
 

 

 

 

 

 

 

 

IV OSA 

 
Pakendite ja paakide sätted 



Peatükk 4.1 

Pakendite, kaasa arvatud vahekonteinerite (IBC-de) ja suurpakendite 
kasutamine 

 

MÄRKUS: Jagude 6.1.3, 6.3.4, 6.5.2 või 6.6.3 või alajagude 6.2.2.7, 6.2.2.8, 6.2.2.9 või 6.2.2.10 
kohaselt tähistatud pakendeid, kaasa arvatud IBC-sid ja suurpakendeid, mis on saanud 
heakskiidu riigis, mis pole RID-i kokkuleppeosaline, võib sellegipoolest vedada RID-i 
kohaselt. 

4.1.1 Ohtlike veoste pakenditesse, kaasaarvatud IBC-desse ja suurpakenditesse pakkimise 
üldsätted 

MÄRKUS: Käesoleva jao üldised nõuded kehtivad ainult klassidesse 2, 6.2 ja 7 kuuluvate veoste 
pakkimise kohta, nagu näidatud alajagudes 4.1.1.16 (2. klass), 4.1.8.2 (klass 6.2, ÜRO 
nr 2814 ja 2900), 4.1.9.1.5 (7. klass) ning vastavates pakkimiseeskirjades jaos 4.1.4 (2. 
klassi jaoks pakkimiseeskirjad P 201, P 207 ja LP 200 ning klassi 6.2 jaoks 
pakkimiseeskirjad P 620, P 621, P 622, IBC 620 ja LP 621 ja LP 622). 

4.1.1.1 Ohtlikud veosed tuleb pakkida kvaliteetsetesse pakenditesse (kaasaarvatud IBC-d ja suurpakendid), 
mis peavad olema piisavalt tugevad, et taluda tavalisi lööke ja lastimisi veo ajal, sealhulgas 
ümberpaigutamist kaubaveoüksuste vahel ning kaubaveoüksuste ja ladude vahel ning samuti 
kaubaaluselt mahavõtmist või ümberpakkimist järgnevaks käsitsi või mehaaniliseks käitlemiseks. 
Pakendid, kaasaarvatud IBC-d ja suurpakendid, tuleb konstrueerida ja veoks ettevalmistamise ajal 
sulgeda viisil, mis takistaks sisu kadu normaalsetel veotingimustel ning vibratsiooni või temperatuuri, 
niiskuse või rõhumuutuste (näiteks kõrguse muutuse) tõttu. Pakendid, kaasaarvatud IBC-d ja 
suurpakendid peavad olema suletud tooteinformatsiooni kohaselt. Pakendite, IBC-de ja 
suurpakendite välise kesta külge ei tohi veo jooksul kleepuda ohtlikke jääke. Need nõuded kehtivad 
vastavalt uute, taaskasutatavate, taastatud või taastoodetud pakendite ning uute, taaskasutatavate, 
remonditud või taastoodetud IBC-de ja uute, taaskasutatavate või taastoodetud suurpakendite 
kohta. 

4.1.1.2 Pakendite, kaasaarvatud IBC-de ja suurpakendite osad, mis on otseses kokkupuutes ohtlike 
veostega: 

(a) ei tohi olla mõjutatud või märgatavalt nõrgendatud nende ohtlike veoste poolt; 

(b) neil ei tohi olla ohtlikku mõju, nt katalüüsida reaktsioone või reageerida ohtlike veostega ja 

(c) ei lase ohtlikel veostel läbi tungida, mis võib osutuda veo tavatingimustes ohtlikuks. 

Kui vaja, peavad nad olema sisemise kattega kaetud või töödeldud. 

MÄRKUS: Plastpakendite, sealhulgas polüetüleenist valmistatud IBC-de keemilist sobivust vt 
alajaost 4.1.1.21. 

4.1.1.3 Pakenditüüp 

4.1.1.3.1 Kui RID-is pole mujal teisiti sätestatud, peab iga pakend, kaasaarvatud IBC-d ja suurpakendid (ning 
väljaarvatud sisepakendid), vastama pakenditüübile, mis on edukalt läbinud vastavate jagude 6.1.5, 
6.3.5, 6.5.6 või 6.6.5 nõuete kohased katsed. 

4.1.1.3.2 Pakendid, kaasa arvatud IBC-d ja suurpakendid, võivad vastata ühele või mitmele edukalt 
katsetatud pakenditüübile ja neil võib olla rohkem kui üks tähis. 

4.1.1.4 Pakendite, kaasaarvatud IBC-de ja suurpakendite täitmisel vedelikega peab jätma piisavalt 
paisumisruumi (kadu) tagamaks, et veotemperatuuride tõttu tekkiv vedelike paisumine ei tekita leket 
ega pakendi püsivat deformatsiooni. Kui ei ole määratud eritingimusi, ei tohi vedelikud pakendit 
55 ºC juures täielikult täita. Siiski peab IBC-de täitmisel jätma piisavalt paisumisruumi tagamaks, et 
lasti keskmisel temperatuuril 50 ºC poleks need täidetud rohkem kui 98 % ulatuses oma veemahust. 
Kui pole teisiti sätestatud, on täitmisaste 15 ºC täitmistemperatuuri juures määratud järgmiselt: 

(a)  

Aine keemispunkt (keemise algtemperatuur) ºC < 60 > 60 < 

100 

> 100 < 

200 

> 200 < 

300 

> 300 

Täitmise aste protsendina pakendi mahust 90 92 94 96 98 

 

või 

98 
(b) täiteaste = ───────── % pakendi mahust 



1 + α(50 – tf) 

Antud valemis tähistab α vedela aine ruumpaisumise keskmist koefitsienti vahemikus 
15 °C-50 °C; st maksimaalse, 35 ºC temperatuuri tõusu jaoks 

d15 – d50 
arvutatakse α valemiga: α = ──────── 

35 x d50 

kus d15 and d50 on vedeliku suhteline tihedus1 temperatuuridel 15 °C ja 50 °C ning tf on vedeliku 
keskmine temperatuur täitmise ajal. 

4.1.1.4.1 Õhutranspordi puhul peavad vedelikke sisaldavad pakendid taluma rõhuvahesid lekkimata, nagu on 
sätestatud rahvusvahelise õhutranspordi eeskirjades. 

4.1.1.5 Sisepakendid peavad olema pakitud välispakendisse nii, et normaalsetel veotingimustel ei saaks 
nad puruneda, neid läbi torgata või nende sisu ei lekiks välispakendisse. Vedelikke sisaldavad 
sisepakendid peavad olema pakitud suunaga sulgur ülespoole ning asetatud välispakenditesse, mis 
vastavad alajaos 5.2.1.10 toodud asenditähistele. Sisepakendid, mis võivad puruneda või mis on 
kergesti läbitorgatavad, nagu nt klaasist, portselanist või keraamikast või teatud plastidest jne 
valmistatud sisepakendid, peavad olema välispakendis kaitstud sobiva pehmendava materjaliga. 
Sisu lekkimine ei tohi mingil juhul tunduvalt halvendada pehmendava materjali või välise pakendi 
kaitsvaid omadusi. 

4.1.1.5.1 Kui kombineeritud või suurpakendi välispakend on edukalt läbinud katsed erinevat tüüpi 
sisepakenditega, võib neid erinevaid sisepakendeid antud välispakendisse või suurpakendisse 
kokku panna. Lisaks on pakendi täiendava katsetamiseta lubatud järgmised sisepakendite 
variandid, tingimusel et tagatakse samaväärne tugevusaste: 

(a) Sama suurusega või väiksemaid sisepakendeid võib kasutada tingimusel, et: 

(i) sisepakendid on samasuguse konstruktsiooniga kui katsetatud sisepakendid (nt kuju mõttes 
– ümmargused, täisnurksed jne); 

(ii) sisepakendite materjal (klaas, plast, metall jne) pakub samasugust või suuremat kaitset 
löökide eest ja virnastamisel kui originaalselt katsetatud sisepakendi materjal; 

(iii) sisepakenditel on samasugused või väiksemad avad ning sulgur on samasuguse 
konstruktsiooniga (nt keeratav kork, klappsulgur jne); 

(iv) tühja ruumi täitmiseks ning sisepakendite tugeva liikumise ärahoidmiseks kasutatakse 
piisavas koguses pehmendavat materjali; 

(v) sisepakendid on välispakendis samas asendis kui katse läbinud pakendis. 

(b) Kasutada võib väiksemat arvu katsetatud sisepakendeid või punktis (a) toodud alternatiivset 
tüüpi sisepakendeid tingimusel, et tühja ruumi täitmiseks ja sisepakendite tugeva liikumise 
vältimiseks kasutatakse piisavas koguses täiendavat pehmendavat materjali. 

4.1.1.5.2 Välispakendi sees on lubatud kasutada lisaks pakkimiseeskirjas nõutule täiendavat pakendit (nt 
vahepakend või nõutud sisepakendi sees olev anum) tingimusel, et täidetud on kõik 
asjassepuutuvad nõuded, kaasa arvatud nõuded alajaost 4.1.1.3 ja kui võimalik, siis kasutatakse 
sobivat pehmendust, et vältida liikumist pakendi sees. 

4.1.1.6 Ohtlikke veoseid ei tohi ohtlike või teiste veostega samasse välispakendisse või suurde pakendisse 
kokku pakkida, kui nad omavahel ohtlikult reageerivad (vt ohtliku reaktsiooni definitsiooni jaos 1.2.1). 

MÄRKUS: Koospakkimist puudutavate erisätete kohta vt 4.1.10. 

4.1.1.7 Niiskeid või lahjendatud aineid sisaldavate pakendite sulgurid peavad olema sellised, et vedeliku 
(vee, lahusti või flegmatisaatori) protsent ei langeks veo ajal allapoole määratud taset. 

4.1.1.7.1 Kui IBC-le on järjest paigaldatud kaks või enam järjestikku asetsevat sulgemissüsteemi, peab 
esimesena sulgema veetavale ohtlikule ainele kõige lähema. 

4.1.1.8 Kui gaaside eraldumisel (kas temperatuuri tõusu tõttu või mõnel muul põhjusel) võib pakendis 
tekkida rõhk, võib pakendid või IBC-d varustada ventilatsiooniavaga tingimusel, et eralduv gaas ei 
põhjusta ohtu nt oma mürgisuse, kergestisüttivuse või eraldunud kogusega. 

Kui ainete normaalse lagunemise tulemusena võib tekkida ohtlik ülerõhk, tuleb paigaldada 
degasaator. Pakendi või IBC ventilatsiooniava peab olema konstrueeritud selliselt, et normaalses 
veoasendis ja normaalsetel veotingimustel hoitaks ära vedeliku lekkimine ja kõrvaliste ainete 
sissepääsemine pakendisse. 

                                            
1 Suhteline tihedus (d) on samatähenduslik erikaaluga ja seda kasutatakse käesolevas peatükis 

edaspidi kõikjal. 



MÄRKUS: Õhuveol ei ole pakendi ventileerimine lubatud. 

4.1.1.8.1 Vedelikega võib täita vaid sisepakendeid, mis on piisavalt vastupidavad normaalsetel veotingimusel 

tekkida võivale siserõhule. 

4.1.1.9 Uued, taastoodetud või taaskasutatavad pakendid, kaasaarvatud IBC-d ja suurpakendid, või 
taastatud pakendid ja remonditud või korralise hoolduse läbinud IBC-d peavad läbima vastavates 
jagudes 6.1.5, 6.3.2, 6.5.6 või 6.6.5 ette nähtud katsed. Enne täitmist ja veoks üleandmist tuleb kõiki 
pakendeid, kaasaarvatud IBC-sid ja suuri pakendeid kontrollida, et need oleksid vabad 
korrosioonist, saastest ja muudest kahjustustest, ning kõiki IBC-sid tuleb kontrollida, et nende 
käitamisvahendid korralikult töötaksid. Ühtegi pakendit, mis on lubatud pakenditüübiga võrreldes 
nõrgenenud, ei tohi enam kasutada või need peab taastama nii, et nad peaksid vastu pakenditüübi 
katsetele. 

Ühtegi IBC-d, mis on halvemas seisukorras kui antud pakenditüübi puhul lubatud, ei tohi enam 
kasutada või need peab taastama nii, et nad peaksid vastu pakenditüübi katsetele. 

4.1.1.10 Vedelikega võib täita ainult pakendeid, kaasaarvatud IBC-sid, mis peavad piisavalt hästi vastu 
normaalsetel veotingimusel tekkida võivale siserõhule. Pakendeid ja IBC-sid, mis on tähistatud 
vastavates alajagudes 6.1.3.1 (d) ja 6.5.2.2.1 kirjeldatud hüdraulilise surveproovi rõhkudega, võib 
täita ainult vedelikuga, mille aururõhk on: 

(a) selline, et pakendi või IBC manomeetriline kogurõhk (st täidetava aine aururõhk pluss õhu või 
muu inertgaasi osarõhk, miinus 100 kPa) temperatuuril 55 ºC, määratuna maksimaalse 
täiteastme alusel vastavalt alajaole 4.1.1.4 ja täitmise temperatuurile 15 ºC, ei ületa kahte 
kolmandikku märgitud katserõhust või 

(b) temperatuuril 50 ºC väiksem kui neli seitsmendikku märgitud katserõhu pluss 100 kPa summast 
või 

(c) temperatuuril 55 ºC väiksem kui kaks kolmandikku märgitud katserõhu pluss 100 kPa summast. 

Vedelike veoks ette nähtud IBC-sid ei tohi kasutada vedelike vedamiseks, mille aururõhk on üle 
110 kPa (1,1 baari) temperatuuril 50 ºC või üle 130 kPa (1,3 baari) temperatuuril 55 ºC. 

Pakenditele, kaasaarvatud IBC-dele märgitavate katserõhkude näited arvutatuna alajao 
4.1.1.10 (c) järgi  

ÜRO 
nr 

Nimetus Klass Pa-
ken-
di-

grupp 

Vp55 
(kPa) 

(Vp55X 
1,5) 

(kPa) 

(Vp55X 
1,5) 

miinus 
100 

(kPa) 

Nõutav 
minimaalne 

manomeetriline 
katserõhk alajao 

6.1.5.5.4 (c) 
järgi (kPa) 

Pakendile 
märgitav 

minimaalne 
(manomeetrili
ne) katserõhk 

(kPa) 

2056 tetrahüdrofuraan 3 II 70 105 5 100 100 
2247 n-dekaan 3 III 1,4 2,1 -97,9 100 100 
1593 diklorometaan 6.1 III 164 246 146 146 150 
1155 dietüüleeter 3 I 199 299 199 199 250 

 

MÄRKUS 1: Puhaste vedelike aururõhu väärtust temperatuuril 55 ºC on tihti võimalik vaadata 

teaduslikest tabelitest. 

 2: Tabel viitab ainult alajao 4.1.1.10 (c) kasutamisele, mis tähendab, et märgitud 
katserõhk ületab 1,5 korda aururõhu temperatuuril 55 ºC miinus 100 kPa. Kui näiteks 
n-dekaani puhul on katserõhk määratud alajao 6.1.5.5.4 punkti (a) kohaselt, siis võib 
märgitud minimaalne katserõhk olla madalam. 

 3: Dietüüleetri jaoks on nõutav minimaalne katserõhk alajao 6.1.5.5.5 kohaselt 250 
kPa. 

4.1.1.11 Ohtlikku ainet sisaldanud tühjade pakendite, kaasaarvatud IBC-de ja suurpakendite kohta kehtivad 
samad nõuded nagu täidetud pakendite kohta, väljaarvatud juhul, kui igasuguste riskide 
kõrvaldamiseks on rakendatud piisavaid meetmeid. 

 MÄRKUS: Kui pakendeid veetakse kõrvaldamiseks, ringlussevõtuks või nende materjali 
 taaskasutamiseks, võib neid vedada ka ÜRO numbri 3509 all, tingimusel et täidetud on peatüki 3.3 
 erisätte 663 tingimused.  

4.1.1.12 Kõik pakendid, mis on ettenähtud sisaldama vedelikku (nagu sätestatud peatükis 6.1) peavad 
edukalt läbima vastava 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 pakendi taastootmist või taastamist, enne kui seda uuesti veoks kasutatakse; 

Selle katse puhul ei pea pakendite sulgurid olema paigaldatud. Liitpakendi sisemist anumat võib 
katsetada ilma välispakendita tingimusel, et see katsetulemusi ei mõjuta. 

Seda katset ei nõuta: 

- kombineeritud pakendite sisepakendite või suurpakendite jaoks; 

- liitpakendite (klaasist, portselanist või keraamiliste) sisemiste anumate jaoks, mis kannavad alajao 
6.1.3.1 punkti (a) alapunkti (ii) kohast sümbolit „RID/ADR“; 

- plekist pakendite jaoks, mis kannavad alajao 6.1.3.1 punkti (a) alapunkti (ii) kohast sümbolit 
„RID/ADR”. 

4.1.1.13 Pakendites, kaasa arvatud IBC-des, mida kasutatakse selliste tahkete ainete vedamiseks, mis 
võivad võimalikel veotemperatuuridel vedelaks muutuda, peab saama seda ainet vedada ka vedelas 

olekus. 

4.1.1.14 Pakendid, kaasa arvatud IBC-d, mida kasutatakse pulbriliste või granuleeritud ainete jaoks, peavad 

olema puistumiskindlad või varustatud voodriga. 

4.1.1.15 Kui pädev asutus seda teisiti ei sätesta, on plastist vaatide ja kanistrite, plastist IBC-de ja plastist 

sisemise anumaga liit-IBC-de ohtlike ainete veoks kasutamise aeg viis aastat alates anumate 

tootmise ajast, väljaarvatud juhtudel, kui lühem kasutusaeg on määratud veetava ohtliku aine 
omaduste tõttu. 

 MÄRKUS: Liit-IBC-de puhul näitab kasutamise aeg siseanuma tootmiskuupäeva. 

4.1.1.16 Kui jääd kasutatakse jahutina, ei tohi see kahjustada pakendit. 

4.1.1.17 (Kustutatud) 

4.1.1.18 Lõhkeained, isereageerivad ained ja orgaanilised peroksiidid 

Kui RID-is ei sisaldu vastupidist erisätet, peavad pakendid, kaasa arvatud IBC-d ja suurpakendid, 
mida kasutatakse 1. klassi, klassi 4.1 isereageerivate ainete ja klassi 5.2 orgaaniliste peroksiidide 
jaoks, vastama keskmise ohugrupi (pakkimisgrupp II) kohta kehtivatele sätetele. 

4.1.1.19 Päästepakendite ja suurte päästepakendite kasutamine 

4.1.1.19.1 Vigastatud, defektseid, lekkivaid või mittevastavaid pakendeid või ohtlikke veoseid, mis on puistunud 
või lekkinud, võib vedada alajaos 6.1.5.1.11 märgitud päästepakendites ja alajaos 6.6.5.1.9 
märgitud suurtes päästepakendites. See ei keela alajagude 4.1.1.19.2 ja 4.1.1.19.3 tingimuste 
kohaste suurema mõõduga pakendite, tüüp 11A IBC või sobivat tüüpi ja sobiva tugevusega 
pakendite kasutamist. 

4.1.1.19.2 Vigastatud või lekkivate pakendite ülemäärase liikumise vältimiseks päästepakendi või suure 
päästepakendi sees peab kasutama vastavaid meetmeid. Kui päästepakend või suur päästepakend 
sisaldab vedelikke, peab lisama piisavalt inertset materjali vaba vedeliku kõrvaldamiseks. 

4.1.1.19.3 Tarvitusele tuleb võtta sobilikud meetmed tagamaks, et ei tekiks rõhu ohtlikku tõusu. 

4.1.1.20 Päästesurveanumate kasutamine 

4.1.1.20.1 Kahjustatud, defektsete, lekkivate või nõuetele mittevastavate surveanumate jaoks võib kasutada 
päästesurveanumaid vastavalt alajaole 6.2.3.11. 

MÄRKUS: Päästesurveanumat võib kasutada veopakendina vastavalt jaole 5.1.2. Veopakendina 
kasutamisel tuleb kasutada märgistusi vastavalt jaole 5.1.2.1 (mitte vastavalt jaole 
5.2.1.3). 

4.1.1.20.2 Surveanumad tuleb paigutada sobiva suurusega päästesurveanumatesse. Ühte 
päästesurveanumasse on lubatud paigutada rohkem kui üks surveanum juhul, kui nende sisu on 
teada ja need ei reageeri üksteisega ohtlikult (vt alajagu 4.1.1.6). Sellisel juhul ei tohi paigutatud 
surveanumate veemahutavuste summa olla suurem kui 3000 liitrit. Surveanumate liikumise 
vältimiseks päästesurveanuma sees rakendatakse vastavaid meetmeid, nt eraldamine, kinnitamine 
või pehmendamine. 

4.1.1.20.3 Surveanuma tohib paigutada päästesurveanumasse juhul, kui: 



(a) päästesurveanum vastab alajao 6.2.3.11 nõuetele ja saadaval on koopia kinnitussertifikaadist 

(b) ohtlikud veosed ei mõjuta ega nõrgenda päästesurveanuma osi, mis on või võivad olla otseses 
kokkupuutes ohtlike veostega, ja ei reageeri omavahel ohtlikult (nt katalüüs või reageerimine 
ohtlike veostega) ja 

(c) Surveanuma(te) sisu surve ja maht on piiratud nii, et täielikult tühjaks laadimisel 
päästesurveanumasse ei ületaks surve päästesurveanumas 65 °C juures päästesurveanuma 
katsesurvet (gaaside kohta leiate lisainfot alajao pakendieeskirja P 200 punktist (3). Tuleb 
arvestada päästesurveanumas kasutatava vee mahu vähenemisega, nt seoses ükskõik millise 
seadme või pehmenduse võrra. 

4.1.1.20.4 Veo ajaks tuleb päästesurveanumale lisada õige nimetus, ÜRO number, mille ette kirjutatakse tähed 
„ÜRO”, ja sildid, mida nõutakse pakendite jaoks peatükis 5.2, mis vastavad ohtlikele veostele, mis 
asetsevad surveanuma(te) sees. 

4.1.1.20.5 Päästesurveanumad tuleb pärast igat kasutust puhastada ja visuaalselt kontrollida, nii seest kui ka 
väljast. Need peavad iga viie aasta järel läbima ülevaatuse ja neid tuleb katsetada vastavalt alajaole 
6.2.3.5. 

