum-jäätmepaakide
kohta vt peatükk 6.10; mahtkonteinerite kohta vt peatükk 6.11.

MÄRKUS 2:

käesolevat peatükki kohaldatakse püsipaakide, kergpaakide, paakkonteinerite ja paakvahetuskerede suhtes, mis ei vasta märkuses 1 nimetatud peatükkide kõigile nõuetele, ning
mahtkonteinerite ja lõhkeainete erisektsioonide suhtes.

6.12.1

Reguleerimisala
Käesoleva peatüki nõudeid kohaldatakse ohtlike veoste MEMU-del vedamiseks ette nähtud
paakide, mahtkonteinerite ja erisektsioonide suhtes.

6.12.2

Üldsätted

6.12.2.1

Paagid peavad hoolimata jaos 1.2.1 määratletud püsipaakide minimaalsest mahust vastama
peatüki 6.8 nõuetele, mida on modifitseeritud käesoleva peatüki sätetega.

6.12.2.2

Mahtkonteinerid, mis on mõeldud ohtlike veoste vedamiseks MEMU-del, peavad vastama
BK2-tüüpi mahtkonteinereid käsitlevatele nõuetele.

6.12.2.3

Kui üks paak või mahtkonteiner sisaldab rohkem kui ühte ainet, peavad kõik ained olema
eraldatud vähemalt kahe seinaga, mille vahel asub tühi õhuruum.

6.12.3

Paagid

6.12.3.1

Paagid, mille maht on 1000 liitrit või rohkem

6.12.3.1.1

Kõnealused paagid peavad vastama jao 6.8.2 nõuetele.

6.12.3.1.2

ÜRO nr 1942 ja 3375 puhul peab paak vastama peatükkide 4.3 ja 6.8 õhutussüsteemi
käsitlevatele nõuetele ning paagil peab olema ka kaitsemembraan või muu sobiv
avariikaitseseade, mille on heaks kiitnud kasutusriigi pädev asutus.

6.12.3.1.3

Korpuste puhul, mille ristlõige ei ole ringikujuline, vaid näiteks kasti- või ellipsikujuline, ja
mis ei võimalda teha alajao 6.8.2.1.4 või standardite ja neis nimetatud tehniliste eeskirjade
kohaseid arvutusi, võib lubatava pinge taluvuse määrata kindlaks pädeva asutuse poolt
määratletud surveproovi abil.
Need paagid peavad vastama alajao 6.8.2.1, välja arvatud alajagude 6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4 ja
6.8.2.1.13–6.8.2.1.22 nõuetele.
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Nende korpuste paksus ei tohi olla väiksem kui järgmises tabelis esitatud väärtused:
Materjal

Minimaalne paksus
2,5 mm

Roostevaba austeniitteras
Muud terased

3 mm

Alumiiniumisulamid

4 mm

Puhas alumiinium (99,8%)

6 mm

Paak peab olema kaitstud külglöögist või ümberpaiskumisest tingitud kahjustuste eest. Kaitse
peab vastama alajaole 6.8.2.1.20 või kiidab pädev asutus heaks alternatiivsed kaitsemeetmed.
6.12.3.1.4

Erandina alajao 6.8.5.2.5 nõuetest ei tule paake tähistada paagikoodi ja erisätetega, kui need
paagi puhul kehtivad.

6.12.3.2

Paagid, mille maht on väiksem kui 1000 liitrit

6.12.3.2.1

Nende paakide ehitus peab vastama alajao 6.8.2.1, välja arvatud alajagude 6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4,
6.8.2.1.6, 6.8.2.1.10–6.8.2.1.23 ja 6.8.2.1.28, nõuetele.

6.12.3.2.2

Nende paakide seadmed peavad vastama alajao 6.8.2.2.1 nõuetele. ÜRO nr 1942 ja 3375 puhul
peab paak vastama peatükkide 4.3 ja 6.8 õhutussüsteemi käsitlevatele nõuetele ning paagil
peab olema ka kaitsemembraan või muu sobiv avariikaitsevahend, mille on heaks kiitnud
kasutusriigi pädev asutus.