4.1.1.21 Plastist pakendite, sealhulgas IBC-de keemilise sobivuse kontrollimine täiteaine 
lahustamisega standardlahusus 

4.1.1.21.1 Reguleerimisala 

Alajaos 6.1.5.2.6 määratletud polüetüleenist pakendite ning alajaos 6.5.6.3.5 määratletud 
polüetüleenist IBC-de puhul võib keemilist sobivust täiteainega kontrollida lahustades antud ainet 
standardlahusus alajagude 4.1.1.21.3 kuni 4.1.1.21.5 juhiste järgi ning tabeli 4.1.1.21.6 nimekirja 
alusel tingimusel, et neid konkreetseid pakenditüüpe on juba varem antud standardlahustega 
testitud jagude 6.1.5 või 6.5.6 alusel, võttes samuti arvesse jagu 6.1.6, ning et alajao 4.1.1.21.2 
tingimused on täidetud. Kui selle alajao kohane võrdlus ei ole võimalik, tuleb keemilist sobivust 
kontrollida konstruktsioonitüübi testiga vastavalt alajaole 6.1.5.2.5 või laboratoorsete testidega 
kooskõlas alajaoga 6.1.5.2.7 pakendite jaoks ning vastavate alajagudega 6.5.6.3.3 või 6.5.6.3.6 
IBC-de jaoks. 

MÄRKUS: Hoolimata käesoleva alajao sätetest, kehtivad pakendite, sealhulgas IBC-de kasutamisel 
teatud täiteainete jaoks peatüki 3.2 tabeli A piirangud ning peatüki 4.1 pakkimiseeskirjad. 

4.1.1.21.2 Tingimused 

Täiteainete suhteline tihedus ei tohi ületada seda, mida kasutati kõrguse määramisel alajagude 
6.1.5.3.5 või 6.5.6.9.4 kohaselt sooritatud kukkumiskatse edukal läbimisel ning massi määramisel 
alajao 6.1.5.6 või vajadusel alajao 6.5.6.6 kohaselt sooritatud virnastamiskatse edukal läbimisel 
võrreldava(te) standardlahus(t)ega. Täiteainete aururõhud 50 °C või 55 °C juures ei tohi ületada 
seda rõhku, mida kasutati rõhu määramiseks alajagude 6.1.5.5.4 või 6.5.6.8.4.2 kohaselt sooritatud 
siserõhu (hüdraulilise) katse puhul võrreldava(te) standardlahus(t)ega. Kui täiteaineid lahustatakse 
standardlahuste kombinatsiooniga, ei tohi täiteainete vastavad väärtused ületada rakendatavate 
kukkumiskõrguste, virnastamismasside ning siserõhkude miinimumväärtusi. 

Näiteks: ÜRO 1736 Bensoüülkloriidi lahustatakse standardlahuste kombinatsiooniga „Süsivesikute 
ja niisutava aine segu“. Selle aururõhk temperatuuril 50 °C on 0,34 kPa ning suhteline tihedus 
umbes 1,2. Plastist vaatide ja kanistrite pakenditüübi teste sooritati sageli katse nõutavatel 
miinimumtasemetel. Praktikas tähendab see, et virnastamiskatset viiakse tavaliselt läbi 
koormustega, mille juures arvestatakse ainult „süsivesikute segu“ suhtelist tihedust 1,0 ning 
„niisutava lahuse” suhtelist tihedust 1,2 (vt standardlahuste definitsiooni jaos 6.1.6). Tulemuseks on, 
et selle pakenditüübi keemilist sobivust bensoüülkloriidile ei saa kinnitada, kuna pakenditüübi 
katsetase standardlahusega „süsivesinike segu“ on ebapiisav. (Kuna enamikel juhtudel on 
hüdraulilisel katsel rakendatav siserõhk vähem kui 100 kPa, hõlmaks selline katsetase vastavalt 
alajaole 4.1.1.10 bensoüülkloriidi aururõhku.) 

Lahustamisprotsessi tuleb kaasata kõik täiteaine komponendid, mis võib olla lahus, segu või ühend, 
nagu nt niisutavad ained puhastus- ja desinfektsioonivahendites, sõltumata sellest, kas nad on 
ohtlikud või mitte. 

4.1.1.21.3 Lahustamisprotsess 

Täiteainete määramisel tabelis 4.1.1.21.6 toodud ainete või ainegruppide alla (vt ka joonis 
4.1.1.21.1) tuleb astuda järgmised sammud: 



(a) klassifitseerige täiteaine vastavalt II osa juhistele ja kriteeriumidele (ÜRO nr ja pakendigrupi 
määramine); 

(b) valige tabelis 4.1.1.21.6 veerus (1) vastav ÜRO nr, juhul kui see seal kirjas on; 

(c) kui antud ÜRO nr kohta on toodud rohkem kui üks kirje, valige see rida, mis vastab ainele 
pakendigrupi, kontsentratsiooni, leekpunkti, ohutute komponentide jne kohta käiva 
informatsiooni osas, mis on toodud veergudes (2a), (2b) ja (4). 

Kui see ei ole võimalik, tuleb pakendite keemilist sobivust kontrollida alajagude 6.1.5.2.5 või 
6.1.5.2.7 alusel ning IBC-de sobivust alajagude 6.5.6.3.3 või 6.5.6.3.6 alusel (vesilahuste kohta 
vt aga 4.1.1.21.4); 

(d) Kui punkti (a) alusel määratud täiteaine ÜRO numbrit ja pakendigruppi lahustusnimekirjas ei 
leidu, tuleb keemiline sobivus määrata pakendite jaoks alajagude 6.1.5.2.5 või 6.1.5.2.7 alusel 
ning IBC-de jaoks alajagude 6.5.6.3.3 või 6.5.6.3.6 jaoks; 

(e) kui valitud rea veerus (5) on kirjas „Ühiste kirjete reegel“, kasutage seda reeglit, nagu seda on 
kirjeldatud alajaos 4.1.1.21.5; 

(f) Arvestades alajagusid 4.1.1.21.1 ja 4.1.1.21.2 võib täiteaine keemilist sobivust lugeda 
kontrollituks, kui standardlahust või standardlahuste kombinatsiooni on võrreldud veerus (5) ning 
pakendi tehniline lahendus on selle lahuse/nende lahuste jaoks saanud heakskiidu. 

Joonis 4.1.1.21.1: Plokk-skeem täiteainete lahustamiseks standardlahustega 

 

Aine klassifitseerimine II 
osa alusel, et määrata 
ÜRO number ja 
pakendigrupp 

Kas ÜRO number ja 
pakendigrupp on lahustus-
nimekirjas olemas? 

Kas ainet või ainegruppi 
on lahustusnimekirjas 
nimeta-tud? 

Vaja täiendavaid 
teste (vt 

4.1.1.21.1) 

Kas lahustusnimekiri näitab 
standardlahusteid või stan-
dardlahuste kombinatsiooni? 

Keemilist sobi-
vust võib lugeda 
kontrollituks, kui 
antud pakendi / 

IBC pakenditüüpi 
on katsetatud 
vastava stan-
dardlahusega; 
võib kehtida ka 

vesilahuste kohta 

Ei 

Jah 

Jah Jah 

Ei Ei 

Jätkata "Ühiste kirjete reegliga" 



4.1.1.21.4 Vesilahused 

Alajao 4.1.1.21.3 kohaselt teatud standardlahustega lahustatavate ainete ja ainegruppide 
vesilahuseid võib samuti lahustada selle/nende standardlahus(t)ega, kui järgmised tingimused on 
täidetud: 

(a) vesilahustele saab määrata sama ÜRO numbri kui nimekirjas toodud ainele vastavalt alajao 
2.1.3.3 kriteeriumidele ja 

(b) antud vesilahust ei nimetata alajao 4.1.1.21.6 lahustusnimekirjas muidu eraldi ja 

(c) ohtliku aine ja lahusevesi vahel ei toimu mingit keemilist reaktsiooni. 

Näiteks: ÜRO 1120 tert-butanooli vesilahused: 

- Puhast tertbutanooli enda lahustiks antakse loetelus standardlahus „äädikhape“. 

- Tertbutanooli vesilahuseid võib vastavalt alajaole 2.1.3.3. klassifitseerida kirje ÜRO 1120 
butanoolid alla, sest need ei erine klassi, pakendigrupi/-gruppide ja füüsilise oleku poolest 
puhaste ainete kirjetest. Peale selle ei ole kirje „1120 BUTANOOLID“ selgesõnaliselt piiratud 
puhaste ainetega ning antud ainete vesilahuseid ei ole peatüki 3.2 tabelis A ega ka 
lahustusnimekirjas konkreetselt nimetatud. 

- ÜRO 1120 BUTANOOLID ei reageeri normaalsetel veotingimustel veega. 

Selle tulemusena võib ÜRO 1120 tertbutanooli vesilahuseid lahustada standardlahusega 
„äädikhape”. 

4.1.1.21.5 Ühiste kirjete reegel 

Kui täiteainete kohta on veerus (5) kirjas „Ühiste kirjete reegel”, tuleb nende lahustamisel astuda 
järgmised sammud ning täita järgmised tingimused (vt ka plokk-skeemi joonisel 4.1.1.21.2): 

(a) Võrrelge lahuse, segu või ühendi kõiki ohtlikke komponente eraldi alajao 4.1.1.21.3 alusel, 
arvestades ka alajao 4.1.1.21.2 tingimusi. Üldkirjete puhul võib arvestamata jätta komponendid, 
mille kohta on teada, et neil ei ole kahjulikku mõju suure tihedusega polüetüleenile (nt ÜRO 
1263 VÄRVI või VÄRVI AINETE tahked pigmendid); 

(b) Lahust, segu või ühendit ei saa standardlahusega lahustada, kui: 

(i) ühe või enama komponendi ÜRO number ja pakendigrupp ei ole lahustusnimekirjas 
loetletud või 

(ii) kui ühe või enama ohtliku komponendi kohta on lahustusnimekirja veerus (5) kirjas „Ühiste 
kirjete reegel“ või 

(iii) kui ühe või enama ohtliku komponendi klassifikatsioonikood erineb lahuse, segu või ühendi 
omast (väljaarvatud ÜRO 2059 NITROTSELLULOOSI LAHUS, KERGESTISÜTTIV). 

(c) Kui kõik ohtlikud komponendid on lahustusnimekirjas loetletud ning klassifikatsioonikoodid 
vastavad lahuse, segu või ühendi enda klassifikatsioonikoodile ja veeru (5) alusel lahustatakse 
kõiki ohtlikke komponente sama standardlahusega või standardlahuste kombinatsiooniga, 
loetakse lahuse, segu või ühendi keemiline sobivus kontrollituks, arvestades alajagudega 
4.1.1.21.1 ja 4.1.1.21.2; 

(d) Kui kõik ohtlikud komponendid on lahustusnimekirjas loetletud ning klassifikatsioonikoodid 
vastavad lahuse, segu või ühendi enda klassifikatsioonikoodile, kuid veerus (5) on toodud 
erinevad standardlahused, võib alajagusid 4.1.1.21.1 ja 4.1.1.21.2 arvestades lugeda keemilist 
sobivust kontrollituks vaid järgmiste standardlahuse kombinatsioonide jaoks: 

(i) vesi/lämmastikhape 55%; väljaarvatud klassifikatsioonikoodiga C1 anorgaanilised happed, 

mida lahustatakse standardlahusega „vesi“; 

(ii) vesi/niisutav lahus; 

(iii) vesi/äädikhape; 

(iv) vesi/süsivesinike segu; 

(v) vesi/n-butüülatsetaat/n-butüülatsetaadiga küllastatud niisutav lahus. 

(e) Selle reegli kontekstis loetakse keemilist sobivust kontrollituks ainult nende standardlahuse 
kombinatsioonide jaoks, mis on määratletud punktis (d) ja kõikidel punktis (b) toodud juhtudel. 
Teistel juhtudel tuleb keemilist sobivust kontrollida teiste vahenditega (vt 4.1.1.21.3 (d)). 

1. näide: ÜRO 1940 TIOGLÜKOOLHAPPE (50%) ja ÜRO 2531 STABILISEERITUD 
METAKRÜÜLHAPPE (50%) segu; segu klassifikatsioon: ÜRO 3265 SÖÖBIV VEDELIK, 
HAPPELINE, ORGAANILINE, N.O.S. 

- Nii komponentide ÜRO numbrid kui segu ÜRO number on lahustusnimekirjas antud; 

- Komponentidel ja segul on sama klassifikatsioonikood: C3; 



- - ÜRO 1940 TIOGLÜKOOLHAPET lahustatakse standardlahusega „äädikhape“ ja ÜRO 
2531 STABILISEERITUD METAKRÜÜLHAPET lahustatakse standardlahusega „n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud niisutav lahus“. Punkti (d) alusel ei ole selline standardlahuse 
kombinatsioon lubatud. Segu keemilist sobivust tuleb kontrollida teiste vahenditega. 

2. näide: ÜRO 1793 ISOPROPÜÜLHAPPE FOSFAADI (50%) ja ÜRO 1803 VEDELA 
FENOOLSULFOONHAPPE (50%) segu; segu klassifikatsioon: ÜRO 3265 SÖÖBIV VEDELIK, 
HAPPELINE, ORGAANILINE, N.O.S. 

- Nii komponentide ÜRO numbrid kui segu ÜRO number on lahustusnimekirjas antud; 

- Komponentidel ja segul on sama klassifikatsioonikood: C3; 

- ÜRO 1793 ISOPROPÜÜLHAPPE FOSFAATI lahustatakse standardlahusega „niisutav lahus“ 
ning ÜRO 1803 VEDELAT FENOOLSULFOONHAPET lahustatakse standardlahusega „vesi“. 
Punkti (d) alusel on see üks lubatud standardlahuse kombinatsioonidest. Tulemusena võib antud 
segu keemilist sobivust võib lugeda kontrollituks tingimusel, et antud pakendi tüüp on lubatud 
standardlahuse „niisutav lahus” ja „vesi” jaoks. 



Joonis 4.1.1.21.2: Plokk-skeem „Ühiste kirjete reegel” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubatud standardlahuste kombinatsioonid: 

• vesi/lämmastikhape 55%; väljaarvatud 

klassifikatsioonikoodiga C1 anorgaanilised 

happed, mida lahustatakse standardlahusega 

„vesi“; 

• vesi/niisutav lahus; 

• vesi/äädikhape; 

• vesi/süsivesinike segu; 

• vesi/n-butüülatsetaat/n-butüülatsetaadiga 

küllastatud niisutav lahus. 

Kas kõiki komponente lahus-
tatakse koos või eraldi ühe 

allpooltoodud standardlahus-
te kombinatsiooniga? 

Kas kõiki komponente la-
hustatakse sama stan-

dardlahuse või standard-
lahuste kombinatsiooniga? 

Kas kõikidel komponen-
tidel on lahuse, segu või 
ühendiga sama klassifi-

katsioonikood? 

Üksikud kirjed, ühised kirjed, lahused, 
segud, ühendid viitega "Ühiste kirjete 

reegel" lahustusnimekirjas 

Kas lahustusnimekirjas 
on loetletud lahuse, 

segu või ühendi kõikide 
komponentide kirjed? 

Ei 

Ei 

Ei 
Vaja täienda-
vaid teste (vt 
4.1.1.21.1) 

Ei 

Jah 

Jah 

Jah 
Jah 

Keemilist sobivust võib lugeda tõestatuks, kui pakendi/IBC konstruktsioonitüüpi on katsetatud näidatud 
standardlahus(t)ega. 



4.1.1.21.6 Lahustite loend 

Järgmises tabelis (lahustite loendis) on ohtlikud ained toodud nende ÜRO numbrite järjekorras. 
Reeglina käsitleb iga rida ühte ohtlikku ainet, üksikut kirjet või ühist kirjet, millel on teatud ÜRO 
number. Sama ÜRO numbri jaoks võidakse aga kasutada ka mitut järjestikust rida, kui samadel 
ÜRO numbri alla kuuluvatel ainetel on erinevad nimetused (nt ühe ainete grupi erinevad isomeerid), 
erinevad keemilised omadused, erinevad füüsilised omadused ja/või erinevad veotingimused. 
Sellisel juhul tuuakse üksik kirje või ühine kirje konkreetse pakendigrupi kohta viimasel järjestikusel 
real. 

Sarnaselt peatüki 3.2 tabelile A aitavad tabeli 4.1.1.21.6 veerud (1) kuni (4) määratleda ainet selle 
alajao mõistes. Viimane veerg toob ära standardlahuse(d), millega ainet võib lahustada. 

Selgitused veergude kohta: 

Veerg (1) ÜRO nr 

Näitab ÜRO numbrit: 

- ohtliku aine või eseme ÜRO numbrit, kui ainele või esemele on antud oma ÜRO 
number, või 

- ühise kirje ÜRO numbrit, mille alla on loetelust puuduv aine määratud vastavalt II 
osa kriteeriumidele („otsustuspuud“). 

Veerg (2a) Ohtliku veose tunnusnimetus või tehniline nimetus 

Sisaldab aine nimetust, üksiku kirje nimetust, mis hõlmab mitmeid isomeere, või 

ühise kirje enda nimetust. 

Näidatud nimi võib erineda rakendatavast ohtliku veose tunnusnimetusest. 

Veerg (2b) Kirjeldus 

Sisaldab kirjeldust, mis selgitab kirje rakendusala nendel juhtudel, kui klassifikatsioon, 
veotingimused ja/või aine keemiline sobivus võivad varieeruda. 

Veerg (3a) Klass 

Sisaldab selle klassi numbrit, mis hõlmab ohtlikku ainet või eset. Klassi number 
määratakse vastavalt II osa juhistele ja kriteeriumidele. 

Veerg (3b) Klassifikatsioonikood 

Sisaldab ohtliku aine klassifikatsioonikoodi vastavalt II osa juhistele ja kriteeriumidele. 

Veerg (4)  Pakendigrupp 

Sisaldab ohtlikule ainele omistatud pakendigrupi numbrit/numbreid (I, II või III). Antud 
pakendigrupi numbrid on omistatud II osa protseduuride ja kriteeriumide alusel. 
Teatud aineid ei ole pakendigruppidesse määratud. 

Veerg (5) Standardlahus 

Selles veerus on toodud olulisim informatsioon, st standardlahus või standardlahuse 
kombinatsioon, millega ainet võib lahustada, või viitab ühise kirje reeglile alajaos 
4.1.1.21.5. 



Tabel 4.1.1.21.6:  Lahustite nimekiri 

 
ÜRO 

nr 
Ohtliku veose 

tunnusnimetus või tehniline 
nimetus 

Kirjeldus Klass Klassifi-
katsiooni-

kood 

Pakendi-
grupp 

Standardlahus 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

1090 Atsetoon  3 F1 II Süsivesinike segu 
Märkus: kehtib ainult siis, kui 
on tõestatud, et pakend laseb 

ainet läbi aktsepteeritaval 
määral 

1093 Akrülonitriil, stabiliseeritud  3 FT1 I n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1104 Amüülatsetaadid isomeerid ja isomeeriline 
segu 

3 F1 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1105 Pentanoolid isomeerid ja isomeeriline 
segu 

3 F1 II/III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1106 Amüülamiinid isomeerid ja isomeeriline 
segu 

3 FC II/III Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

1109 Amüülformaadid isomeerid ja isomeeriline 
segu 

3 F1 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1120 Butanoolid isomeerid ja isomeeriline 
segu 

3 F1 II/III Äädikhape 

1123 Butüülatsetaadid isomeerid ja isomeeriline 
segu 

3 F1 II/III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1125 n-butüülamiin  3 FC II Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

1128 n-butüülformaat  3 F1 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1129 Butüüraldehüüd  3 F1 II Süsivesinike segu 

1133 Adhesiivid sisaldavad kergestisüttivat 
vedelikku 

3 F1 II/III Ühiste kirjete reegel 

1139 Pinnakattelahused sisaldab pinnatöötlus-
vahendeid ja -lahuseid, 
mida kasutatakse 
tööstuslikul või muul 
eesmärgil, nagu nt 
sõidukite, vaatide ja tünnide 
katmiseks 

3 F1 II/III Ühiste kirjete reegel 

1145 Tsükloheksaan  3 F1 II Süsivesinike segu 

1146 Tsüklopentaan  3 F1 II Süsivesinike segu 

1153 Etüleenglükooldietüüleeter  3 F1 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 
niisutav lahus ja süsivesinike 

segu 

1154 Dietüülamiin  3 FC II Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

1158 Diisopropüülamiin  3 FC II Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

1160 Dimetüülamiini vesilahus  3 FC II Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

1165 Dioksaan  3 F1 II Süsivesinike segu 



 
ÜRO 

nr 
Ohtliku veose 

tunnusnimetus või tehniline 
nimetus 

Kirjeldus Klass Klassifi-
katsiooni-

kood 

Pakendi-
grupp 

Standardlahus 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

1170 Etanool või etanooli lahus vesilahus 3 F1 II/III Äädikhape 

1171 Etüleenglükoolmonoetüüleet
er 

 3 F1 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 
niisutav lahus ja süsivesinike 

segu 

1172 Etüleenglükoolmonoetüüleet
eratsetaat 

 3 F1 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 
niisutav lahus ja süsivesinike 

segu 

1173 Etüülatsetaat  3 F1 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1177 2-etüülbutüülatsetaat  3 F1 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1178 2-etüülbutüülaldehüüd  3 F1 II Süsivesinike segu 

1180 Etüülbutüraat  3 F1 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1188 Etüüleenglükoolmonometüül
eeter 

 3 F1 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus ja 
süsivesinike segu 

1189 Etüüleenglükoolmonometüül
eeteratsetaat 

 3 F1 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 
ja 

süsivesinike segu 

1190 Etüülformaat  3 F1 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1191 Oktüülaldehüüdid isomeerid ja isomeeriline 
segu 

3 F1 III Süsivesinike segu 

1192 Etüüllaktaat  3 F1 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1195 Etüülpropionaat  3 F1 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1197 Ekstraktid, vedelad, maitse 
või lõhna jaoks 

 3 F1 II/III Ühiste kirjete reegel 

1198 Formaldehüüdi lahus, 
kergestisüttiv 

vesilahus, leekpunkt 
vahemikus 23 °C - 60 °C 

3 FC III Äädikhape 

1202 Diiselkütus vastab standardile 
EN590:2013 + A1:2017 või 
leekpunktiga üle 100 °C 

3 F1 III Süsivesinike segu 

1202 Kütteõli leekpunkt üle 100 °C 3 F1 III Süsivesinike segu 

1202 Kütteõli, kerge väga kerge 3 F1 III Süsivesinike segu 

1202 Kütteõli, kerge vastab standardile 
EN590:2013 + A1:2017 või 
leekpunktiga üle 100 °C 

3 F1 III Süsivesinike segu 

1203 Mootoribensiin  3 F1 II Süsivesinike segu 



 

ÜRO 
nr 

Ohtliku veose 
tunnusnimetus või tehniline 

nimetus 

Kirjeldus Klass Klassifi-
katsioo-
nikood 

Pakendi-
grupp 

Standardlahus 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

1206 Heptaanid isomeerid ja isomeeriline segu 3 F1 II Süsivesinike segu 

1207 Heksaaldehüüd n-heksaaldehüüd 3 F1 III Süsivesinike segu 

1208 Heksaanid isomeerid ja isomeeriline segu 3 F1 II Süsivesinike segu 

1210 Trükivärv või trükivärvi ained kergestisüttivad, kaasaarvatud 
trükivärvi vedeldajad ja 
redutseerivad ained 

3 F1 I/II/III Ühiste kirjete reegel 

1212 Isobutanool  3 F1 III Äädikhape 

1213 Isobutüülatsetaat  3 F1 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1214 Isobutüülamiin  3 FC II Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

1216 Isookteenid isomeerid ja isomeeriline segu 3 F1 II Süsivesinike segu 

1219 Isopropanool  3 F1 II Äädikhape 

1220 Isopropüülatsetaat  3 F1 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1221 Isopropüülamiin  3 FC I Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

1223 Petrooleum  3 F1 III Süsivesinike segu 

1224 3,3-dimetüül-2-butanoon  3 F1 II Süsivesinike segu 

1224 Ketoonid, vedelad, n.o.s.  3 F1 II/III Ühiste kirjete reegel 

1230 Metanool  3 FT1 II Äädikhape 

1231 Metüülatsetaat  3 F1 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1233 Metüülamüülatsetaat  3 F1 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1235 Metüülamiini vesilahus  3 FC II Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

1237 Metüülbutüraat  3 F1 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1247 Metüülmetakrülaadi 
monomeer, stabiliseeritud 

 3 F1 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1248 Metüülpropionaat  3 F1 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1262 Oktaanid isomeerid ja isomeeriline segu 3 F1 II Süsivesinike segu 

1263 Värv või värvi ained kaasa arvatud värv, lakk, 
email, peits, šellak, värnits, 
polituur, vedel täiteaine ja 
vedel laki alus või 
kaasaarvatud värvi vedeldid ja 
redutseerivad ühendid 

3 F1 I/II/III Ühiste kirjete reegel 

1265 Pentaanid n-pentaan 3 F1 II Süsivesinike segu 

1266 Parfümeeriatooted kergestisüttivate lahustitega 3 F1 II/III Ühiste kirjete reegel 

1268 Kivisöetõrva õli aururõhk temperatuuril 50°C 
mitte üle 110 kPa 

3 F1 II Süsivesinike segu 
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1268 Naftadestillaadid, n.o.s. või 
naftasaadused, n.o.s. 

 3 F1 I/II/III Ühiste kirjete reegel 

1274 n-propanool  3 F1 II/III Äädikhape 

1275 Propioonaldehüüd  3 F1 II Süsivesinike segu 

1276 n-propüülatsetaat  3 F1 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1277 Propüülamiin n-propüülamiin 3 FC II Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

1281 Propüülformaadid isomeerid ja isomeeriline 
segu 

3 F1 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1282 Püridiin  3 F1 II Süsivesinike segu 

1286 Kampoliõli  3 F1 II/III Ühiste kirjete reegel 

1287 Kummilahus  3 F1 II/III Ühiste kirjete reegel 

1296 Trietüülamiin  3 FC II Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

1297 Trimetüülamiini vesilahus mitte üle 50 mass% 
trimetüülamiini 

3 FC I/II/III Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

1301 Vinüülatsetaat, 
stabiliseeritud 

 3 F1 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1306 Puidu kaitseained, vedelad  3 F1 II/III Ühiste kirjete reegel 

1547 Aniliin  6.1 T1 II Äädikhape 

1590 Dikloroaniliinid, vedelad isomeerid ja isomeeriline 
segu 

6.1 T1 II Äädikhape 

1602 Värvaine, vedel, mürgine, 
n.o.s.või värvaine sünteesi 
pooltoode, vedel, mürgine, 
n.o.s. 

 6.1 T1 I/II/III Ühiste kirjete reegel 

1604 Etüleendiamiin  8 CF1 II Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

1715 Äädikhappeanhüdriid  8 CF1 II Äädikhape 

1717 Atsetüülkloriid  3 FC II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1718 Butüülhappe fosfaat  8 C3 III Niisutav lahus 

1719 Vesiniksulfiid vesilahus 8 C5 III Äädikhape 

1719 Söövitav leeliseline vedelik, 
n.o.s. 

anorgaaniline 8 C5 II/III Ühiste kirjete reegel 

1730 Antimonpentakloriid, vedel puhas 8 C1 II Vesi 

1736 Bensoüülkloriid  8 C3 II Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

1750 Kloroäädikhappe lahus vesilahus 6.1 TC1 II Äädikhape 

1750 Kloroäädikhappe lahus mono- ja dikloro-
äädikhappe segud 

6.1 TC1 II Äädikhape 

1752 Kloroatsetüülkloriid  6.1 TC1 I n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1755 Kroomhappe lahus vesilahus, ei sisalda roh-
kem kui 30% kroomhapet 

8 C1 II/III Lämmastikhape 

1760 Tsüaanamiid vesilahus, ei sisalda roh-
kem kui 50% tsüaanamiidi 

8 C9 II Vesi 
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1760 0,0-dietüülditiofosforhape  8 C9 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1760 0,0-
diisopropüülditiofosforhape 

 8 C9 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1760 0,0-di-n-
propüülditiofosforhape 

 8 C9 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1760 Sööbiv vedelik, n.o.s. leekpunkt üle 60 °C 8 C9 I/II/III Ühiste kirjete reegel 

1761 Vasketüleendiamiini lahus vesilahus 8 CT1 II/III Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

1764 Dikloroäädikhape  8 C3 II c 

1775 Fluoroboorhape vesilahus, ei sisalda 
rohkem kui 50% 
fluoroboorhapet 

8 C1 II Vesi 

1778 Fluorosilikaathape  8 C1 II Vesi 

1779 Sipelghape happesisaldus üle 85 
mass% 

8 C3 II Äädikhape 

1783 Heksametüleendiamiini lahus vesilahus 8 C7 II/III Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

1787 Joodvesinikhape vesilahus 8 C1 II/III Vesi 

1788 Broomvesinikhape vesilahus 8 C1 II/III Vesi 

1789 Kloorvesinikhape ei sisalda üle 38% 
vesilahust 

8 C1 II/III Vesi 

1790 Fluorvesinikhape ei sisalda üle 60% 
fluorvesinikhapet 

8 CT1 II Vesi, lubatav kasutamisaeg: 
mitte üle 2 aasta 

1791 Hüpokloriti lahus vesilahus, mis sisaldab 
niisutavaid aineid, nagu 
kaubanduses levinud 

8 C9 II/III Lämmastikhape 
ja 

niisutav lahus(*) 

1791 Hüpokloriti lahus vesilahus 8 C9 II/III Lämmastikhape(*) 
(*) ÜRO 1791 jaoks: Katset võib läbi viia ainult tõmbekapi tingimustes. Juhul kui katse läbiviimisel on standardlahuseks lämmastikhape, 
peab kasutama happekindlat õhutusava ja tihendit. Kui katse viiakse läbi hüpokloriti lahuseid kasutades, on samuti lubatud 
hüpokloritile, kuid mitte lämmastikhappele vastupidavad õhutusavad ja tihendid (nt silikoonkummist). 

1799 Isopropüülhappe fosfaat  8 C3 III Niisutav lahus 

1802 Perkloorhape vesilahus, happesisaldus 
ei ületa 50 mass% 

8 CO1 II Vesi 

1803 Fenoolsulfoonhape, vedel isomeeriline segu 8 C3 II Vesi 

1805 Fosforhappe lahus  8 C1 III Vesi 

1814 Kaaliumhüdroksiidi lahus vesilahus 8 C5 II/III Vesi 

1824 Naatriumhüdroksiidi lahus vesilahus 8 C5 II/III Vesi 

1830 Väävelhape puhta happe sisaldus 
rohkem kui 51% 

8 C1 II Vesi 

1832 Väävelhape, kasutatud keemiline stabiilne 8 C1 II Vesi 

1833 Väävlishape  8 C1 II Vesi 

1835 Tetrametüülammooniumhüdro
ksiidi lahus 

vesilahus, leekpunkt üle 
60 °C 

8 C7 II Vesi 

1840 Tsinkkloriidi lahus vesilahus 8 C1 III Vesi 

1848 Propioonhape happesisaldusega mitte 
alla 10 mass% ja alla 90 
mass% 

8 C3 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 
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1862 Etüülkrotonaat  3 F1 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1863 Lennuki turbiinmootori kütus  3 F1 I/II/III Süsivesinike segu 

1866 Vaigu lahus kergestisüttiv 3 F1 I/II/III Ühiste kirjete reegel 

1902 Diisooktüülhappe fosfaat  8 C3 III Niisutav lahus 

1906 Väävelhappe jääde  8 C1 II Lämmastikhape 

1908 Kloriti lahus vesilahus 8 C9 II/III Äädikhape 

1914 Butüülpropionaadid  3 F1 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1915 Tsükloheksanoon  3 F1 III Süsivesinike segu 

1917 Etüülakrülaat, stabiliseeritud  3 F1 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1919 Metüülakrülaat, stabiliseeritud  3 F1 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1920 Nonaanid isomeerid ja isomeeriline 
segu, leekpunkt 23 °C ja 
60 °C vahel 

3 F1  Süsivesinike segu 

1935 Tsüaniidi lahus, n.o.s. anorgaaniline 6.1 T4 I/II/III Vesi 

1940 Tioglükoolhape  8 C3 II Äädikhape 

1986 Alkoholid, kergestisüttivad, 
mürgised, n.o.s. 

 3 FT1 I/II/III Ühiste kirjete reegel 

1987 Tsükloheksanool tehniliselt puhas 3 F1 III Äädikhape 

1987 Alkoholid, n.o.s.  3 F1 II/III Ühiste kirjete reegel 

1988 Aldehüüdid, kergestisüttivad, 
mürgised, n.o.s. 

 3 FT1 I/II/III Ühiste kirjete reegel 

1989 Aldehüüdid, N.O.S.  3 F1 I/II/III Ühiste kirjete reegel 

1992 2,6-cis-dimetüülmorfoliin  3 FT1 III Süsivesinike segu 

1992 Kergestisüttivad vedelikud, 
mürgised, n.o.s. 

 3 FT1 I/II/III Ühiste kirjete reegel 

1993 Propioonhappe vinüülester  3 F1 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1993 (1-metoksü-2-propüül)atsetaat  3 F1 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

1993 Kergestisüttiv vedelik, n.o.s.  3 F1 I/II/III Ühiste kirjete reegel 

2014 Vesinikperoksiidi vesilahus ei sisalda alla 20% ning 
mitte üle 60% 
vesinikperoksiidi, 
vajadusel stabiliseeritud 

5.1 OC1 II Lämmastikhape 

2022 Kresüülhape kresoolide, ksülenoolide ja 
metüülfenoolide vedel 
segu 

6.1 TC1 II Äädikhape 

2030 Hüdrasiini vesilahus ei sisalda alla 37 mass%, 
kuid mitte üle 64 mass% 
hüdrasiini 

8 CT1 II Vesi 

2030 Hüdrasiinhüdraat vesilahus, hüdrasiini 
sisaldus 64% 

8 CT1 II Vesi 

2031 Lämmastikhape peale punase, suitseva, 
mille happesisaldus on 
alla 55% 

8 CO1 II Lämmastikhape 

2045 Isobutüüraldehüüd  3 F1 II Süsivesinike segu 

2050 Diisobutüleen, isomeerilised 
ühendid 

 3 F1 II Süsivesinike segu 



 
ÜRO 

nr 
Ohtliku veose tunnusnimetus 

või tehniline nimetus 
Kirjeldus Klass Klassifi-

katsioo-
nikood 

Pakendi-
grupp 

Standardlahus 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

2053 Metüülisobutüülkarbinool  3 F1 III Äädikhape 

2054 Morfoliin  3 CF1 I Süsivesinike segu 

2057 Tripropüleen  3 F1 II/III Süsivesinike segu 

2058 Palderjanaldehüüd isomeerid ja isomeeriline 
segu 

3 F1 II Süsivesinike segu 

2059 Nitrotselluloosi lahus, 
kergestisüttiv 

 3 D I/II/III Ühiste kirjete reegel: Antud 
üldistest reeglitest kõrvale-

kalduvat reeglit võib 
rakendada klassifikatsiooni-
koodiga F1 lahuste puhul. 

2075 Kloraal, veevaba, 
stabiliseeritud 

 6.1 T1 II Niisutav lahus 

2076 Kresoolid, vedelad isomeerid ja isomeeriline 
segu 

6.1 TC1 II Äädikhape 

2078 Tolueendiisotsüanaat vedelikud 6.1 T1 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2079 Dietüleentriamiin  8 C7 II Süsivesinike segu 

2209 Formaldehüüdi lahus 37%-lise formaldehüüdi 
sisaldusega vesilahus, 
metanooli sisaldus 8-10% 

8 C9 III Äädikhape 

2209 Formaldehüüdi lahus mitte alla 25%-lise 
formaldehüüdi 
sisaldusega vesilahus 

8 C9 III Vesi 

2218 Akrüülhape, stabiliseeritud  8 CF1 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2227 n-butüülmetaakrülaat, 
stabiliseeritud 

 3 F1 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2235 Klorobensüülkloriidid, 
vedelad 

paraklorobensüülkloriid 6.1 T2 III Süsivesinike segu 

2241 Tsükloheptaan  3 F1 II Süsivesinike segu 

2242 Tsüklohepteen  3 F1 II Süsivesinike segu 

2243 Tsükloheksüülatsetaat  3 F1 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2244 Tsüklopentanool  3 F1 III Äädikhape 

2245 Tsüklopentanoon  3 F1 III Süsivesinike segu 

2247 n-dekaan  3 F1 III Süsivesinike segu 

2248 Di-n-butüülamiin  8 CF1 II Süsivesinike segu 

2258 1,2-propüleendiamiin  8 CF1 II Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

2259 Trietüleentetramiin  8 C7 II Vesi 

2260 Tripropüülamiin  3 FC III Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

2263 Dimetüültsükloheksaanid isomeerid ja isomeeriline 
segu 

3 F1 II Süsivesinike segu 

2264 N,N-
dimetüültsükloheksüülamiin 

 8 CF1 II Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

2265 N,N-dimetüülformamiid  3 F1 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2266 Dimetüül-n-propüülamiin  3 FC II Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 
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2269 3,3'-iminodipropüülamiin  8 C7 III Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

2270 Etüülamiini vesilahus etüülamiini sisaldus üle 

50% ning alla 70%, 

leekpunkt alla 23 °C, 

sööbiv või kergelt sööbiv 

3 FC II Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

2275 2-etüülbutanool  3 F1 III n-butüülatsetaat/n-

butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2276 2-etüülheksüülamiin  3 FC III Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

2277 Etüülmetüülakrülaat, 

stabiliseeritud 

 3 F1 II n-butüülatsetaat/n-

butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2278 n-hepteen  3 F1 II Süsivesinike segu 

2282 Heksanoolid isomeerid ja isomeeriline 

segu 

3 F1 III n-butüülatsetaat/n-

butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2283 Isobutüülmetüülakrülaat, 

stabiliseeritud 

 3 F1 III n-butüülatsetaat/n-

butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2286 Pentametüülheptaan  3 F1 III Süsivesinike segu 

2287 Isohepteenid  3 F1 II Süsivesinike segu 

2288 Isohekseenid  3 F1 II Süsivesinike segu 

2289 Isoforonidiamiin  8 C7 III Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

2293 4-metoksüül-4-metüülpentaan-

2-oon 

 3 F1 III Süsivesinike segu 

2296 Metüültsükloheksaan  3 F1  Süsivesinike segu 

2297 Metüültsükloheksanoon isomeerid ja isomeeriline 

segu 

3 F1 III Süsivesinike segu 

2298 Metüültsüklopentaan  3 F1 II Süsivesinike segu 

2302 5-metüülheksaan-2-oon  3 F1 III Süsivesinike segu 

2308 Nitsorüülväävelhape, vedel  8 C1 II Vesi 

2309 Oktadieenid  3 F1 II Süsivesinike segu 

2313 Pikoliinid isomeerid ja isomeeriline 

segu 

3 F1 III Süsivesinike segu 

2317 Naatriumvasktsüaniidi lahus vesilahus 6.1 T4 I Vesi 

2320 Tetraetüleenpentamiin  8 C7 III Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

2324 Triisobutüleen C12-monoolefiinide segu, 

leekpunkt vahemikus 23 

°C - 60 °C 

3 F1 III Süsivesinike segu 

2326 Trimetüültsükloheksüülamiin  8 C7 III Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

2327 Trimetüülheksametüüleendia

miinid 

isomeerid ja isomeeriline 

segu 

8 C7 III Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

2330 Undekaan  3 F1 III Süsivesinike segu 
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2336 Allüülformaat  3 FT1 I n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2348 Butüülakrülaadid, 
stabiliseeritud 

isomeerid ja isomeeriline 
segu 

3 F1 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2357 Tsükloheksüülamiin leekpunkt vahemikus 23 
°C - 60 °C 

8 CF1 II Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

2361 Diisobutüülamiin  3 FC III Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

2366 Dietüülkarbonaat  3 F1 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2367 alpha-metüülpalderjanhappe 
aldehüüd 

 3 F1 II Süsivesinike segu 

2370 1-hekseen  3 F1 II Süsivesinike segu 

2372 1,2-DI-(dimetüülamino)-etaan  3 F1 II Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

2379 1,3-dimetüülbutüülamiin  3 FC II Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

2383 Dipropüülamiin  3 FC II Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

2385 Etüülisobutüraat  3 F1 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2393 Isobutüülformaat  3 F1 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2394 Isobutüülpropionaat leekpunkt vahemikus 23 
°C - 60 °C 

3 F1 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2396 Metakrüülaldehüüd, 
inhibeeritud 

 3 FT1 II Süsivesinike segu 

2400 Isopalderjanhappe 
metüülester 

 3 F1 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2401 Piperidiin  8 CF1 I Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

2403 Isopropenüülatsetaat  3 F1 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2405 Isopropüülbutüraat  3 F1 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2406 Isopropüülisobutüraat  3 F1 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2409 Isopropüülpropionaat  3 F1 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2410 1,2,3,6-tetrahüdropüridiin  3 F1 II Süsivesinike segu 

2427 Kaaliumkloraadi vesilahus  5.1 O1 II/III Vesi 

2428 Naatriumkloraadi vesilahus  5.1 O1 II/III Vesi 



 

ÜRO 
nr 

Ohtliku veose tunnusnimetus 
või tehniline nimetus 

Kirjeldus Klass Klassifi-
katsioo-
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2429 Kaltsiumkloraadi vesilahus  5.1 O1 II/III Vesi 

2436 Tioäädikhape  3 F1 II Äädikhape 

2457 2,3-dimetüülbutaan  3 F1 II Süsivesinike segu 

2491 Etanoolamiin  8 C7 III Niisutav lahus 

2491 Etanoolamiini lahus vesilahus 8 C7 III Niisutav lahus 

2496 Propioonanhüdriid  8 C3 III n-butüülatsetaat/n-

butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2524 Etüülortoformaat  3 F1 III n-butüülatsetaat/n-

butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2526 Furfurüülamiin  3 FC III Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

2527 Isobutüülakrülaat, 
stabiliseeritud 

 3 F1 III n-butüülatsetaat/n-

butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2528 Isobutüülisobutüraat  3 F1 III n-butüülatsetaat/n-

butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2529 Isobutüürhape  3 FC III n-butüülatsetaat/n-

butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2531 Metakrüülhape, stabiliseeritud  8 C3 II n-butüülatsetaat/n-

butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2542 Tributüülamiin  6.1 T1 II Süsivesinike segu 

2560 2-metüülpentaan-2-ool  3 F1 III n-butüülatsetaat/n-

butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2564 Trikloroäädikhappe lahus vesilahus 8 C3 II/III Äädikhape 

2565 Ditsükloheksüülamiin  8 C7 III Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

2571 Etüülväävelhape  8 C3 II n-butüülatsetaat/n-

butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2571 Alküülväävelhapped  8 C3 II Ühiste kirjete reegel 

2580 Alumiiniumbromiidi lahus vesilahus 8 C1 III Vesi 

2581 Alumiiniumkloriidi lahus vesilahus 8 C1 III Vesi 

2582 Raudkloriidi lahus vesilahus 8 C1 III Vesi 

2584 Metaansulfoonhape vaba väävelhappe 

sisaldus üle 5% 

8 C1 II Vesi 

2584 Alküülsulfoonhapped, vedelad vaba väävelhappe 

sisaldus üle 5% 

8 C1 II n-butüülatsetaat/n-

butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2584 Benseensulfoonhape vaba väävelhappe 

sisaldus üle 5% 

8 C1 II Vesi 

2584 Tolueensulfoonhapped vaba väävelhappe 

sisaldus üle 5% 

8 C1 II Vesi 

2584 Arüülsulfoonhapped, vedelad vaba väävelhappe 

sisaldus üle 5% 

8 C1 II n-butüülatsetaat/n-

butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2586 Metaansulfoonhape ei sisalda üle 5% vaba 

väävelhapet 

8 C3 III Vesi 
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2586 Alküülsulfoonhapped, vedelad ei sisalda üle 5% vaba 

väävelhapet 

8 C3 III n-butüülatsetaat/n-

butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2586 Benseensulfoonhape ei sisalda üle 5% vaba 

väävelhapet 

8 C3 III Vesi 

2586 Tolueensulfoonhapped vedelad, ei sisalda rohkem 

kui 5% vaba väävelhapet 

8 C3 III Vesi 

2586 Arüülsulfoonhapped, vedelad ei sisalda üle 5% vaba 

väävelhapet 

8 C3 III n-butüülatsetaat/n-

butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2610 Triallüülamiin  3 FC III Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

2614 Metallüülalkohol  3 F1 III Äädikhape 

2617 Metüültsükloheksanoolid isomeerid ja isomeeriline 

segu, leekpunkt 

vahemikus 23 °C - 60 °C 

3 F1 III Äädikhape 

2619 Bensüüldimetüülamiin  8 CF1 II Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

2620 Amüülbutüraadid isomeerid ja isomeeriline 

segu, leekpunkt 

vahemikus 23 °C - 60 °C 

3 F1 III n-butüülatsetaat/n-

butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2622 Glütsiidaldehüüd leekpunkt alla 23 °C 3 FT1 II Süsivesinike segu 

2626 Kloorhappe vesilahus ei sisalda üle 10% 

kloorhapet 

5.1 O1 II Lämmastikhape 

2656 Kvinoliin leekpunkt üle 60 °C 6.1 T1 III Vesi 

2672 Ammoniaagi lahus suhteline tihedus 15 °C 

vees 0,880 kuni 0,957, 

sisaldab üle 10%, kuid 

mitte üle 35% ammoniaaki 

8 C5 III Vesi 

2683 Ammooniumsulfiidi lahus vesilahus, leekpunkt 

vahemikus 23 °C - 60 °C 

8 CFT II Äädikhape 

2684 3-dietüülaminopropüülamiin  3 FC III Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

2685 N,N-dietüületüleendiamiin  8 CF1 II Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

2693 Vesiniksulfitite vesilahus, 

n.o.s. 

anorgaaniline 8 C1 III Vesi 

2707 Dimetüüldioksaanid isomeerid ja isomeeriline 

segu 

3 F1 II/III Süsivesinike segu 

2733 Amiinid, kergestisüttivad, 

sööbivad, n.o.s. või 

Polüamiinid, kergestisüttivad, 

sööbivad, n.o.s. 