6.12.3.2.3

Nende korpuste paksus ei tohi olla väiksem kui järgmises tabelis esitatud väärtused:
Materjal

Minimaalne paksus
2,5 mm

Roostevaba austeniitteras
Muud terased

3 mm

Alumiiniumisulamid

4 mm

Puhas alumiinium (99,8%)

6 mm

6.12.3.2.4

Paakidel võib olla konstruktsiooniosasid, millel puudub kumerusraadius. Alternatiivseteks
tugimeetmeteks võivad olla kõverseinad, lainelised seinad või ribid. Paagi mõlemal küljel
asuvate paralleelsete tugielementide vaheline kaugus ei tohi vähemalt ühes suunas olla suurem
kui 100-kordne seinapaksus.

6.12.3.2.5

Keevised peavad olema tehtud oskuslikult ning tagama täieliku ohutuse. Keevised peab olema
teostanud kogenud keevitaja, kes on kasutanud keevitusprotsessi, mille tõhusus (sealhulgas
kõigi vajalike termotöötluste) on katseliselt tõestatud.

6.12.3.2.6

Nende suhtes ei kohaldata alajao 6.8.2.4 nõudeid. MEMU kasutaja või omaniku vastutusel
tuleb aga teostada nende paakide esmased ja korralised ülevaatused. Korpused ja nende
seadmed peavad läbima välise ja sisemise seisundi visuaalse kontrolli ning vähemalt iga
kolme aasta tagant pädevat asutust rahuldava tiheduskatse.

6.12.3.2.7

Nende suhtes ei kohaldata tüübikinnitust käsitleva alajao 6.8.2.3 nõudeid ega tähistamist
käsitleva alajao 6.8.2.5 nõudeid.
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6.12.4

Seadmete elemendid

6.12.4.1

ÜRO nr 1942 ja ÜRO nr 3375 vedamiseks ette nähtud põhjast tühjendatavatel paakidel peab
olema vähemalt kaks sulgurit. Üks nendest sulguritest võib olla tootesegamis- või
tühjenduspump või keermestikuga.

6.12.4.2

Esimese sulguri taga asuv torustik peab olema sulavast materjalist (nt kummivoolik) või
sisaldama sulavaid elemente.

6.12.4.3

Selleks, et vältida sisu kaotamist väliste pumpade ja tühjendamise manuste (torude)
kahjustuste korral, peavad esimene sulgur ja selle pesa olema kaitstud välistest jõududest
tuleneva küljestmurdumise eest või olema konstrueeritud välistele jõududele vastupidavaks.
Täitmis- ja tühjendamisseadmeid (sealhulgas nende äärikud ja keermestatud korgid) ning
kaitsvaid kapsleid (kui need on olemas) peab olema võimalik kinnitada nii, et need ei saaks
juhuslikult avaneda.

6.12.4.4

ÜRO nr 3375 vedamiseks ette nähtud paakide alajao 6.8.2.2.6 kohased õhutusüsteemid võib
asendada ühenduskaeltega („goose neck”). Sellised seadmed peavad olema kaitstud välistest
jõududest tuleneva küljestmurdumise eest või olema konstrueeritud välistele jõududele
vastupidavaks.

6.12.5

Lõhkeainete jaoks mõeldud erisektsioonid
Detonaatoreid ja/või detonaatorite kogumeid sisaldavate lõhkeainete pakendite ning
sobivusgruppi D kuuluvaid aineid või esemeid sisaldavate pakendite jaoks mõeldud
sektsioonid peavad olema konstrueeritud nii, et nad oleksid eraldatud ning puuduks oht, et
detonatsioon antakse detonaatoritelt ja/või detonaatorite kogumilt üle sobivusgruppi D
kuuluvatele ainetele või esemetele. Eraldatus tuleb saavutada eraldi sektsioonide
kasutamisega või sellega, et üks kahest lõhkeainete liigist pannakse spetsiaalsesse hoiukohta.
Mõlemad eraldamise meetodid peavad saama pädeva asutuse kinnituse. Kui sektsiooni jaoks
kasutatud materjal on metallist, tuleb sektsiooni kogu sisepind katta materjaliga, mis teeb selle
piisavalt tulekindlaks. Lõhkeainete sektsioonid peavad asuma kohtades, kus need on kaitstud
konarlikust maastikust tingitud löögi ja kahjustuste eest, muude üksusel asuvate ohtlike ainete
ohtliku mõju eest ning sõidukil asuvate süttimist põhjustada võivate allikate, nt heitgaasid,
eest.
MÄRKUS: standardi EN 13501-1: 2007 + A1:2009 kohaselt klassi B-s3-d2 liigitatud
materjale loetakse tulekindlusnõuet rahuldavaks.
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