 3 FC I/II/III Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

2734  Di-sec-butüülamiin  8 CF1 II Süsivesinike segu 

2734 Amiinid, vedelad, sööbivad, 

kergestisüttivad, n.o.s. või 

Polüamiinid, vedelad, 

sööbivad, kergestisüttivad, 

n.o.s. 

 8 CF1 I/II Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 
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2735 Amiinid, vedelad, sööbivad, 
n.o.s.või Polüamiinid, vedelad, 
sööbivad, n.o.s. 

 8 C7 I/II/III Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

2739 Butüüranhüdriid  8 C3 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2789 Äädikhape, jää-äädika või 
äädikhappe lahus 

vesilahus, happesisaldus 
üle 80 mass% 

8 CF1 II Äädikhape 

2790 Äädikhappe lahus vesilahus, happe sisaldus 
üle 10 mass%, kuid mitte 
rohkem kui 80 mass% 

8 C3 II/III Äädikhape 

2796 Väävelhape happesisaldus rohkem kui 
51% 

8 C1 II Vesi 

2797 Akuvedelik, leeliseline Kaalium-
/Naatriumhüdroksiidi 
vesilahus 

8 C5 II Vesi 

2810 2-kloro-6-fluorobensüülkloriid stabiliseeritud 6.1 T1 III Süsivesinike segu 

2810 2-fenüületanool  6.1 T1 III Äädikhape 

2810 Etüleenglükoolmonoheksüül-
eeter 

 6.1 T1 III Äädikhape 

2810 Mürgine vedelik, orgaaniline, 
n.o.s. 

 6.1 T1 I/II/III Ühiste kirjete reegel 

2815 N-aminoetüülpiperasiin  8 CT1 III Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

2818 Ammooniumpolüsulfiidi lahus vesilahus 8 CT1 II/III Äädikhape 

2819 Amüülhappe fosfaat  8 C3 III Niisutav lahus 

2820 Butüürhape n-butüürhape 8 C3 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2821 Fenooli lahus vesilahus, mürgine, mitte-
leeliseline 

6.1 T1 II/III Äädikhape 

2829 Kaproonhape n-kaproonhape 8 C3 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2837 Bisulfaatide vesilahus  8 C1 II/III Vesi 

2838 Vinüülbutüraat, stabiliseeritud  3 F1 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2841 Di-n-amüülamiin  3 FT1 III Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

2850 Propüleentetrameer C12-monoolefiinide segu, 
leekpunkt vahemikus 23 
°C - 60 °C 

3 F1 III Süsivesinike segu 

2873 Dibutüülaminoetanool N,N-Di-n-
butüülaminoetanool 

6.1 T1 III Äädikhape 

2874 Furfurüülalkohol  6.1 T1 III Äädikhape 

2920 0,0-dietüülditiofosforhape leekpunkt vahemikus 23 
°C - 60 °C 

8 CF1 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2920 O,O-dimetüülditiofosforhape leekpunkt vahemikus 23 
°C - 60 °C 

8 CF1 II Niisutav lahus 

2920 Vesinikbromiid 33%-line lahus jää-
äädikas 

8 CF1 II Niisutav lahus 
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2920 Tetrametüülammoonium- 
hüdroksiid 

vesilahus, leekpunkt 
vahemikus 23 °C - 60 °C 

8 CF1 II Vesi 

2920 Sööbiv vedelik, kergestisüttiv, 
n.o.s. 

 8 CF1 I/II Ühiste kirjete reegel 

2922 Ammooniumsulfiid vesilahus, leekpunkt üle 
60 °C 

8 CT1 II Vesi 

2922 Kresoolid leeliseline vesilahus, 
naatrium- ja 
kaaliumkresolaadi segu 

8 CT1 II Äädikhape 

2922 Fenool leeliseline vesilahus, 
naatrium- ja 
kaaliumfenolaadi segu 

8 CT1 II Äädikhape 

2922 Naatriumvesinikdifluoriid vesilahus 8 CT1 III Vesi 

2922 Sööbiv vedelik, mürgine, 
n.o.s. 

 8 CT1 I/II/III Ühiste kirjete reegel 

2924 Kergestisüttiv vedelik, sööbiv, 
n.o.s. 

nõrgalt sööbiva toimega 3 FC I/II/III Ühiste kirjete reegel 

2927 Mürgine vedelik, sööbiv, 
orgaaniline, n.o.s. 

 6.1 TC1 I/II Ühiste kirjete reegel 

2933 Metüül-2-kloropropionaat  3 F1 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2934 Isopropüül-2-kloropropionaat  3 F1 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2935 Etüül-2-kloropropionaat  3 F1 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2936 Tiopiimhape  6.1 T1 II Äädikhape 

2941 Fluoroaniliinid isomeerid ja isomeeriline 
segu 

6.1 T1 III Äädikhape 

2943 Tetrahüdrofurfurüülamiin  3 F1 III Süsivesinike segu 

2945 n-metüülbutüülamiin  3 FC II Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

2946 2-amino-5-
dietüülaminopentaan 

 6.1 T1 III Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

2947 Isopropüülkloroatsetaat  3 F1 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

2984 Vesinikperoksiidi vesilahus sisaldab mitte vähem kui 
8%, kuid vähem kui 20% 
vesinikperoksiidi 
(vajadusel stabiliseeritud) 

5.1 O1 III Lämmastikhape 

3056 n-heptaldehüüd  3 F1 III Süsivesinike segu 

3065 Alkohoolsed joogid sisaldavad üle 24 mahu% 
alkoholi 

3 F1 II/III Äädikhape 

3066 Värv või värvi ained kaasaarvatud värv, lakk, 
email, peits, šellak, 
värnits, polituur, vedel 
täiteaine ja vedel laki alus 
või kaasa arvatud värvi 
vedeldid ja redutseerivad 
ühendid 

8 C9 II/III Ühiste kirjete reegel 

3079 Metakrüülnitriil, stabiliseeritud  6.1 TF1 I n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 
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3082 sec-alohol C6-C17 polü (3-6) 
etoksülaat 

 9 M6 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 
ja 

süsivesinike segu 

3082 Alkohol C12-C15 polü (1-3) 
etoksülaat 

 9 M6 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 
ja 

süsivesinike segu 

3082 Alkohol C13-C15 polü (1-6) 
etoksülaat 

 9 M6 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 
ja 

süsivesinike segu 

3082 Lennuki turbiinmootori kütus 
JP-5 

leekpunkt üle 60 °C 9 M6 III Süsivesinike segu 

3082 Lennuki turbiinmootori kütus 
JP-7 

leekpunkt üle 60 °C 9 M6 III Süsivesinike segu 

3082 Kivisöetõrv leekpunkt üle 60 °C 9 M6 III Süsivesinike segu 

3082 Kivisöetõrva õli leekpunkt üle 60 °C 9 M6 III Süsivesinike segu 

3082 Kivisöetõrvast toodetud 
kreosoot 

leekpunkt üle 60 °C 9 M6 III Süsivesinike segu 

3082 Puutõrvast toodetud kreosoot leekpunkt üle 60 °C 9 M6 III Süsivesinike segu 

3082 Kresüüldifenüülfosfaat  9 M6 III Niisutav lahus 

3082 Deküülakrülaat  9 M6 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 
ja 

süsivesinike segu 

3082 Diisobutüülftalaat  9 M6 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 
ja 

süsivesinike segu 

3082 Di-n-butüülftalaat  9 M6 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 
ja 

süsivesinike segu 

3082 Süsivesinikud vedel, leekpunkt üle 60 °C, 
keskkonnaohtlik 

9 M6 III Ühiste kirjete reegel 

3082 Isodeküüldifenüülfosfaat  9 M6 III Niisutav lahus 

3082 Metüülnaftaleenid isomeeriline segu, vedel 9 M6 III Süsivesinike segu 

3082 Triarüülfosfaadid n.o.s. 9 M6 III Niisutav lahus 

3082 Trikresüülfosfaat sisaldab üle 3% orto-
isomeeri 

9 M6 III Niisutav lahus 

3082 Triksülenüülfosfaat  9 M6 III Niisutav lahus 

3082 Tsinkalküülditiofosfaat C3-C14 9 M6 III Niisutav lahus 

3082 Tsinkarüülditiofosfaat C7-C16 9 M6 III Niisutav lahus 

3082 Keskkonnaohtlikud ained, 
vedelad, n.o.s. 

 9 M6 III Ühiste kirjete reegel 

3099 Oksüdeeriv vedelik, mürgine, 
n.o.s. 

 5.1 OT1 I/II/III Ühiste kirjete reegel 
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3101 
3103 
3105 
3107 
3109 
3111 
3113 
3115 
3117 
3119 

Orgaaniline peroksiid, tüüp B, 
C, D, E või F, vedel 
või 
Orgaaniline peroksiid, tüüp B, 
C, D, E või F, vedel, 
temperatuur kontrolli all 

 5.2 P1  n-lbutüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 
niisutav lahus ja süsivesinike 

segu ja lämmastikhape(**) 

(**)   ÜRO numbrite 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 3119 jaoks   
(väljaarvatud üle 40% peroksiidisisaldusega tertbutüülhüdroperoksiid ja peroksüäädikhapped): 
Kõik tehniliselt puhtad või lahustitega orgaanilised peroksiidid lahustes on nende sobivuse mõistes käesolevas loendis hõlmatud 
standardlahusega „süsivesinike segu“ Ventilatsiooniavade ja tihendite sobivust orgaaniliste peroksiididega võib kontrollida 
laboratoorsetel katsetel lämmastikhappega, seda ka konstruktsioonitüübi katsest eraldi. 
ÜRO nr 3111, 3113, 3115, 3117 ja 3119 orgaanilisi peroksiide pole raudteel lubatud vedada. 

3145 Butüülfenoolid vedelad, n.o.s. 8 C3 I/II/III Äädikhape 

3145 Alküülfenoolid, vedelad, n.o.s kaasaarvatud C2-C12 
homoloogid 

8 C3 I/II/III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

3149 Vesinikperoksiidi ja 
peroksüäädikhappe segu, 
stabiliseeritud 

sisaldab ÜRO 2790 
äädikhapet, ÜRO 2796 
väävelhapet ja/või ÜRO 
1805 fosforhapet, vett ning 
mitte üle 5% 
peroksüäädikhapet 

5.1 OC1 II Niisutav lahus 
ja 

lämmastikhape 

3210 Kloraadid, anorgaanilised, 
vesilahus, n.o.s. 

 5.1 O1 II/III Vesi 

3211 Perkloraadid, anorgaanilised, 
vesilahus, n.o.s. 

 5.1 O1 II/III Vesi 

3213 Bromaadid, anorgaanilised, 
vesilahus, n.o.s. 

 5.1 O1 II/III Vesi 

3214 Permanganaadid, 
anorgaanilised, vesilahus, 
n.o.s. 

 5.1 O1 II Vesi 

3216 Persulfaadid, anorgaanilised, 
vesilahus, n.o.s. 

 5.1 O1 III Niisutav lahus 

3218 Nitraadid, anorgaanilised, 
vesilahus, n.o.s. 

 5.1 O1 II/III Vesi 

3219 Nitritid, anorgaanilised, 
vesilahus, n.o.s. 

 5.1 O1 II/III Vesi 

3264 Vask(II)kloriid vesilahus, nõrgalt sööbiva 
toimega 

8 C1 III Vesi 

3264 Hüdroksüülamiinsulfaat 25%-line vesilahus 8 C1 III Vesi 

3264 Fosforhape vesilahus 8 C1 III Vesi 

3264 Sööbiv vedelik, happeline, 
anorgaaniline, n.o.s. 

leekpunkt üle 60 °C 8 C1 I/II/III Ühiste kirjete reegel; ei kehti 
segude kohta, mis sisaldavad 
ÜRO nr 1830, 1832, 1906 ja 

2308 komponente 

3265 Metoksü-äädikhape  8 C3 I n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

3265 Allüülbutaandihappe anhüdriid  8 C3 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

3265 Ditioglükoolhape  8 C3 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 



 

ÜRO 
nr 

Ohtliku veose tunnusnimetus 
või tehniline nimetus 

Kirjeldus Klass Klassifi-
katsioo-
nikood 

Pakendi-
grupp 

Standardlahus 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

3265 Butüülfosfaat mono- ja dibutüülfosfaadi 
segu 

8 C3 III Niisutav lahus 

3265 Kaprüülhape  8 C3 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

3265 Isopalderjanhape  8 C3 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

3265 Pelargoonhape  8 C3 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

3265 Püroviinamarihape  8 C3 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

3265 Palderjanhape  8 C3 III Äädikhape 

3265 Sööbiv vedelik, happeline, 
orgaaniline, n.o.s. 

leekpunkt üle 60 °C 8 C3 I/II/III Ühiste kirjete reegel 

3266 Natriumvesiniksulfiid vesilahus 8 C5 II Äädikhape 

3266 Naatriumsulfiid vesilahus, nõrgalt sööbiva 
toimega 

8 C5 III Äädikhape 

3266 Sööbiv vedelik, aluseline, 
anorgaaniline, n.o.s. 

leekpunkt üle 60 °C 8 C5 I/II/III Ühiste kirjete reegel 

3267 2,2'-(butüülimino)-bisetanool  8 C7 II Süsivesinike 
ja 

niisutava lahuse segu 

3267 Sööbiv vedelik, aluseline, 
orgaaniline, n.o.s. 

leekpunkt üle 60 °C 8 C7 I/II/III Ühiste kirjete reegel 

3271 Etüleenglükoolmonobutüüleeter leekpunkt 60 °C 3 F1 III Äädikhape 

3271 Eeter, n.o.s.  3 F1 II/III Ühiste kirjete reegel 

3272 Akrüülhappe tertbutüülester  3 F1 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

3272 Isobutüülpropionaat leekpunkt alla 23 °C 3 F1 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

3272 Metüülvaleraat  3 F1 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

3272 Trimetüülortoformaat  3 F1 II n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

3272 Etüülvaleraat  3 F1 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

3272 Isobutüülisovaleraat  3 F1 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

3272 n-amüülpropionaat  3 F1 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

3272 n-butüülbuturaat  3 F1 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

3272 Metüüllaktaat  3 F1 III n-butüülatsetaat/n-
butüülatsetaadiga küllastatud 

niisutav lahus 

3272 Ester, n.o.s.  3 F1 II/III Ühiste kirjete reegel 

3287 Naatriumnitrit 40%-line vesilahus 6.1 T4 III Vesi 

3287 Mürgine vedelik, 
anorgaaniline, n.o.s. 

 6.1 T4 I/II/III Ühiste kirjete reegel 



 

ÜRO 
nr 

Ohtliku veose tunnusnimetus 
või tehniline nimetus 

Kirjeldus Klass Klassifi-
katsioo-
nikood 

Pakendi-
grupp 

Standardlahus 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

3291 Kliinilised jäätmed, 

määratlemata, n.o.s. 

vedelikud 6.2 I3  Vesi 

3293 Hüdrasiini vesilahus mitte üle 37 mass% 

hüdrasiini 

6.1 T4 III Vesi 

3295 Hepteenid n.o.s. 3 F1 II Süsivesinike segu 

3295 Nonaanid leekpunkt alla 23 °C 3 F1 II Süsivesinike segu 

3295 Dekaanid n.o.s. 3 F1 III Süsivesinike segu 

3295 1,3,5-trimetüülbenseen  3 F1 III Süsivesinike segu 

3295 Süsivesinikud, vedelad, n.o.s.  3 F1 I/II/III Ühiste kirjete reegel 

3405 Baariumkloraadi lahus vesilahus 5.1 OT1 II/III Vesi 

3406 Baariumperkloraadi lahus vesilahus 5.1 OT1 II/III Vesi 

3408 Pliiperkloraadi lahus vesilahus 5.1 OT1 II/III Vesi 

3413 Kaaliumtsüaniidi lahus vesilahus 6.1 T4 I/II/III Vesi 

3414 Naatriumtsüaniidi lahus vesilahus 6.1 T4 I/II/III Vesi 

3415 Naatriumfluoriidi lahus vesilahus 6.1 T4 III Vesi 

3422 Kaaliumfluoriidi lahus vesilahus 6.1 T4 III Vesi 

 



4.1.2 Lisaüldsätted IBC-de kasutamise osas 

4.1.2.1 Kui IBC-sid kasutatakse vedelike vedamiseks, mille leekpunkt on 61 ºC (kinnine tiigel) või madalam, 
või pulbrite vedamiseks, mille tolm võib plahvatada, peab rakendama meetmeid ohtliku 
elektrostaatilise laengu vältimiseks. 

4.1.2.2 Kõiki metallist, jäigast plastist ja liit-IBC-sid tuleb kontrollida ja katsetada vastava alajao 6.5.4.4 või 

6.5.4.5 kohaselt: 

- enne kasutuselevõtmist; 

- seejärel vastavalt olukorrale kahe ja poole kuni viieaastase ajavahemiku tagant; 

- pärast parandamist või taastootmist, enne kui seda uuesti veoks kasutatakse. 

IBC-sid ei tohi täita ja veoks kasutada pärast viimase korralise katsetamise või ülevaatuse tähtaja 
lõppemist. Kuid IBC-sid, mis on täidetud enne viimase korralise katsetamise või korralise ülevaatuse 
kehtivuse kuupäeva möödumist, võib vedada kuni kolme kuu jooksul pärast viimase korralise 
katsetamise või ülevaatuse kehtivuse kuupäeva möödumist. Lisaks võib IBC-sid vedada pärast 
viimase korralise katsetamise või ülevaatuse kuupäeva möödumist: 

(a) pärast tühjendamist, kuid enne puhastamist, et viia nõutud katsetamine või ülevaatus läbi enne 
järgmist täitmist, ja 

(b) kui pädev asutus pole teisiti määranud, kuni kuue kuu jooksul pärast viimase korralise 
ülevaatuse või katsetamise tähtaja lõppu, et viia ohtlikud veosed tagasi kahjutustamiseks või 
ümbertöötlemiseks. 

MÄRKUS: Veodokumendis sisalduvate andmete kohta vt alajagu 5.4.1.1.11. 

4.1.2.3 31HZ2-tüüpi IBC-sid peab täitma vähemalt 80% ulatuses välimise kesta mahust. 

4.1.2.4 Kui metallist, jäigast plastist või liit-IBC-de korralist hooldust ei vii läbi omanik, kelle päritolumaa, 
nimetus või kinnitatud sümbol on püsivalt kantud IBC-le, peab korralist hooldust teostav osapool IBC 
kulumiskindlalt tähistama, märkides tootja ÜRO konstruktsioonitüübi tähise lähedale järgmised 
andmed: 

(a) riik, kus korraline hooldus läbi viidi, ja 

(b) korralise hoolduse läbi viinud osapoole nimi või kinnitatud sümbol. 

4.1.3 Pakkimiseeskirju puudutavad üldsätted 

4.1.3.1 Klassidesse 1 kuni 9 kuuluvaid ohtlikke veoseid puudutavad pakkimiseeskirjad on ära toodud jaos 
4.1.4. Need on jagatud kolme alajakku sõltuvalt pakendi tüübist, mille kohta nad kehtivad: 

Alajagu 4.1.4.1 pakendite kohta, väljaarvatud IBC-d ja suured pakendid; pakkimiseeskirjad 
on tähistatud tähega „P“ või „R“ algava tähtnumberkoodiga RID-i ja ADR-i 
pakendite jaoks; 

Alajagu 4.1.4.2 IBC-de jaoks; eeskirjad on märgitud tähtedega „IBC“ algava 
tähtnumberkoodiga; 

Alajagu 4.1.4.3  suurpakendite jaoks; eeskirjad on märgitud tähtedega „LP“ algava 
tähtnumberkoodiga. 

Üldiselt määravad pakkimiseeskirjad, et vastavalt vajadusele kehtivad jagude 4.1.1, 4.1.2 või 4.1.3 
üldsätted. Pakkimiseeskirjad võivad vastavalt vajadusele nõuda ka jagude 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 
või 4.1.9 erisätete täitmist. Eripakkimise eeskirjad võivad sisalduda ka üksikuid aineid või veoseid 
käsitlevates pakkimiseeskirjades. Nendele antakse samuti tähtnumberkood, mis koosneb 
järgmistest tähtedest: 

„PP” kõikidele pakenditele, välja arvatud IBC-d ja suurpakendid, või 

„RR” RID-i ja ADR-i pakkimise erisätete jaoks; 

„B” IBC-de jaoks või „BB“ RID -i ja ADR-i pakkimise erisätete jaoks; 

„L” suurpakendite jaoks või „LL“ RID-i ja ADR-i pakkimise erisätete jaoks. 

Kui pole teisiti sätestatud, peavad kõik pakendid vastama VI osa asjakohastele nõuetele. Üldiselt ei 
anna pakkimiseeskirjad juhiseid sobivuse kohta ning kasutaja ei tohi valida pakendit kontrollimata, 
kas valitud pakendi materjal ainele sobib (nt klaasist anumad ei sobi enamikule fluoriididest). Kui 



pakkimiseeskirjad lubavad kasutada klaasanumaid, on samuti lubatud kasutada portselanist, 
keraamilisi ja kivist pakendeid. 

4.1.3.2 Peatüki 3.2 tabeli A veerg (8) näitab pakkimiseeskirju, mida esemete või ainete jaoks tuleb 
kasutada. Veerg (9a) ja (9b) näitavad teatud ainete või esemete jaoks kasutatavaid eri- ja 
koospakkimise sätteid (vt jagu 4.1.10). 

4.1.3.3 Kus see on rakendatav, tuleb kõikides pakkimiseeskirjades näidata, millised liht- ja kombineeritud 
pakendid on lubatud. Kombineeritud pakendite jaoks tuuakse ära lubatavad välispakendid, 
sisepakendid ning sise- või välispakendites lubatav maksimaalne kogus, kui see on rakendatav. 
Maksimaalne puhasmass ja maksimaalne mahutavus on defineeritud jaos 1.2.1. Kui pakendid, mis 
ei pea vastama alajao 4.1.1.3 nõuetele (näiteks kastid, kaubaalused), on lubatud pakkimiseeskirjas 
või peatüki 3.2 tabelis A loetletud erisätetes, siis ei kehti nendele pakenditele massi- või 
mahupiirangud, mida üldiselt kohaldatakse peatüki 6.1 kohastele pakenditele, kui vastavas 
pakkimiseeskirjas või erisättes ei ole sätestatud teisiti. 

4.1.3.4 Järgmisi pakendeid ei tohi kasutada, kui veetav aine võib veo ajal vedelaks muutuda: 

 
Pakendid  

Vaadid: 1D ja 1G 
Kastid: 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 ja 4H2 
Kotid: 5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 ja 5M2 
Liitpakendid: 6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6PC, 6PD1, 

6PD2, 
6PG1, 6PG2 ja 6PH1 

Suurpakendid  
elastsest plastist: 51H (välispakend) 
  

IBC-d  
I pakendigrupi ainete jaoks: Igat tüüpi IBC-d 
II ja III pakendigrupi ainete jaoks:  

Puidust: 11C, 11D ja 11F 
Kartongist: 11G 
Elastsed: 13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 

13L3, 13L4, 13M1 ja 13M2 
Liitpakendid: 11HZ2 ja 21HZ2 

Käesoleva lõike mõistes peab aineid ja ainete segusid, mille sulamistemperatuur on 45 ºC või 
vähem, käsitlema kui tahkeid aineid, mis võivad veo ajal vedelaks muutuda. 

4.1.3.5 Kui käesoleva peatüki pakkimiseeskirjad lubavad kasutada kombineeritud pakendis teatud tüüpi 
pakendit (nt 4G, 1A2), võib seda tüüpi pakendiga samadel tingimustel ja piirangutega ning vastavalt 
asjakohastele pakkimiseeskirjadele kasutada ka sama pakendikoodi kandvaid pakendeid, millele 
järgnevad tähed „V“, „U“ või „W“, tähistatud vastavalt VI osa nõuetele (nt 4GV, 4GU, 4GW). Näiteks 
võib pakendikoodiga „4GV“ tähistatud kombineeritud pakendit kasutada alati seal, kus on lubatud 
kombineeritud pakendi „4G“ kasutamine tingimusel, et vastava sisepakendi tüüpi käsitlevad 
pakkimiseeskirjad ja kogusepiirangute nõuded on täidetud. 

4.1.3.6 Surveanumad vedelike ja tahkete ainete jaoks 

4.1.3.6.1 Kui RID-is pole teisiti näidatud, on surveanumad, mis vastavad: 

(a) peatüki 6.2 kohastele nõuetele või 

(b) riiklikele või rahvusvahelistele konstruktsiooni-, ehitus-, katsetamis-, tootmis- ja 
kontrollistandarditele, mida kasutatakse surveanumad tootnud riigis, tingimusel, et alajao 4.1.3.6 
sätted on täidetud ning et metallist balloonide, torukujuliste mahutite, survevaatide, 
balloonikogumi ja päästesurveanumate osaks olevate balloonide konstruktsioon on selline, et 
minimaalne lõhkemistegur (lõhkemisrõhk jagatud katserõhuga) oleks: 

(i) 1,50 taastäidetavate surveanumate puhul; 

(ii) 2,00 mitte-taastäidetavate surveanumate puhul; 

on lubatud kõikide vedelike või tahkete ainete veoks, väljaarvatud lõhkeained, termiliselt 
ebastabiilsed ained, orgaanilised peroksiidid, isereageerivad ained, ained, milles võib keemilise 
reaktsiooni tekkel tekkida märkimisväärne rõhk, ning radioaktiivsed ained (väljaarvatud juhul, kui see 
on lubatud jaos 4.1.9). 



Käesolev alajagu ei kehti alajaos 4.1.4.1, pakkimiseeskirjas P200, tabelis 3 ja alajaos 4.1.4.4 
nimetatud ainetele. 

4.1.3.6.2 Kõik surveanumate konstruktsioonitüübid peab heaks kiitma tootjamaa pädev asutus või nagu see 
on määratletud peatükis 6.2. 

4.1.3.6.3 Kui pole teisiti määratud, tuleb kasutada surveanumaid, mille minimaalne nõutav katserõhk on 0,6 
MPa. 

4.1.3.6.4 Kui pole teisiti määratud, tuleb surveanumad varustada avarii-kaitseseadmega, mis aitab ületäitmise 

või õnnetusjuhtumite puhul ära hoida lõhkemist. 

Surveanumad peavad olema konstrueeritud ja ehitatud nii, et nad peavad iseenesest vigastustele 

vastu, ilma et sisu välja pääseks, või tuleb neid kaitsta alajao 4.1.6.8 punktides (a) kuni (e) toodud 

meetmete abil kahjustuste eest, mis võivad põhjustada sisu tahtmatut väljapääsemist 

surveanumast. 

4.1.3.6.5 Surveanuma täiteaste ei tohi ületada 95% mahust 50 °C juures. Surveanumasse tuleb jätta piisavalt 
paisumisruumi (kadu), et 55 °C juures ei oleks anum vedelikuga täiesti täidetud. 

4.1.3.6.6 Kui pole teisiti määratud, tuleb surveanumatele iga viie aasta tagant teha korraline ülevaatus ja 
katsetamine. Korraline ülevaatus peab hõlmama välist kontrolli, sisemist kontrolli või pädeva 
asutuse poolt heaks kiidetud alternatiivset meetodit, survekatset või samaväärset tõhusat, pädeva 
asutuse poolt heaks kiidetud mitte-purustavat katset, sealhulgas kõikide manuste (nt ventiilide 
õhutiheduse, avariikaitseklappide või sulavate elementide) kontrolli. Surveanumaid ei tohi täita 
pärast nende korralise ülevaatuse ja katsetamise tähtaja möödumist, kuid neid võib pärast tähtaja 
möödumist vedada. Surveanumaid peab parandama vastavalt alajao 4.1.6.1 nõudmistele. 

4.1.3.6.7 Enne täitmist peab pakkija kontrollima surveanumat ning seda, et surveanum oleks lubatud 
vastavate ainete veoks ning et RID-i nõuded on täidetud. Sulgurventiilid tuleb täitmise järel sulgeda 
ning nad peavad jääma veo ajal suletuks. Kaubasaatja peab kontrollima, et sulgurid ja varustus ei 
lekiks. 

4.1.3.6.8 Taastäidetavaid surveanumaid ei tohi täita eelnevalt veetud ainest erineva ainega, väljaarvatud 

juhul, kui läbi viidud vajalik tegevus teenuse muutmiseks. 

4.1.3.6.9 Surveanumate tähistamine vedelike ja tahkete ainete jaoks vastavalt alajaole 4.1.3.6 ( ei vasta 
peatüki 6.2 nõuetele) tuleb läbi viia kooskõlas tootjamaa pädeva asutuse nõuetega. 

4.1.3.7 Pakendeid või IBC-sid, mis pole rakendatavas pakkimiseeskirjas eraldi lubatud, ei tohi aine või 
kauba veoks kasutada, väljaarvatud juhul, kui see on eraldi lubatud jaoga 1.5.1 kooskõlas oleva, 
RID-i lepinguosaliste riikide vahel sõlmitud ajutise mööndusega. 

4.1.3.8 Pakendamata esemed peale 1. klassi kuuluvate esemete 

4.1.3.8.1 Kui suuri ja robustseid esemeid ei saa pakkida peatükkide 6.1 või 6.6 nõuete kohaselt ning neid 
peab vedama tühjana, puhastamata ja pakendamata, võib päritolumaa2 pädev asutus sellist vedu 
lubada. Selleks peab pädev asutus arvestama, et: 

(a) suured ja robustsed esemed peavad olema piisavalt tugevad, et taluda normaalselt veo ajal ette 
tulevaid põrutusi ja laadimist, kaasaarvatud ümberlaadimisi ühelt kaubaveoüksuselt teisele ning 
kaubaveoüksuste ja vaheladude vahel, samuti mistahes eemaldamist kaubaaluselt järgnevaks 
käsitsi toimuvaks või mehaaniliseks teisaldamiseks; 

(b) kõik sulgurid ja avaused peavad olema suletud selliselt, et normaalsetel veotingimustel oleks 
välistatud veetava aine või materjali igasugune kadu vibratsiooni või temperatuuri, niiskuse või 
rõhumuutuste (näiteks kõrguse muutuse) tõttu. Suurte ja jäikade esemete välispinna külge ei 
tohi olla kleepunud ohtlikke jäätmeid; 

(c) ohtlike veostega vahetus kontaktis olevad suurte ja jäikade esemete osad: 

(i) ei tohi sattuda nende ohtlike ainete mõju alla, mille tõttu nende seisukord märgatavalt 
halveneks ja nad muutuksid vähem vastupidavateks 

(ii) nad ei tohi avaldada veetavale ainele ohtlikku mõju, nt olla reaktsioonide katalüsaatoriks või 
ise reageerida veetavate ohtlike ainetega. 

                                            
2 Kui päritolumaa pole RID-i lepinguosaline riik, siis selle RID-i lepinguosalise riigi pädev asutus, 

mille territooriumile saadetis oma teekonnal esimesena jõuab. 



(d) Vedelikke sisaldavad suured ja jäigad esemed tuleb ladustada ja kinnitada selliselt, et veo ajal 
ese ei lekiks ega saaks püsivaid deformatsioone; 

(e) need tuleb kinnitada tugiraamidesse või korvpakenditesse või muudesse teisaldusvahenditesse 
või kaubaveoüksuse külge selliselt, et need ei tuleks normaalsete veotingimuste korral lahti. 

4.1.3.8.2 Alajao 4.1.3.8.1 sätete kohaselt pädeva asutuse poolt veoks lubatud pakendamata esemete kohta 
kehtivad V osa kaubasaatmise reeglid. Lisaks peab selliste esemete kaubasaatja kindlustama, et 
kõikide veolubade koopiad on lisatud veodokumendile. 

MÄRKUS: Suurte ja robustsete esemete hulka võivad kuuluda elastsed kütusetõkke süsteemid, 
sõjaväe seadmed, masinad või seadmed, mis sisaldavad ohtlikke veoseid kogustes, mis 
ületavad jaos 3.4.6 toodud piirkogused. 

4.1.4 Pakkimiseeskirjade loetelu 

MÄRKUS: Ehkki järgnevates pakkimiseeskirjades on kasutatud samasugust numeratsiooni nagu 
IMDG koodeksis ja ÜRO pakendieeskirjades, võib RID-i puhul esineda detailides 
mõningaid erinevusi. 



 
4.1.4.1 Pakendite (välja arvatud IBC-de ja suurpakendite) kasutamist puudutavad pakkimiseeskirjad 
 

P 001 PAKKIMISEESKIRI (VEDELIKUD)  P
 
0
0
1 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

Kombineeritud pakendid Maksimaalne maht/puhasmass 
(vt 4.1.3.3) 

Sisepakendid Välispakendid 
Pakendi-
grupp I 

Pakendi-
grupp II 

Pakendi-
grupp III 

Klaas 10 l Vaadid 250 kg 400 kg 400 kg 
Plast 30 l  terasest (1A1, 1A2) 250 kg 400 kg 400 kg 
Metall 40 l alumiiniumist (1B1, 1B2) 250 kg 400 kg 400 kg 

muust metallist (1N1, 1N2) 250 kg 400 kg 400 kg 

plastist (1H1, 1H2) 150 kg 400 kg 400 kg 
vineerist (1D) 75 kg 400 kg 400 kg 

  kartongist (1G)    

 Kastid    

terasest (4A) 250 kg 400 kg 400 kg 
alumiiniumist (4B)  250 kg 400 kg 400 kg 

muust metallist (4N) 250 kg 400 kg 400 kg 

naturaalsest puidust (4C1, 4C2)  150 kg 400 kg 400 kg 

vineerist (4D) 150 kg 400 kg 400 kg 

taastatud puidust (4F) 75 kg 400 kg 400 kg 

kartongist (4G)  75 kg 400 kg 400 kg 
vahtplastist (4H1)  60 kg 60 kg 60 kg 

jäigast plastist (4H2) 150 kg 400 kg 400 kg 

 Kanistrid    

terasest (3A1, 3A2)  120 kg 120 kg 120 kg 

alumiiniumist (3B1, 3B2)  120 kg 120 kg 120 kg 
plastist (3H1, 3H2) 120 kg 120 kg 120 kg 

Lihtpakendid 

Vaadid    
terasest, mitte-äravõetava kaanega (1A1) 250 l 450 l 450 l 
terasest, äravõetava kaanega (1A2)  250 l(a) 450 l 450 l 
alumiiniumist, mitte-äravõetava kaanega (1B1) 250 l 450 l 450 l 
alumiiniumist, äravõetava kaanega (1B2) 250 l(a) 450 l 450 l 

metallist, välja arvatud terasest ja alumiiniumist, mitte-äravõetava 
kaanega (1N1)  

250 l 450 l 450 l 

metallist, välja arvatud terasest ja alumiiniumist, äravõetava 
kaanega (1N2)  

250 l(a) 450 l 450 l 

plastist, mitte-äravõetava kaanega (1H1)  250 l 450 l 450 l 
plastist, äravõetava kaanega (1H2) 250 l(a) 450 l 450 l 
Kanistrid    
terasest, mitte-äravõetava kaanega (3A1)  60 l 60 l 60 l 

terasest, äravõetava kaanega (3A2)  60 l(a) 60 l 60 l 

alumiiniumist, mitte-äravõetava kaanega (3B1)  60 l 60 l 60 l 
alumiiniumist, äravõetava kaanega (3B2)  60 l(a) 60 l 60 l 
plastist, mitte-äravõetava kaanega (3H1) 60 l 60 l 60 l 
plastist, äravõetava kaanega (3H2) 60 l(a) 60 l 60 l 



 

Lihtpakendid (järg) 

Liitpakendid    
plastist anum terasest, alumiiniumist või plastist välise vaadiga 
(6HA1, 6HB1, 6HH1)  

250 l 250 l 250 l 

plastist anum kartongist või vineerist välise vaadiga (6HG1, 6HD1) 120 l 250 l 250 l 

plastist anum terasest või alumiiniumist välise korvpakendi või 
kastiga või 

60 l 60 l 60 l 

plastist anum puidust, vineerist, kartongist või jäigast plastist välise 
kastiga (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 või 6HH2) 

   

klaasist anum terasest, alumiiniumist, vineerist, kartongist, 
vahtplastist või jäigast plastist välise vaadiga (6PA1, 6PB1, 6PG1, 
6PD1, 6PH1 või 6PH2) või terasest või alumiiniumist välise 
korvpakendi või kastiga või puidust või kartongist välise kasti või 
välise punutud korviga (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 või 6PD2) 

60 l 60 l 60 l 

Surveanumad tingimusel, et alajao 4.1.3.6 üldsätted on täidetud.   

Lisanõue    

3. klassi kuuluvate III pakendigrupi ainete jaoks, mis eraldavad väikeses koguses süsinikdioksiidi või lämmastikku, 
peavad pakendid olema ventileeritavad. 

Pakkimise erisätted    

PP 1 ÜRO nr 1133, 1210, 1263 ja 1866 puhul ning ÜRO nr 3082 alla määratud adhesiivide, trükivärvide, 
trükivärvi ainete, värvide, värvi ainete ja vaigu lahuste puhul ei pea metallist või plastist pakendid II ja III 
pakendigrupi ainete pakkimiseks 5-liitristes või väiksemates kogustes pakendi kohta vastama peatüki 6.1 
tugevuskatse nõuetele tingimusel, et neid pakendeid veetakse: 
(a) alustele laotuna, aluskastides või moodulite laadimisseadmetel, nt üksikud pakendid, mis on asetatud 

või virnastatud ning alusele kinnitatud sidumise, termokahaneva või veniva kile või muu sobiva 
vahendiga või 

(b) kombineeritud pakendite sisepakenditena, mille maksimaalne puhasmass on 40 kg. 
PP 2 ÜRO nr 3065 jaoks võib kasutada puidust tünne, mille maksimaalne maht on 250 liitrit ning mis ei vasta 

peatüki 6.1 eeskirjadele. 
PP 4 ÜRO nr 1774 jaoks peavad pakendid vastama II pakendigrupi tugevusnõuetele. 
PP 5 ÜRO nr 1204 jaoks peavad pakendid olema selliselt konstrueeritud, et suurenenud siserõhu tõttu ei 

tekiks plahvatust. Nende ainete jaoks ei tohi kasutada balloone, torukujulisi anumaid ja surveanumaid. 
PP 6 (Kustutatud) 
PP 10 ÜRO nr 1791 II pakendigrupi jaoks peab pakend olema ventileeritav. 
PP 31 ÜRO nr 1131 jaoks peavad pakendid olema hermeetiliselt suletud. 
PP 33 ÜRO nr 1308 I ja II pakendigrupi jaoks on lubatud ainult kombineeritud pakendid maksimaalse 

kogumassiga 75 kg. 
PP 81 ÜRO nr 1790 jaoks, mis sisaldab üle 60%, kuid mitte üle 85% vesinikfluoriidhapet, ja ÜRO nr 2031 jaoks, 

mis sisaldab 
 
 
PP 93 

üle 55 % lämmastikhapet, on üksikute pakenditena kasutatavate plastist vaatide ja kanistrite lubatud 
kasutusajaks kaks aastat alates nende tootmise ajast. 
ÜRO nr 3532 jaoks tuleb pakendid kavandada ja ehitada nii, et need laseksid välja gaasi või auru, et 
vältida rõhu suurenemist, mis võiks stabiliseerimise kadumise korral pakendid purustada. 

RID-i ja ADR-i pakkimise erisäte 

RR 2 ÜRO nr 1261 jaoks pole äravõetava kaanega pakendid lubatud. 

(a) Lubatud on ainult ained, mille viskoossus on üle 2680 mm². 



 

P 002 PAKKIMISEESKIRI (TAHKED AINED)  P 002 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

Kombineeritud pakendid Maksimaalne puhasmass (vt 4.1.3.3) 

Sisepakendid Välispakendid Pakendi-
grupp I 

Pakendi-
grupp II 

Pakendi-
grupp III 

Klaasist 10 kg Vaadid    
Plastist (a) 50 kg terasest (1A1, 1A2) 400 kg 400 kg 400 kg 
Metallist 50 kg alumiiniumist (1B1, 1B2) 400 kg 400 kg 400 kg 
Paberist(a),(b),(c) 50 kg muust metallist (1N1, 1N2) 400 kg 400 kg 400 kg 
Kartongist(a),(b),(c) 50 kg 

plastist (1H1, 1H2) 400 kg 400 kg 400 kg 
(a)   Need sisepakendid 

peavad olema 
puistumiskindlad. 

vineerist (1D) 400 kg 400 kg 400 kg 

kartongist (1G) 400 kg 400 kg 400 kg 

(b) Neid pakendeid ei tohi 
kasutada, kui veetavad 
ained võivad veo ajal 
vedelaks muutuda (vt 
alajagu 4.1.3.4). 

(c) Neid sisepakendeid ei 
tohi kasutada I 
pakendigrupi ainete 
jaoks. 

Kastid    
terasest (4A) 400 kg 400 kg 400 kg 

alumiiniumist (4B) 400 kg 400 kg 400 kg 

muust metallist (4N) 400 kg 400 kg 400 kg 

naturaalsest puidust (4C1) 250 kg 400 kg 400 kg 
naturaalsest puidust, puistumiskindlate 
seintega (4C2) 

250 kg 400 kg 400 kg 
 

vineerist (4D)  250 kg 400 kg 400 kg 

taastatud puidust (4F) 125 kg 400 kg 400 kg 

kartongist (4G)  125 kg 400 kg 400 kg 
vahtplastist (4H1)  60 kg 60 kg 60 kg 

jäigast plastist (4H2) 250 kg 400 kg 400 kg 

 Kanistrid    

terasest (3A1, 3A2)  120 kg 120 kg 120 kg 

alumiiniumist (3B1, 3B2)  120 kg 120 kg 120 kg 
plastist (3H1, 3H2) 120 kg 120 kg 120 kg 

Lihtpakendid 

Vaadid    

terasest (1A1 või 1A2(d))  400 kg 400 kg 400 kg 
alumiiniumist (1B1 või 1B2(d))  400 kg 400 kg 400 kg 

metallist, väljaarvatud terasest ja alumiiniumist (1N1 või 1N2(d)) 400 kg 400 kg 400 kg 

plastist (1H1 või 1H2(d)) 400 kg 400 kg 400 kg 

kartongist (1G)(e) 400 kg 400 kg 400 kg 
 vineerist (1D)(e)  400 kg 400 kg 400 kg 

Kanistrid    

terasest (3A1 või 3A2(d))  120 kg 120 kg 120 kg 
alumiiniumist (3B1 või 3B2(d)) 120 kg 120 kg 120 kg 

plastist (3H1 või 3H2(d)) 120 kg 120 kg 120 kg 

Kastid    

terasest (4A)(e) Pole lubatud 400 kg 400 kg 

alumiiniumist (4B)(e) Pole lubatud 400 kg 400 kg 
muust metallist (4N)(e) Pole lubatud 400 kg 400 kg 
naturaalsest puidust (4C1)(e) Pole lubatud 400 kg 400 kg 

vineerist (4D)(e) Pole lubatud 400 kg 400 kg 
taastatud puidust (4F)(e) Pole lubatud 400 kg 400 kg 
naturaalsest puidust, puistumiskindlate seintega (4C2)(e) Pole lubatud 400 kg 400 kg 

kartongist (4G)(e)  Pole lubatud 400 kg 400 kg 
jäigast plastist (4H2)(e) Pole lubatud 400 kg 400 kg 

Kotid    

kotid (5H3, 5H4, 5L3, 5M2)(e) Pole lubatud 50 kg 50 kg 
(d) Neid pakendeid ei tohi kasutada I pakendigrupi ainete jaoks, mis võivad veo ajal vedelaks muutuda (vt alajagu 

4.1.3.4). 
(e) Neid pakendeid ei tohi kasutada, kui veetavad ained võivad veo ajal vedelaks muutuda (vt alajagu 4.1.3.4). 



 

Lihtpakendid (järg) 

Liitpakendid    

plastist anum terasest, alumiiniumist, vineerist, kartongist, jäigast 
plastist või vahtplastist välise vaadiga (6HA1, 6HB1, 6HG1(e), 
6HD1(e) või 6HH1) 

400 kg 400 kg 400 kg 

plastist anum terasest või alumiiniumist välise korvpakendi või kastiga, 
puidust, vineerist, kartongist või jäigast plastist kastiga (6HA2, 
6HB2, 6HC, 6HD2(e), 6HG2(e) või 6HH2) 

75 kg 75 kg 75 kg 

klaasist anum terasest, alumiiniumist, vineerist või kartongist välise 
vaadiga (6PA1, 6PB1, 6PD1(e) või 6PG1(e)) või terasest või 
alumiiniumist välise korvpakendi või kastiga või puidust või 
kartongist välise kasti või välise punutud korviga(6PA2, 6PB2, 6PC, 
6PG2(e) või 6PD2(e)) või vahtplastist või jäigast plastist välise 
pakendiga (6PH2 või 6PH1(e)) 

75 kg 75 kg 75 kg 

(e) Neid pakendeid ei tohi kasutada, kui veetavad ained võivad veo ajal vedelaks muutuda (vt alajagu 4.1.3.4). 

Surveanumad tingimusel, et alajao 4.1.3.6 üldsätted on täidetud. 

Pakkimise erisätted 

PP 6 (Kustutatud) 
PP 7 ÜRO nr 2000 tselluloidi võib vedada täislastina kaetud vagunites või suletud konteinerites ka pakkimata 

kujul kaubaalustel, mähituna plastist kilesse ja kinnitatuna sobivate vahenditega, nagu nt terasest vitsad. 
Ükski kaubaalus ei tohi olla raskem kui 1000 kg. 

PP 8 ÜRO nr 2002 jaoks peavad pakendid olema selliselt konstrueeritud, et suurenenud siserõhu tõttu ei tekiks 
plahvatust. Nende ainete jaoks ei tohi kasutada balloone, torukujulisi anumaid ja surveanumaid. 

PP 9 ÜRO numbrite 3175, 3243 and 3244 jaoks peavad pakendid vastama sellele konstruktsioonitüübile, mis on 
läbinud lekkekindluse katse II pakendigrupi tasemel. ÜRO nr 3175 jaoks ei ole lekkekindluse katset nõutud, 
kui vedelikud on täielikult absorbeeritud kinnistes kottides sisalduvasse tahkesse ainesse.  

PP 11 ÜRO nr 1309 jaoks, III pakendi grupp ja ÜRO nr 1362 jaoks on 5H1, 5L1 ja 5M1 kotid lubatud, kui nad on 
pakitud üle plastist kottidega ja mähitud alustel termokahanevasse või venivasse kilesse. 

PP 12 ÜRO nr 1361, 2213 ja 3077 jaoks on 5H1, 5L1 ja 5M1 kotid lubatud, kui neid veetakse kaetud vagunitest või 
kinnistes konteinerites. 

PP 13 ÜRO nr 2870 alla klassifitseeritud esemete jaoks on lubatud ainult kombineeritud pakendid, mis vastavad I 
pakendigrupi nõuetele. 

PP 14 ÜRO nr 2211, 2698 ja 3314 puhul ei pea pakendid vastama peatüki 6.1 tugevusnõuetele. 
PP 15 ÜRO nr 1324 ja 2623 puhul peavad pakendid vastama II pakendigrupi tugevusnõuetele. 
PP 20 ÜRO nr 2217 jaoks võib kasutada igasuguseid puistekindlaid ning rebenemiskindlaid anumaid. 
PP 30 ÜRO nr 2471 jaoks pole paberist või kartongist sisepakendid lubatud. 
PP 34 ÜRO nr 2969 (terved seemned) jaoks on 5H1, 5L1 ja 5M1 kotid lubatud. 
PP 37 ÜRO nr 2590 ja 2212 jaoks on 5M1 kotid lubatud. Igat tüüpi kotte tuleb vedada kinnistes vagunites või 

konteinerites või need tuleb panna jäikadesse kinnistesse veopakenditesse. 
PP 38 ÜRO nr 1309 II pakendigrupi jaoks on kotid lubatud ainult kaetud vagunites või konteinerites. 
PP 84 
 
 
 
PP 92 

ÜRO nr 1057 jaoks peab kasutama jäikasid välispakendeid, mis vastavad II pakendigrupi tugevusnõuetele. 
Pakendid peavad olema konstrueeritud, ehitatud ja asetatud nii, et see väldiks liikumist, seadmete juhuslikku 
süttimist või kergestisüttiva gaasi või vedeliku tahtmatut väljapääsemist. 
MÄRKUS: Eraldi kogutavate kasutatud tulemasinate puhul vt peatüki 3.3 erisätet 654. 
ÜRO nr 3531 jaoks tuleb pakendid kavandada ja ehitada nii, et need laseksid välja gaasi või auru, et vältida 
rõhu suurenemist, mis võiks stabiliseerimise kadumise korral pakendid purustada. 

RID-i ja ADR-i pakkimise erisäte 

RR 5 Kui pakendi kogumass ei ole rohkem kui 10 kg, peab vaatamata eripakkimiseeskirjale PP84 täitma ainult 
alajagude 4.1.1.1, 4.1.1.2 ja 4.1.1.5 kuni 4.1.1.7 üldsätteid. 
MÄRKUS: Eraldi kogutavate kasutatud tulemasinate puhul vt peatüki 3.3 erisätet 654.  



 

P 003 PAKKIMISEESKIRI  P 003 

 
Ohtlikud veosed tuleb panna sobivatesse välispakenditesse. Pakendid peavad vastama alajagude 4.1.1.1, 4.1.1.2, 
4.1.1.4, 4.1.1.8 ja 4.1.3 sätetele ning olema selliselt konstrueeritud, et nad vastaksid jao 6.1.4 konstruktsiooninõuetele. 
Kasutama peab välispakendeid, mis on valmistatud piisavalt tugevast ning sobiva konstruktsiooniga materjalist, mis 
vastaks pakendi mahule ja ettenähtud kasutusotstarbele. Kui käesolevat pakkimiseeskirja rakendatakse esemete või 
kombineeritud pakendite sisepakendite veoks, peab pakend olema konstrueeritud ja ehitatud selliselt, et see väldiks 
esemete juhuslikku tühjenemist normaalsetel veotingimustel. 

Pakkimise erisätted 

PP 16 ÜRO nr 2800 jaoks peavad akud olema kaitstud lühiste eest ning kindlalt pakitud tugevatesse 
välispakenditesse. 
MÄRKUS 1: Hermeetiliselt suletud akud, mis pole mehaaniliste või elektrooniliste seadmete lahutamatuks 

osaks või nende tööks vajalikud, peavad olema kindlalt kinnitatud seadme akuhoidjasse ning 
kaitstud selliselt, et vältida lühiseid ja vigastusi. 

2: Kasutatud akude jaoks (ÜRO nr 2800) vt P801. 
PP 17 ÜRO nr 2037 puhul ei tohi kartongist pakendite puhasmass ületada 55 kg või muude pakendite puhasmass 

125 kg.  

PP 19 ÜRO nr 1364 ja 1365 puhul on vedu pallidena lubatud. 
PP 20 ÜRO nr 1363, 1386, 1408 ja 2793 jaoks võib kasutada kõiki puiste- ja rebenemiskindlaid anumaid. 
PP 32 ÜRO nr 2857 ja 3358 ja ÜRO nr 3164 alusel veetavaid robustseid esemeid võib vedada pakkimata, 

korvpakendites või vastavates veopakendites. 
MÄRKUS: Pakendite lubatud puhasmass võib olla suurem kui 400 kg (vt alajagu 4.1.3.3). 

PP 87 (Kustutatud) 
PP 88 
PP 96 

(Kustutatud) 
ÜRO nr 2037 ühekorrapakendite puhul, mida veetakse peatüki 3.3 erisätte 327 kohaselt, peavad pakendid 
olema piisavalt ventileeritud, et ennetada ohtliku atmosfääri teket ja rõhu tõusu. 

PP 90 ÜRO nr 3506 puhul tuleb kasutada suletud sisevoodrit või kotte, mis on valmistatud tugevast lekkekindlast ja 
torkekindlast materjalist, mis on ka vastupidav elavhõbeda suhtes ja takistab aine eraldumist pakendist, 
olenemata pakendi asendist või suunast. 

PP 91 ÜRO nr 1044 puhul võib suuri tulekustuteid vedada ka pakendamata, tingimusel et alajao 4.1.3.8.1 lõigete 
(a) kuni (e) nõuded on täidetud, ventiilid on kaitstud alajao 4.1.6.8 lõigetele (a) kuni (d) vastaval meetodil 
ning tulekustutil on täiendavad seadmed, mis takistavad juhuslikku töölerakendumist. Selle pakkimise 
erisätte raames tähendab „suur tulekustuti“ tulekustuteid, mida on kirjeldatud peatüki 3.3 erisätte 225 
taanetes (c) kuni (e). 

RID-i ja ADR-i pakkimise erisätted 

RR 6 ÜRO nr 2037 puhul, kui vedu toimub täislastina, võib metallist esemeid pakkida ka järgmiselt: 
Esemed tuleb grupeerida ühikuteks alustele ja hoida paigal vastavate plastist katetega; antud ühikud tuleb 
virnastada ja sobivalt kaubaalustele kinnitada. 

RR 9 ÜRO nr 3509 puhul ei ole nõutud, et pakendid vastavad alajao 4.1.1.3 nõuetele. 
Kasutada võib ka pakendeid, mis vastavad alajao 6.1.4 nõuetele, mis on lekkekindlad või mida ümbritseb 
lekkimis- ja läbitorkekindel kinnine vooder või kott. 
Kui ainsad jäägid on tahked ained, mis veo käigus tõenäoliselt esinevatel temperatuuridel vedelaks ei 
muutu, võib kasutada elastseid pakendeid. 
Kui esineb vedelaid jäätmeid, siis tuleb kasutada jäiku pakendeid, mis tagavad jääkide pakendis püsimise 
(nt absorbeeriv materjal). 
Enne täitmist ja veoks üleandmist tuleb kõigi pakendite puhul kontrollida, et neil poleks korrosiooni, saastet 
või muid kahjustusi. Kui pakendi tugevus tundub olevat vähenenud, siis ei tohi seda enam kasutada 
(väiksemaid mõlke või kriime ei peeta pakendi tugevust vähendavaks). 
Pakendid, mis on mõeldud teiste äravisatud, tühjade ja 5.1 klassi puhastamata pakendite vedamiseks, 
peavad olema konstrueeritud või kohandatud nõnda, et ained ei saa puutuda kokku puidu või mis tahes 
muude kergestisüttivate materjalidega.  

P 004 PAKKIMISEESKIRI  P 004 

Käesolev eeskiri kehtib ÜRO nr 3473, 3476, 3477, 3478 ja 3479 suhtes. 

Lubatud on kasutada järgmisi pakendeid: 
(1) kütuseelementide (kassettide) puhul, eeldusel, et alajagude 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.6 ja jao 4.1.3 üldsätted 

on täidetud: 
vaadid (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 
kastid (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
kanistrid (3A2, 3B2, 3H2). 
Pakendid peavad vastama II pakendigrupi tugevusnõuetele 



(2) seadmetesse pakitud kütuseelementide (kassettide) puhul: tugevaid välispakendeid, mis vastavad alajagude 
4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.6 ja jao 4.1.3 üldsätetele. 
Kui kütuseelemendid (kassetid) on pakitud seadmetesse, peavad need olema pakitud sisepakenditesse või 
asetatud välispakenditesse koos polsterdava materjaliga või eraldaja(te)ga selliselt, et kassetid oleksid kaitstud 
kahjustuste eest, mida võib tekitada sisu liikumine või selle asetamine välispakenditesse. Seadmetesse 
paigaldatud kütuseelemendid (kassetid) peavad olema kaitstud lühise eest ning kogu süsteem juhusliku 
käivitumise eest. 

(3) seadmetes sisalduvate kütuseelementide (kassettide) puhul: tugevaid välispakendeid, mis vastavad alajagude 
4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.6 ja jao 4.1.3 üldsätetele. 
Kütuseelemente (kassette) sisaldavaid suuri robustseid seadmeid (vt alajagu 4.1.3.8) võib vedada pakendamata. 
Seadmetes sisalduvate kütuseelementide (kassettide) puhul tuleb kogu süsteem kaitsta lühiste ja juhusliku 
käivitumise vastu. 
MÄRKUS: Punktides 2 ja 3 lubatud pakendite puhasmass võib olla suurem kui 400 kg (vt alajagu 4.1.3.3).  

P 005 PAKKIMISEESKIRI  P 005 

Käesolev eeskiri kehtib ÜRO nr 3528, 3529 ja 3530 suhtes. 

Kui mootor või masin on konstrueeritud nii, et ohtlikke veoseid sisaldavad säilitusvahendid tagavad piisava kaitse, siis 
välispakendit ei nõuta. 
Muudel juhtudel tuleb mootoris või masinas sisalduvad ohtlikud veosed pakkida välispakendisse, mis on valmistatud 
piisavalt tugevast ja sobiva konstruktsiooniga materjalist, mis vastaks pakendi mahule ja ettenähtud kasutusotstarbele 
ja alajao 4.1.1.1 nõuetele või tuleb need kinnitada näiteks tugiraamidesse või korvpakenditesse või muudesse 
teisaldusvahenditesse selliselt, et need ei tuleks normaalsete veotingimuste korral lahti. 
MÄRKUS: Lubatud pakendite puhasmass võib olla suurem kui 400 kg (vt alajagu 4.1.3.3). 
Lisaks peavad säilitusvahendid paiknema mootoris või masinas nii, et normaalsete veotingimuste korral on 
säilitusvahendite kahjustamine välistatud ning kahjustumise korral on välistatud, et mootorist või masinast lekib 
ohtlikke veoseid (selle nõude täitmiseks võib kasutada lekkimiskindlat voodrit).   
Ohtlikke veoseid sisaldavad säilitusvahendid peavad olema paigaldatud, kinnitatud ja polsterdatud, et vältida nende 
purunemist või lekkimist ja ohjata nende liikumist mootori või masina sees normaalsete veotingimuste korral. 
Polsterdav materjal ei tohi ohtlikult reageerida säilitusvahendi sisuga. Sisu ükskõik milline lekkimine ei tohi 
märkimisväärselt halvendada polsterdava materjali kaitseomadusi. 

Lisanõue 
Muud ohtlikud veosed (nt akud, tulekustutid, surugaasi akumulaatorid või ohutusseadmed), mis on vajalikud mootori 
või masina toimimiseks või ohutuse tagamiseks, peavad olema mootori või masina küljes tugevalt kinni. 

 

P 006 PAKKIMISEESKIRI  P 006 

Käesolev eeskiri kehtib ÜRO nr 3537 kuni 3548 kohta. 

(1) Lubatud on järgmised pakendid tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 
 vaadid (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 
 kastid (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
 kanistrid (3A2, 3B2, 3H2). 
 Pakendid peavad vastama II pakendigrupi tugevusnõuetele. 

(2) Lisaks on raskete esemete puhul lubatud järgmised pakendid: 
 Sobivast materjalist valmistatud tugevad välispakendid, mis on pakendi mahtu ja ettenähtud kasutust 
arvestades sobiva tugevuse ja konstruktsiooniga. Pakendid peavad vastama alajagude 4.1.1.1, 4.1.1.2 ja 
4.1.1.8 ning jao 4.1.3 nõuetele, et saavutada kaitseaste, mis on vähemalt samaväärne peatükis 6.1 tooduga. 
Esemeid võib vedada pakendamata või kaubaalustel, kui ohtlikele veostele pakutakse samaväärset kaitset 
esemes, mille sees need paiknevad. 
MÄRKUS: Lubatud pakendite puhasmass võib olla suurem kui 400 kg (vt alajagu 4.1.3.3). 

(3) Lisaks tuleb täita järgmised tingimused: 
(a)  esemetes olevad anumad, mis sisaldavad vedelaid või tahkeid aineid, tuleb konstrueerida sobivatest 

materjalidest ja kinnitada eseme külge nii, et normaalsetel veotingimustel need ei murduks, neid ei 
torgataks läbi või nende sisu ei lekiks välja esemesse endasse või välispakendisse; 

(b)  sulguritega anumad, mis sisaldavad vedelikke, tuleb pakendada nii, et sulgurid paiknevad õiges asendis. 
Lisaks peavad anumad vastama alajao 6.1.5.5 siserõhu katse sätetele; 

(c)  kergestipurunevad või kergesti läbitorgatavad anumad, näiteks klaasist, portselanist, peenkeraamikast või 
teatud plastmaterjalidest anumad peavad olema tugevalt kinnitatud. Sisu lekkimine ei tohi 
märkimisväärselt vähendada eseme või välispakendi kaitseomadusi. 

(d)  esemetes paiknevad anumad, mis sisaldavad gaase, peavad vastama jao 4.1.6 ja peatüki 6.2 nõuetele 
või olema suutelised pakkuma samaväärset kaitseastet kui pakkimiseeskiri P200 või P208; 

(e)  kui esemes pole anumaid, siis peab ese täielikult ümbritsema ohtlikke aineid ja takistama nende 
väljapääsemist veo normaaltingimustel. 

(4)  Esemed tuleb pakkida nii, et veo normaaltingimuste korral on välistatud nende liikumine ja juhuslik 
käivitumine. 

 



  

P 010 PAKKIMISEESKIRI P 010 

Eeldusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud, on lubatud järgmised pakendid: 

Kombineeritud pakendid 

Sisepakendid Välispakendid 
Maksimaalne puhasmass (vt 

alajagu 4.1.3.3) 

Klaasist 1 l Vaadid  
Terasest 40 l terasest (1A1, 1A2) 400 kg 
  plastist (1H1, 1H2) 400 kg 
  vineerist (1D) 400 kg 
  kartongist (1G) 400 kg 
  Kastid  
  terasest (4A) 400 kg 
  naturaalsest puidust (4C1, 4C2) 400 kg 
  vineerist (4D) 400 kg 
  taastatud puidust (4F) 400 kg 
  kartongist (4G) 400 kg 
  vahtplastist (4H1) 60 kg 
  jäigast plastist (4H2) 400 kg 

Lihtpakendid 
Maksimaalne maht (vt alajagu 

4.1.3.3) 

Vaadid  
Terasest, mitteäravõetava kaanega (1A1) 450 l 

Kanistrid  
Terasest, mitteäravõetava kaanega (3A1) 60 l 

Liitpakendid  
plastist anum terasest vaadis (6HA1) 250 l 

Terasest surveanumad juhul, kui alajao 4.1.3.6 nõuded on täidetud.  
 

P 099 PAKKIMISEESKIRI  P 099 

Kasutada võib ainult pakendeid, mis on pädeva asutuse poolt nende kaupade puhul lubatud. Igale saadetisele tuleb 
kaasa panna pädeva asutuse loa koopia või lisada veodokumendile märge, et pakend on saanud pädeva asutuse 
kinnituse. 

 

P 101 PAKKIMISEESKIRI  P 101 

Kasutada võib ainult pakendeid, mis on saanud kasutusloa päritolumaa pädeva asutuse poolt. Kui päritolumaa pole 
RID-i lepinguosaline riik, peavad pakendid omama selle RID-i lepinguosalise riigi pädeva asutuse poolt väljastatud 
veoluba, kelle territooriumile saadetis oma teekonnal esimesena jõuab. Selle riigi tunnusmärk, mis on riigi 
rahvusvaheline eraldusmärk maanteeliikluses, tuleb kirjutada veodokumenti selliselt: 
„Saadetise vedu lubatud …….. pädeva ametiasutuse poolt” (vt alajagu 5.4.1.2.1(e)). 

 
P 110(a) PAKKIMISEESKIRI  P 110(a) 

 (Reserveeritud)  
MÄRKUS: Seda osa ÜRO näidiseeskirjades ei saa kasutada ADR-i kohasel veol.  



 
P 110(b) PAKKIMISEESKIRI  P 110(b) 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.3 üldised pakkimise sätted ja jao 4.1.5 pakkimise 
erisätted on täidetud: 

Sisepakendid ja meetmed Vahepakendid ja meetmed Välispakendid ja meetmed 

   
Anumad Sektsioonide 

vaheseinad 
Karbid 

metallist metallist naturaalsest puidust, 
puistumiskindlate seintega (4C2) 

puidust puidust vineerist (4D) 
kummist, omavad 

elektrijuhtivust 
plastist taastatud puidust (4F) 

plastikust, omavad 
elektrijuhtivust 

kartongist  

Kotid   
kummist, omavad 

elektrijuhtivust 
  

plastikust, omavad 
elektrijuhtivust 

  

Pakkimise erisätted:   

PP42 ÜRO numbrite 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135 ja 0224 puhul peavad olema täidetud järgmised 
tingimused: 

(a)     Sisepakendites ei tohi olla üle 50 g lõhkeainet (kogus vastab kuivainele); 
(b)    Kahe eraldava siseseina vahel ei tohi olla rohkem kui üks sisepakend, mis on tugevasti kinnitatud 
(c)    Välispakendit ei tohi jagada rohkem kui 25 sektsiooniks. 

 
P 111 PAKKIMISEESKIRI  P 111 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.3 üldised pakkimise sätted ja jao 4.1.5 pakkimise 
erisätted on täidetud: 

Sisepakendid Vahepakendid Välispakendid 

   
Kotid  Kastid 

paberist, veekindlad Pole vajalik terasest (4A) 
plastist  alumiiniumist (4B)  

tekstiilist, kummeeritud  muust metallist (4N) 

  naturaalsest puidust, tavalised (4C1)  

Anumad  naturaalsest puidust, 
puistumiskindlad (4C2) puidust  

  vineerist (4D) 

Lehed  taastatud puidust (4F) 
plastist  kartongist (4G) 
tekstiilist, kummeeritud  vahtplastist (4H1) 

  jäigast plastist (4H2) 

   

  Vaadid 

  terasest (1A1, 1A2) 
  alumiiniumist (1B1, 1B2) 

  muust metallist (1N1, 1N2) 

  vineerist (1D) 
  kartongist (1G) 

  plastist (1H1, 1H2) 

Pakkimise erisäte 

PP 43 ÜRO nr 0159 jaoks pole sisepakendid vajalikud, kui välispakendina kasutatakse metallist (1A1, 1A2, 1B1 

1B2, 1N1 või 1N2) või plastist (1H1 või 1H2) vaate. 

 



 

P 112(a) PAKKIMISEESKIRI 
(Tahked, niisked ained, 1.1D) 

 P 112(a) 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.3 üldised pakendamist puudutavad sätted ja jao 4.1.5 
Pakkimise erisätted on täidetud: 

Sisepakendid Vahepakendid Välispakendid 

Kotid Kotid Kastid 
paberist, mitmekihilised, veekindlad plastist terasest (4A) 
plastist tekstiilist, plastiga kaetud või 

vooderdatud 
alumiiniumist (4B) 

tekstiilist muust metallist (4N) 
tekstiilist, kummeeritud plastkangast naturaalsest puidust, tavalised 

(4C1)  
  naturaalsest puidust, 

puistumiskindlad  
(4C2) 

 Anumad 

Anumad metallist vineerist (4D)  
metallist plastist taastatud puidust (4F) 
plastist puidust kartongist (4G) 
puidust  vahtplastist (4H1) 

  jäigast plastist (4H2) 
   
  Vaadid 
  terasest (1A1, 1A2)  
  alumiiniumist (1B1, 1B2) 
  muust metallist (1N1, 1N2) 
  vineerist (1D) 
  kartongist (1G) 
  plastist (1H1, 1H2) 

Lisanõue 

Vahepakendeid ei nõuta, kui välispakendina kasutatakse äravõetava kaanega hermeetilisi vaate. 

Pakkimise erisätted 

PP 26 ÜRO nr 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 ja 0394 jaoks peavad pakendid olema pliivabad. 
PP 45 ÜRO nr 0072 ja 0226 jaoks ei nõuta vahepakendeid. 

 



 

P 112(b) PAKKIMISEESKIRI 
(1.1D tahked, kuivad ained, välja 

arvatud pulbrid) 

P 112(b) 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.3 üldised pakkimise sätted ja jao 4.1.5 pakkimise 
erisätted on täidetud: 

Sisepakendid Vahepakendid Välispakendid 

   
Kotid Kotid (ainult ÜRO nr 0150 jaoks)  Kotid 

jõupaberist plastist plastkangast, puistumiskindlad  
paberist, mitmekihilised, veekindlad tekstiilist, plastiga kaetud või  (5H2) 
plastist vooderdatud plastkangast, veekindlad (5H3) 
tekstiilist  plastkilest (5H4) 
tekstiilist, kummeeritud plastkangast  tekstiilist, puistumiskindlad (5L2) 
  tekstiilist, veekindlad (5L3) 
  paberist, mitmekihilised, 

veekindlad 
  (5M2) 
  Kastid 
  terasest (4A) 
  alumiiniumist (4B) 
  muust metallist (4N) 
  naturaalsest puidust, tavalised 

(4C1) 

  naturaalsest puidust,  

puistumiskindlad (4C2)  
  vineerist (4D)  
  taastatud puidust (4F)  
  kartongist (4G)  
  vahtplastist (4H1) 
  jäigast plastist (4H2) 
  Vaadid 
  terasest (1A1, 1A2) 
  alumiiniumist (1B1, 1B2) 
  muust metallist (1N1, 1N2) 
  vineerist (1D) 
  kartongist (1G) 
  plastist (1H1, 1H2) 

Pakkimise erisätted 

PP 26 ÜRO nr 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 ja 0386 jaoks peavad pakendid olema pliivabad. 
PP 46 ÜRO nr 0209 jaoks soovitatakse puistumiskindlaid kotte (5H2), kui TNT on kuiv, helveste või graanulitena 

ning maksimaalse puhasmassiga 30 kg. 
PP 47 ÜRO nr 0222 jaoks ei nõuta sisepakendeid, kui välispakendiks on kott.  



 

P 112(c)  PAKKIMISEESKIRI 
(1.1D tahked, kuivad pulbrid) 

P 112(c) 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.3 üldised pakkimise sätted ja jao 4.1.5 pakkimise 
erisätted on täidetud: 

Sisepakendid Vahepakendid Välispakendid 

   
Kotid Kotid Kastid 

paberist, mitmekihilised, veekindlad paberist, mitmekihilised, 
veekindlad, sisemise voodriga 

terasest (4A) 

plastist plastist alumiiniumist (4B) 
plastkangast  muust metallist (4N) 
  naturaalsest puidust, tavalised  

 Anumad (4C1) 
Anumad metallist naturaalsest puidust,  

kartongist plastist puistumiskindlad (4C2) 
metallist puidust vineerist (4D) 
plastist  taastatud puidust (4F) 
puidust  kartongist (4G) 

  jäigast plastist (4H2) 
   
  Vaadid 
  terasest (1A1, 1A2)  
  alumiiniumist (1B1, 1B2) 
  muust metallist (1N1, 1N2) 
  vineerist (1D) 
  kartongist (1G) 
  plastist (1H1, 1H2) 

Lisanõuded 

1.Sisepakendeid ei nõuta, kui välispakendina kasutatakse vaati. 

2. Pakendid peavad olema puistumiskindlad 

Pakkimise erisätted 

PP 26 ÜRO nr 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 ja 0386 jaoks peavad pakendid olema pliivabad. 
PP 46 ÜRO nr 0209 jaoks soovitatakse puistumiskindlaid kotte (5H2), kui TNT on kuiv, helveste või graanulitena 

ning maksimaalse puhasmassiga 30 kg. 
PP 48 ÜRO nr 0504 puhul ei tohi metallpakendeid kasutada. Muudest materjalidest pakendeid, mis sisaldavad 

väikest kogust metalli, nt metallsulgurid või muud metallist manused nagu mainitud alajaos 6.1.4, ei loeta 
metallpakenditeks. 

 



 

P 113  PAKKIMISEESKIRI P 113 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.3 üldised pakkimise sätted ja jao 4.1.5 pakkimise 
erisätted on täidetud: 

Sisepakendid Vahepakendid Välispakendid 

   

Kotid Pole vajalik Kastid 
paberist   terasest (4A) 
plastist  alumiiniumist (4B) 
tekstiilist, kummeeritud  muust metallist (4N) 
  naturaalsest puidust, tavalised  

  (4C1) 

Anumad  naturaalsest puidust,  
kartongist   puistumiskindlad  
metallist   seinad (4C2) 
plastist   vineerist (4D) 

puidust  taastatud puidust (4F) 

  kartongist (4G) 

 jäigast plastist (4H2) 
  
 Vaadid 
 terasest (1A1, 1A2)  

 alumiiniumist (1B1, 1B2)  
 muust metallist (1N1, 1N2) 
 vineerist (1D)  
 kartongist (1G) 
 plastist (1H1, 1H2) 

Lisanõue 

Pakendid peavad olema puistumiskindlad 

Pakkimise erisätted 

PP 49 ÜRO nr 0094 ja 0305 puhul ei tohi sisepakendisse pakkida üle 50 g ainet. 
PP 50 ÜRO nr 0027 jaoks pole sisepakendid vajalikud, kui välispakendina kasutatakse vaate. 
PP 51 ÜRO nr 0028 jaoks võib sisepakendina kasutada jõupaberist või vahapaberist lehti. 

 



 

P 114(a) PAKKIMISEESKIRI 
(tahke niiske aine) 

P 114(a) 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.3 üldised pakkimise sätted ja jao 4.1.5 pakkimise 
erisätted on täidetud: 

Sisepakendid Vahepakendid Välispakendid 

   
Kotid Kotid Kastid 

plastist plastist terasest (4A) 
tekstiilist tekstiilist, plastiga kaetud või  metallist, v.a terasest või 

alumiiniumist (4N) 
plastkangast vooderdatud naturaalsest puidust, tavalised 

(4C1)  
  naturaalsest puidust,  

  puistumiskindlad  
Anumad Anumad seinad (4C2)  

metallist  metallist  vineerist (4D)  
plastist plastist taastatud puidust (4F)  

puidust  kartongist (4G)  
 Vaheseinad jäigast plastist (4H2) 
 puidust  

  Vaadid 

  terasest (1A1, 1A2)  
  alumiiniumist (1B1, 1B2)  
  muust metallist (1N1, 1N2) 
  kartongist (1G) 
  plastist (1H1, 1H2) 

Lisanõue 

Vahepakendid pole vajalikud, kui välispakendina kasutatakse hermeetilisi, äravõetava kaanega vaate. 

Pakkimise erisätted 

PP 26 
PP 43 

ÜRO nr 0077, 0132, 0234, 0235 ja 0236 jaoks peavad pakendid olema pliivabad. 
ÜRO nr 0342 jaoks ei nõuta sisepakendeid, kui välispakendina kasutatakse metallist (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 
1N1 või 1N2) või plastist (1H1, 1H2) vaate. 



 

P 114(b) PAKKIMISEESKIRI 
(tahke kuiv aine) 

P 114(b) 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.3 üldised pakkimise sätted ja jao 4.1.5 pakkimise 
erisätted on täidetud: 

Sisepakendid Vahepakendid Välispakendid 

   
Kotid Pole vajalik Kastid 

jõupaberist   naturaalsest puidust, tavalised 
(4C1)  

plastist  naturaalsest puidust,  
tekstiilist, puistumiskindlad  puistumiskindlad  

plastkangast, puistumiskindlad  seinad (4C2)  
  vineerist (4D)  

Anumad  taastatud puidust (4F)  
kartongist   kartongist (4G) 
metallist    

paberist   Vaadid 

plastist  terasest (1A1, 1A2)  

plastkangast, puistumiskindlad  alumiiniumist (1B1, 1B2) 
puidust  muust metallist (1N1, 1N2) 

  vineerist (1D) 
 kartongist (1G) 

plastist (1H1, 1H2) 

Pakkimise erisätted 

PP 26 ÜRO nr 0077, 0132, 0234, 0235 ja 0236 jaoks peavad pakendid olema pliivabad. 
PP 48 ÜRO nr 0508 ja 0509 puhul ei tohi metallpakendeid kasutada. Muudest materjalidest pakendeid, mis 

sisaldavad väikest kogust metalli, nt metallsulgurid või muud metallist manused nagu mainitud alajaos 
6.1.4, ei loeta metallpakenditeks. 

PP 50 ÜRO nr 0160, 0161 ja 0508 jaoks ei ole sisepakendeid vaja, kui välispakendina kasutatakse vaate. 
PP 52 Kui ÜRO nr 0160 ja 0161 jaoks kasutatakse välispakendina terasest (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 või 1N2) 

vaate, peavad metallpakendid olema konstrueeritud selliselt, et sisemistest või välistest põhjustest 
tingitud siserõhu tõusu tõttu ei tekiks plahvatusohtu. 

 



 

P 115  PAKKIMISEESKIRI P 115 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.3 üldised pakkimise sätted ja jao 4.1.5 pakkimise 
erisätted on täidetud: 

Sisepakendid Vahepakendid Välispakendid 

   
Anumad Kotid Kastid 

plastist plastist, metallist anumates naturaalsest puidust, tavalised (4C1) 

puidust  naturaalsest puidust, 
puistumiskindlad  

 Vaadid seinad (4C2) 
 metallist vineerist (4D) 

 taastatud puidust (4F) 
Anumad  

puidust Vaadid 
terasest (1A1, 1A2) 
alumiiniumist (1B1, 1B2) 

muust metallist (1N1, 1N2) 

vineerist (1D) 
kartongist (1G) 
plastist (1H1, 1H2) 

Pakkimise erisätted 

PP 45 ÜRO nr 0144 jaoks ei nõuta vahepakendeid. 
PP 53 Kui ÜRO nr 0075, 0143, 0495 ja 0497 jaoks kasutatakse välispakendina kaste, peavad sisepakenditel olema 

keeratavate korkidega suletavad avaused ning ühegi sisepakendi maht ei tohi olla suurem kui 5 l. 
Sisepakendeid peavad ümbritsema mittepõlevad, absorbeerivad, pehmendavad materjalid. Absorbeeriva, 
pehmendava materjali kogus peab olema kogu vedela sisu imamiseks piisav. Metallanumad peavad olema 
üksteisest polsterdava materjaliga eraldatud. Kui välispakendid on kastid, on pakendites sisalduva 
propellandi puhasmass piiratud 30 kg-ga pakendi kohta. 

PP 54 Kui ÜRO nr 0075, 0143, 0495 ja 0497 jaoks kasutatakse välispakendina vaate ning kui vahepakendid on 
vaadid, peavad nad olema ümbritsetud mittepõlevast polsterdavast materjalist, mille kogus peab olema 
piisav kogu vedela sisu imamiseks. Sise- ja vahepakendite asemel võib kasutada liitpakendit, mis koosneb 
metallvaadis asuvast plastist anumast. Propellandi puhasmass ei tohi üheski saadetises ületada 120 l. 

PP 55 ÜRO nr 0144 jaoks peab kasutama absorbeerivat polsterdavat materjali. 
PP 56 ÜRO nr 0144 jaoks võib sisepakendina kasutada metallist anumaid. 
PP 57 ÜRO nr 0075, 0143, 0495 ja 0497 jaoks tuleb vahepakendina kasutada kotte, kui välispakendina 

kasutatakse kaste. 
PP 58 Kui ÜRO nr 0075, 0143, 0495 ja 0497 jaoks kasutatakse välispakendina vaate, tuleb vahepakendina 

kasutada vaate. 
PP 59 ÜRO nr 0144 jaoks võib välispakendina kasutada kartongist kaste (4G). 
PP 60 ÜRO nr 0144 jaoks ei tohi kasutada alumiiniumist vaate (1B1 ja 1B2) ning metallist, v.a terasest või 

alumiiniumist vaate (1N1 ja 1N2). 

 



 

P 116  PAKKIMISEESKIRI P 116 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.3 üldised pakkimise sätted ja jao 4.1.5 pakkimise 
erisätted on täidetud: 

Sisepakendid Vahepakendid Välispakendid 

   
Kotid Pole vajalik Kotid 

vee- ja õlikindlast paberist   plastkangast (5H1, 5H2, 5H3) 
plastist  paberist, mitmekihilised, veekindlad 

tekstiilist, plastiga kaetud või   (5M2) 

vooderdatud   plastkilest (5H4)  
plastkangast, puistumiskindlad  tekstiilist, puistumiskindlad (5L2) 

  tekstiilist, veekindlad (5L3) 
Anumad   

kartongist, veepüsivad  Kastid 
metallist  terasest (4A) 
plastist  alumiiniumist (4B) 
puidust, puistekindlad  muust metallist (4N) 
  naturaalsest puidust, tavalised (4C1) 

  naturaalsest puidust,  
Lehed  puistumiskindlad  

paberist, veepüsivad   seinad (4C2) 
vahapaberist   vineerist (4D) 
plastist  taastatud puidust (4F) 
  kartongist (4G) 

  jäigast plastist (4H2) 
   
  Vaadid 
  terasest (1A1, 1A2) 
  alumiiniumist (1B1, 1B2) 
  muust metallist (1N1, 1N2) 
  vineerist (1D) 
  kartongist (1G) 

  plastist (1H1, 1H2) 

   

  Kanistrid 
  terasest (3A1, 3A2) 
  plastist (3H1, 3H2) 

Pakkimise erisätted 

PP 61 ÜRO nr 0082, 0241, 0331 ja 0332 jaoks ei nõuta sisepakendeid, kui välispakendina kasutatakse äravõetava 
kaanega hermeetilisi vaate. 

PP 62 ÜRO nr 0082, 0241, 0331 ja 0332 jaoks ei nõuta sisepakendeid, kui lõhkeaine on pakitud materjali, millest 
vedelikud läbi ei tungi. 

PP 63 ÜRO nr 0081 jaoks ei nõuta sisepakendeid, kui aine asub jäigas plastis, millest lämmastikestrid ei saa läbi 

tungida. 
PP 64 ÜRO nr 0331 jaoks ei nõuta sisepakendeid, kui välispakendina kasutatakse kotte (5H2, 5H3 või 5H4). 
PP 65 (Kustutatud) 
PP 66 ÜRO nr 0081 jaoks pole kottide kasutamine välispakendina lubatud. 



 

P 130  PAKKIMISEESKIRI P 130 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.3 üldised pakkimise sätted ja jao 4.1.5 pakkimise 
erisätted on täidetud: 

Sisepakendid Vahepakendid Välispakendid 

   
Pole vajalik Pole vajalik Kastid 
  terasest (4A) 
  alumiiniumist (4B) 
  muust metallist (4N) 
  naturaalsest puidust, tavalised (4C1) 
  naturaalsest puidust, 

puistumiskindlad seinad (4C2) 
  vineerist (4D) 
  taastatud puidust (4F) 
  kartongist (4G) 
  vahtplastist (4H1) 
  jäigast plastist (4H2) 
   
  Vaadid 
  terasest (1A1, 1A2) 
  alumiiniumist (1B1, 1B2) 
  muust metallist (1N1, 1N2) 
  vineerist (1D) 
  kartongist (1G) 
  plastist (1H1, 1H2) 

Pakkimise erisäte 

PP 67 ÜRO nr 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 
0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 
0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 
0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488, 0502 ja 0510 kohta kehtib järgmine: Suuri ja vastupidavaid 
plahvatavaid esemeid, mis on normaalselt ette nähtud sõjaliseks kasutamiseks ja mis on ilma käivitavate 
seadmeteta või mille käivitav seade sisaldab vähemalt kahte efektiivset kaitsevahendit, võib vedada 
pakendamata. Kui sellistel esemetel on väljapaiskelaeng või kui nad on ise-paiskuvad, peavad nende 
süütesüsteemid olema kaitstud normaalsetel veotingimustel esinevate käivitavate impulsside vastu. A 
katseseeria negatiivne tulemus pakkimata kauba kohta näitab, et seda kaupa võib lugeda pakendamata 
veetavaks. Sellised pakendamata veosed võivad olla kinnitatud pesadesse või olla korvpakendites või mõnes 
muus sobivas käitamisvahendis. 
MÄRKUS: Lubatud pakendite puhasmass võib olla suurem kui 400 kg (vt alajagu 4.1.3.3). 

 



 

P 131  PAKKIMISEESKIRI P 131 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.3 üldised pakkimise sätted ja jao 4.1.5 pakkimise 
erisätted on täidetud: 

Sisepakendid Vahepakendid Välispakendid 

   
Kotid Pole vajalik Kastid 

paberist  terasest (4A) 
plastist  alumiiniumist (4B) 
  muust metallist (4N) 

  naturaalsest puidust, tavalised (4C1) 
Anumad  naturaalsest puidust, 

puistumiskindlad  
kartongist   seinad (4C2) 
metallist   vineerist (4D) 
plastist  taastatud puidust (4F) 
puidust  kartongist (4G) 
  jäigast plastist (4H2) 

   
Rullid  Vaadid 
  terasest (1A1, 1A2) 
  alumiiniumist (1B1, 1B2) 
  muust metallist (1N1, 1N2) 
  vineerist (1D) 
  kartongist (1G) 
  plastist (1H1, 1H2) 

Pakkimise erisäte 

PP 68 ÜRO nr 0029, 0267 ja 0455 jaoks ei tohi sisepakendina kasutada kotte ja rulle. 

 
P 132(a) PAKKIMISEESKIRI 

 
P 132(a) 

(Esemed, mis koosnevad metallist, plastist või kartongist kinnistest kestadest, mis sisaldavad detoneerivat lõhkeainet 
või mis koosnevad plast-seotisega detoneerivatest lõhkeainetest) 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.3 üldised pakkimise sätted ja jao 4.1.5 pakkimise 
erisätted on täidetud: 

Sisepakendid Vahepakendid Välispakendid 

   
Pole vajalik Pole vajalik Kastid 

  terasest (4A) 
  alumiiniumist (4B) 
  muust metallist (4N) 

  naturaalsest puidust, tavalised 
(4C1) 

  naturaalsest puidust, 
puistumiskindlad  

  seinad (4C2) 
  vineerist (4D) 
  taastatud puidust (4F) 
  kartongist (4G) 
  jäigast plastist (4H2) 

 



 

P 132(b)  PAKKIMISEESKIRI 
(Suletud kestata veosed) 

P 132(b) 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.3 üldised pakkimise sätted ja jao 4.1.5 pakkimise 
erisätted on täidetud: 

Sisepakendid Vahepakendid Välispakendid 

   
Anumad Pole vajalik Kastid 

kartongist  terasest (4A) 
metallist  alumiiniumist (4B) 
plastist  muust metallist (4N) 
puidust  naturaalsest puidust, tavalised 

(4C1) 
Lehed  naturaalsest puidust,  

paberist  puistumiskindlad  

plastist  seinad (4C2) 
  vineerist (4D) 
  taastatud puidust (4F) 
  kartongist (4G) 
  jäigast plastist (4H2) 

 

P 133  PAKKIMISEESKIRI P 133 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.3 üldised pakkimise sätted ja jao 4.1.5 pakkimise 
erisätted on täidetud: 

Sisepakendid Vahepakendid Välispakendid 

   
Anumad Anumad Kastid 

kartongist  kartongist  terasest (4A) 
metallist  metallist  alumiiniumist (4B) 
plastist  muust metallist (4N) 
puidust plastist naturaalsest puidust, tavalised (4C1) 
 puidust naturaalsest puidust, 

puistumiskindlad  
Alused, mille vaheseinad on  seinad (4C2) 

kartongist  vineerist (4D) 
plastist  taastatud puidust (4F) 
puidust  kartongist (4G) 
  jäigast plastist (4H2) 

Pakkimise erisäte 

PP 69 ÜRO nr 0043, 0212, 0225, 0226, 0268 ja 0306 jaoks ei tohi sisepakendina kasutada aluseid. 



 
P 134 PAKKIMISEESKIRI P 134 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.3 üldised pakkimise sätted ja jao 4.1.5 pakkimise 
erisätted on täidetud: 

Sisepakendid Vahepakendid Välispakendid 

   
Kotid Pole vajalik Kastid 

veekindlad  terasest (4A) 
Anumad  alumiiniumist (4B) 

kartongist   muust metallist (4N) 
metallist   naturaalsest puidust, tavalised (4C1) 
plastist   naturaalsest puidust, 
puidust  puistumiskindlad  
  seinad (4C2) 

  vineerist (4D) 
Lehed  taastatud puidust (4F) 

lainepapist  kartongist (4G) 
  jäigast plastist (4H2) 

Torukujulised anumad   
kartongist  Vaadid 

  terasest (1A1, 1A2) 
  alumiiniumist (1B1, 1B2)  
  muust metallist (1N1, 1N2) 
  vineerist (1D) 
  kartongist (1G) 
  plastist (1H1, 1H2) 

 

 

P 135 PAKKIMISEESKIRI P 135 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.3 üldised pakkimise sätted ja jao 4.1.5 pakkimise 
erisätted on täidetud: 

Sisepakendid Vahepakendid Välispakendid 

   
Kotid Pole vajalik Kastid 
paberist  terasest (4A) 
plastist  alumiiniumist (4B) 
  muust metallist (4N) 
  naturaalsest puidust, tavalised 

(4C1) 
Anumad  naturaalsest puidust, 

puistumiskindlad seinad (4C2) 
kartongist  vineerist (4D) 
metallist  taastatud puidust (4F) 
plastist  kartongist (4G) 
puidust  vahtplastist (4H1) 
  jäigast plastist (4H2) 
Lehed   
paberist  Vaadid 
plastist  terasest (1A1, 1A2) 
  alumiiniumist (1B1, 1B2) 
  muust metallist (1N1, 1N2) 
  vineerist (1D) 
  kartongist (1G) 
  plastist (1H1, 1H2) 

 



 

P 136 PAKKIMISEESKIRI P 136 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.3 üldised pakkimise sätted ja jao 4.1.5 pakkimise 
erisätted on täidetud: 

Sisepakendid Vahepakendid Välispakendid 

   
Kotid Pole vajalik Kastid 
plastist   terasest (4A) 
tekstiilist  alumiiniumist (4B) 
  muust metallist (4N) 
  naturaalsest puidust, tavalised (4C1) 
Kastid  naturaalsest puidust, 

puistumiskindlad  
kartongist  seinad (4C2) 
plastist  vineerist (4D) 
puidust  taastatud puidust (4F) 
  kartongist (4G) 
Vaheseinad välispakendis  jäigast plastist (4H2) 
   
  Vaadid 
  terasest (1A1, 1A2) 
  alumiiniumist (1B1, 1B2) 
  muust metallist (1N1, 1N2) 
  vineerist (1D) 
  kartongist (1G) 
  plastist (1H1, 1H2) 

 

P 137 PAKKIMISEESKIRI P 137 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.3 üldised pakkimise sätted ja jao 4.1.5 pakkimise 
erisätted on täidetud: 

Sisepakendid Vahepakendid Välispakendid 

   
Kotid Pole vajalik Kastid 

plastist  terasest (4A) 
  alumiiniumist (4B) 
  muust metallist (4N) 

Kastid  naturaalsest puidust, tavalised (4C1) 
kartongist  naturaalsest puidust,  

puidust  puistumiskindlad  

  seinad (4C2) 
Torukujulised anumad  vineerist (4D) 

kartongist  taastatud puidust (4F) 
metallist  kartongist (4G) 
plastist  jäigast plastist (4H2) 

 
  Vaadid 

Vaheseinad välispakendis  terasest (1A1, 1A2) 
  alumiiniumist (1B1, 1B2) 
  muust metallist (1N1, 1N2) 
  vineerist (1D) 
  kartongist (1G) 
  plastist (1H1, 1H2) 

Pakkimise erisäte 

PP 70 

ÜRO nr 0059, 0439, 0440 ja 0441 puhul, kui kumulatiivlaengud on ükshaaval pakitud, peavad koonilised 
süvendid olema allapoole suunatud ja saadetisel peab olema joonisel 5.2.1.10.1.1 või 5.2.1.10.1.2 näidatud 
tähis. Kui kumulatiivlaengud on pakitud paarikaupa, peavad koonilised süvendid olema suunatud sissepoole, 
et vähendada juhusliku aktiveerimise korral väljapurskumist surve tõttu. 

 



 

P 138 PAKKIMISEESKIRI P 138 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.3 üldised pakkimise sätted ja jao 4.1.5 pakkimise 
erisätted on täidetud: 

Sisepakendid Vahepakendid Välispakendid 

   
Kotid Pole vajalik Kastid 

plastist  terasest (4A) 
  alumiiniumist (4B) 
  muust metallist (4N) 
  naturaalsest puidust, tavalised (4C1) 
  naturaalsest puidust, 

puistumiskindlad  
  seinad (4C2) 
  vineerist (4D) 
  taastatud puidust (4F) 
  kartongist (4G) 
  jäigast plastist (4H2) 
   
  Vaadid 
  terasest (1A1, 1A2) 
  alumiiniumist (1B1, 1B2) 
  muust metallist (1N1, 1N2) 
  vineerist (1D) 
  kartongist (1G) 
  plastist (1H1, 1H2) 

Lisanõue   
Kui esemete otsad on tihendatud, pole sisepakendid vajalikud.  
 

 

P 139 PAKKIMISEESKIRI P 139 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.3 üldised pakkimise sätted ja jao 4.1.5 pakkimise 
erisätted on täidetud: 

Sisepakendid Vahepakendid Välispakendid 

   
Kotid Pole vajalik Kastid 

plastist  terasest (4A) 
  alumiiniumist (4B) 
  muust metallist (4N) 
Anumad  naturaalsest puidust, tavalised (4C1) 

kartongist   naturaalsest puidust,  
metallist  puistumiskindlad  

plastist  seinad (4C2) 
puidust  vineerist (4D) 

  taastatud puidust (4F) 
Rullid  kartongist (4G) 
  jäigast plastist (4H2) 
Lehed   

paberist  Vaadid 
plastist  terasest (1A1, 1A2) 

  alumiiniumist (1B1, 1B2) 
  muust metallist (1N1, 1N2) 
  vineerist (1D) 
  kartongist (1G) 
  plastist (1H1, 1H2) 

Pakkimise erisätted 

PP 71 
ÜRO nr 0065, 0102, 0104, 0289 ja 0290 jaoks peavad süütenööri otsad olema isoleeritud, näiteks kindlalt 
kinnitatud korgiga, et lõhkeaine välja ei pääseks. Painduva süütenööri otsad peavad olema kindlalt 
kinnitatud 

PP 72 ÜRO nr 0065 ja 0289 jaoks ei nõuta sisepakendeid, kui need on rulli keritud. 

 



 

P 140 PAKKIMISEESKIRI P 140 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.3 üldised pakkimise sätted ja jao 4.1.5 pakkimise 
erisätted on täidetud: 

Sisepakendid Vahepakendid Välispakendid 

   
Kotid Pole vajalik Kastid 

plastist  terasest (4A) 
  alumiiniumist (4B) 
Anumad  muust metallist (4N) 

puidust  naturaalsest puidust, tavalised (4C1) 
  naturaalsest puidust,  
Rullid  puistumiskindlad  

  seinad (4C2) 
  vineerist (4D) 

Lehed  taastatud puidust (4F) 
jõupaberist  kartongist (4G) 
plastist  jäigast plastist (4H2) 

   
  Vaadid 
  terasest (1A1, 1A2) 

  alumiiniumist (1B1, 1B2) 
  muust metallist (1N1, 1N2) 
  vineerist (1D) 
  kartongist (1G) 
  plastist (1H1, 1H2) 

Pakkimise erisätted 

PP 73 ÜRO nr 0105 jaoks ei nõuta sisepakendeid, kui otsad on isoleeritud. 
PP 74 ÜRO nr 101 jaoks peab pakend olema puistumiskindel, väljaarvatud juhul, kui sütik on kaetud paberist toruga 

ja toru mõlemad otsad on kaetud äravõetavate katetega. 
PP 75 ÜRO nr 0101 jaoks ei tohi kasutada terasest, alumiiniumist või muust metallist kaste või vaate. 

 

 

P 141 PAKKIMISEESKIRI P 141 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.3 üldised pakkimise sätted ja jao 4.1.5 pakkimise 
erisätted on täidetud: 

Sisepakendid Vahepakendid Välispakendid 

   
Anumad Pole vajalik Kastid 

kartongist  terasest (4A) 
metallist   alumiiniumist (4B) 
plastist   muust metallist (4N) 
puidust  naturaalsest puidust, tavalised (4C1) 
  naturaalsest puidust,  

Alused, mille vaheseinad on  puistumiskindlad  

plastist  seinad (4C2) 
puidust  vineerist (4D) 
  taastatud puidust (4F) 

Vaheseinad välispakendis  kartongist (4G) 
  jäigast plastist (4H2) 
   

  Vaadid 
  terasest (1A1, 1A2) 

  alumiiniumist (1B1, 1B2) 
  muust metallist (1N1, 1N2) 
  vineerist (1D) 
  kartongist (1G) 
  plastist (1H1, 1H2) 

 



 

P 142 PAKKIMISEESKIRI P 142 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.3 üldised pakkimise sätted ja jao 4.1.5 pakkimise 
erisätted on täidetud: 

Sisepakendid Vahepakendid Välispakendid 

   
Kotid Pole vajalik Kastid 

paberist  terasest (4A) 
plastist   alumiiniumist (4B) 
  muust metallist (4N) 
  naturaalsest puidust, tavalised (4C1) 

Anumad  naturaalsest puidust,  
kartongist  puistumiskindlad  

metallist   seinad (4C2) 
plastist   vineerist (4D) 
puidust  taastatud puidust (4F) 

  kartongist (4G) 
Lehed  jäigast plastist (4H2) 

paberist   
  Vaadid 

Alused, mille vaheseinad on  terasest (1A1, 1A2) 
plastist  alumiiniumist (1B1, 1B2) 

  muust metallist (1N1, 1N2) 
  vineerist (1D) 

  kartongist (1G) 
  plastist (1H1, 1H2) 

 

 

P 143 PAKKIMISEESKIRI P 143 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.3 üldised pakkimise sätted ja jao 4.1.5 pakkimise 
erisätted on täidetud: 

Sisepakendid Vahepakendid Välispakendid 

   
Kotid Pole vajalik Kastid 

paberist  terasest (4A) 
plastist   alumiiniumist (4B) 
tekstiilist  muust metallist (4N) 
tekstiilist, kummeeritud  naturaalsest puidust, tavalised (4C1) 
  naturaalsest puidust,  

Anumad  puistumiskindlad  

kartongist  seinad (4C2) 
metallist   vineerist (4D) 
plastist   taastatud puidust (4F) 
puidust  kartongist (4G) 

  jäigast plastist (4H2) 
Alused, mille vaheseinad on   

plastist  Vaadid 
puidust  terasest (1A1, 1A2) 
  alumiiniumist (1B1, 1B2) 

  muust metallist (1N1, 1N2) 
  vineerist (1D) 

  kartongist (1G) 
  plastist (1H1, 1H2) 

Lisanõue   
Ülalmainitud sise- ja välispakendite asemel võib kasutada liitpakendeid (6HH2) (plastist anum jäigast plastist välise 
kastiga). 

Pakkimise erisäte 

PP 76 Kui ÜRO nr 0271, 0272, 0415 ja 0491 jaoks kasutatakse metallist pakendeid, peavad antud metallpakendid 
olema konstrueeritud selliselt, et hoitaks ära väliste või sisemiste põhjuste tekitatud siserõhu tõusu tõttu 
tekkida võiv plahvatusrisk. 

 



 

P 144 PAKKIMISEESKIRI P 144 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.3 üldised pakkimise sätted ja jao 4.1.5 pakkimise 
erisätted on täidetud: 

Sisepakendid Vahepakendid Välispakendid 

   
Anumad Pole vajalik Kastid 

kartongist  terasest (4A) 
metallist   alumiiniumist (4B) 
plastist   muust metallist 
puidust  naturaalsest puidust, tavalised, 

metallvoodriga (4C1) 
   

Vaheseinad välispakendis   

   
  vineerist (4D), metallvoodriga 
  taastatud puidust (4F), 

metallvoodriga 
  paisutatud plastist (4H1) 
  jäigast plastist (4H2) 

   
  Vaadid 
  terasest (1A1, 1A2) 
  alumiiniumist (1B1, 1B2) 

  muust metallist (1N1, 1N2) 
  plastist (1H1, 1H2) 

Pakkimise erisäte 

PP 77 ÜRO nr 0248 ja 0249 jaoks peavad pakendid olema kaitstud vee sissepääsu eest. Kui veega aktiveeritavaid 
seadmeid veetakse pakkimata, peavad nad olema varustatud vähemalt kahe sõltumatu kaitsevahendiga vee 
sissepääsu vältimiseks. 
MÄRKUS: Lubatud pakendite puhasmass võib olla suurem kui 400 kg (vt alajagu 4.1.3.3). 



 

P 200 PAKKIMISEESKIRI P 200 

Pakendite tüüp 

Balloonid, torukujulised anumad, surveanumad ja balloonikogumid 

Balloonid, torukujulised anumad, surveanumad ja balloonikogumid on lubatud tingimusel, et jao 4.1.6 pakkimise 
erisätted, punktides (1) kuni (9) toodud sätted ja kui viidatakse tabeli 1, 2, või 3 veerule „Pakkimise erisätted“, siis on 
täidetud ka punkti (10) all loetletud asjaomased pakkimise erisätted: 

Üldist 

(1) Surveanumad peavad olema selliselt suletud ja hermeetilised, et vältida gaaside väljapääsu; 

(2) Surveanumad, mis sisaldavad mürgiseid aineid, mille tabelis näidatud LC50 on väiksem kui 200 ml/m3 (ppm) või 
sellega võrdne, ei tohi olla varustatud mistahes rõhualandusseadmega; ÜRO surveanumad, mida kasutatakse 
ÜRO nr 1013 alla kuuluva süsinikdioksiidi ja ÜRO nr 1070 alla kuuluva dilämmastikoksiidi vedamiseks, peavad 
olema varustatud rõhualandusseadmetega. 

(3) Järgmised kolm tabelit käsitlevad kokkusurutud gaase (tabel 1), veeldatud ja lahustunud gaase (tabel 2) ning 2. 
klassi mitte kuuluvaid aineid (tabel 3). Nad näitavad: 

(a) aine ÜRO numbrit, nimetust ja kirjeldust ning klassifikatsioonikoodi; 

(b) mürgiste ainete LC50-t; 

(c) aine jaoks lubatud surveanumate tüüpe, märgitud tähega „X”; 

(d) surveanumate korralise ülevaatuse maksimaalset katseperioodi; 

MÄRKUS: Komposiitmaterjale sisaldavate surveanumate maksimaalne katseperiood peab olema 5 aastat. 
Katseperioodi võib pikendada kuni tabelites 1 ja 2 sätestatuni (st kuni 10 aastat), kui selle on 
heaks kiitnud pädev asutus või selle pädeva asutuse määratud asutus, mis väljastas 
tüübikinnituse. 

(e) surveanumate minimaalset katserõhku; 

(f) surveanumate maksimaalset töörõhku kokkusurutud gaaside puhul (kui väärtust ei ole antud, siis ei tohi 
töörõhk ületada kahte kolmandikku katserõhust) või maksimaalseid (katserõhust sõltuvaid) täiteastmeid 
veeldatud ja lahustunud gaaside puhul; 

(g) aine kohta kehtivaid eripakkimise sätteid. 

Katserõhk, täiteastmed ja nõuded täitmiseks 

(4) Minimaalne nõutav katserõhk on 1 MPa (10 baari); 

(5) Mingil juhul ei tohi surveanumaid täita üle järgmistes nõuetes lubatud piirmäärade: 

(a) Kokkusurutud gaaside jaoks ei tohi töörõhk olla kõrgem kui kaks kolmandikku surveanumate 
katserõhust. Töörõhu ülempiiri piirangud on määratud punkti 10 eripakkimise sättega „o”. Mingil juhul 
ei tohi siserõhk 65 °C juures ületada katserõhku. 

(b) Kõrge rõhu all veeldatud gaaside puhul peab täiteaste olema selline, et rõhk rahunenud olekus 65 
°C juures ei ületaks surveanumate katserõhku. 

Tabelis mittemärgitud katserõhkude ja täiteastete kasutamine on lubatud tingimusel, et: 

(i) täidetud on vastavalt punkti 10 pakkimise erisätte „r” kriteerium või, 

(ii) kõigil muudel juhtudel, eespool nimetatud kriteerium, 

Välja arvatud juhtudel, kui kehtib punkti 10 pakkimise erisäte „o”. 

Kõrge rõhu all veeldatud gaaside ja gaasisegude puhul, mille kohta ei ole asjakohast informatsiooni, 
määratakse maksimaalne täiteaste (FR) järgmiselt: 

FR = 8,5 x10-4xdgxPh 

kus 

FR = maksimaalne täiteaste 

dg = gaasi tihedus (temperatuuril 15 ºC, 1 baar) (kg/m)3) 

Ph = minimaalne katserõhk (baarides) 

Kui gaasi tihedus pole teada, määratakse maksimaalne täiteaste järgmiselt: 

     P h x M M x 1 0 - 3  
FR = ─────────── 

R x 338 



kus 

FR = maksimaalne täiteaste 

Ph = minimaalne katserõhk (baarides) 

MM = molekulmass (g/mol) 

R = 8,31451 x 10-2 bar.l.mol-1.K-1(gaasikonstant). 

Gaaside segude jaoks tuleb kasutada keskmist molekulmassi, arvestades erinevate komponentide 
mahukontsentratsiooni. 

(c) Madala rõhu all veeldatud gaaside puhul peab sisu maksimaalne mass vee mahu liitri kohta olema 
võrdne 0,95-kordse aine vedela faasi tihedusega 50 °C juures; lisaks ei tohi aine vedelas faasis täita 
surveanumat ühelgi temperatuuril kuni 60 °C. Surveanuma katserõhk peab olema vähemalt võrdne 
vedeliku (absoluutse) aururõhuga 65 °C juures, miinus 100 kPa (1 baar). 

Madala rõhu all veeldatud gaaside ja gaasisegude puhul, mille kohta ei ole asjakohast 
informatsiooni, määratakse maksimaalne täiteaste järgmiselt: 

FR = (0,0032 x BP - 0,24) x dl 

kus 

FR = maksimaalne täiteaste 

BP = keemistemperatuur (kelvinites) 

dl = vedeliku tihedus keemistemperatuuril (kg/l). 

(d) ÜRO nr 1001 lahustatud atsetüleeni ja ÜRO nr 3374 lahustivaba atsetüleeni jaoks vt punkti (10) 
Pakkimise erisäte „p”. 

(e) Veeldatud gaaside puhul, mis sisaldavad surugaase, tuleb surveanuma siserõhu arvutamisel võtta 
arvesse mõlemat komponenti – nii veeldatud gaasi kui surugaasi. 

Maksimaalne mass vee mahu liitri kohta ei tohi olla suurem kui 0,95-kordne aine vedela faasi tihedus 
50 °C juures; lisaks ei tohi aine vedelas faasis täita surveanumat täielikult ühelgi temperatuuril kuni 
60 °C. 

Täidetuna ei tohi siserõhk temperatuuril 65 °C ületada surveanumate katserõhku. Arvesse tuleb 
võtta kõigi surveanumas olevate ainete aururõhku ja mahtpaisumist. Kui katseandmeid pole 
saadaval, siis tuleb teha läbi järgnevad sammud: 

(i) Veeldatud gaasi aururõhu ja surugaasi osarõhu arvutamine temperatuuril 15 °C 
(täitmistemperatuur); 

(ii) Temperatuurilt 15 °C temperatuurini 65 °C soojendamisel tekkiva vedela faasi mahtpaisumise 
arvutamine ja ülejäänud gaasilise faasi ruumala arvutamine; 

(iii) Surugaasi osarõhu arvutamine temperatuuril 65 °C, võttes arvesse vedela faasi mahtpaisumist; 

MÄRKUS: Arvesse tuleb võtta surugaasi kokkusurutavuse tegurit temperatuuridel 15 °C ja 65 °C. 

(iv) Veeldatud gaasi aururõhu arvutamine temperatuuril 65 °C. 

(v) Kogurõhk on veeldatud gaasi aururõhu ja surugaasi osarõhu summa temperatuuril 65 °C. 

(iv) Arvesse tuleb võtta surugaasi lahustuvust veeldatud faasis temperatuuril 65 °C. 

Surveanuma katserõhk ei tohi olla väiksem kui arvutuslik kogurõhk miinus 100 kPa (1 baar). 

Kui surugaasi lahustuvus vedelas faasis ei ole arvutuste jaoks teada, siis tuleb katserõhk arvutada 
gaasi lahustuvust (alapunkt (vi)) arvesse võtmata. 

(6) Muid katserõhke ja täiteastmeid võib kasutada tingimusel, et need vastavad eeltoodud punktides (4) ja (5) toodud 
üldistele nõuetele; 

(7) (a) Surveanumaid võivad täita ainult spetsiaalvarustusega keskused, mille kvalifitseeritud personal rakendab 
õigeid protseduure. 

Protseduur hõlmab järgmiste aspektide kontrolli: 

- anumate ja manuste vastavus RID-ile; 

- nende sobivus veetava tootega; 

- nende ohutust mõjutavate kahjustuste puudumine; 

- vastavus kohasele täiteastmele või -rõhule; 

- tähiste ja identifitseerimismärkide eeskirjad. 



(b) Balloonides hoitav vedelgaas peab olema kõrge kvaliteediga; see nõue loetakse täidetuks, kui vedelgaas 
vastab sööbivuse piirangutele, mis on toodud standardis ISO 9162:1989. 

Korralised ülevaatused 

(8) Taastäidetavad surveanumad peavad läbima vastavate alajagude 6.2.1.6 ja 6.2.3.5 sätete kohaselt korralised 
ülevaatused. 

(9) Kui allpool toodud tabelis pole teatud ainetele kehtivaid erinõudeid märgitud, peab korralisi ülevaatusi läbi 
viima: 

(a) iga 5 aasta järel surveanumate jaoks, mis on ette nähtud klassifikatsioonikoodidesse 1T, 1TF, 1TO, 1TC, 
1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F ja 4C kuuluvate gaaside veo puhul; 

(b) iga 5 aasta järel surveanumate jaoks, mis on ette nähtud muudesse klassidesse kuuluvate ainete veo 
puhul; 

(c) iga 10 aasta järel surveanumate jaoks, mis on ette nähtud klassidesse 1A, 1O, 1F, 2A, 2O ja 2F kuuluvate 
ainete veo puhul. 

Komposiitmaterjale sisaldavate surveanumate maksimaalne katseperiood peab olema 5 aastat. Katseperioodi 
võib pikendada kuni tabelites 1 ja 2 sätestatuni (st kuni 10 aastat), kui selle on heaks kiitnud pädev asutus või 
selle pädeva asutuse määratud asutus, mis väljastas tüübikinnituse. 

Pakkimise erisätted 

(10) Materjali vastavus 

a:  Alumiiniumisulamist surveanumaid ei ole lubatud kasutada. 

b: Vaskklappe ei tohi kasutada. 

c:  sisuga kokkupuutuvad metallosad ei tohi sisaldada üle 65% vaske. 

d:  Kui kasutatakse terasest surveanumaid või terasvoodriga komposiitmaterjalist surveanumaid, on lubatud 
kasutada ainult neid, millele on märgitud täht „H” vastavalt alajao 6.2.2.7.4 punktile (p). 

Nõuded mürgistele ainetele, mille LC50 on võrdne või väiksem kui 200 ml/m3 (ppm) 

k:  Ventiili väljalaskeavad peavad olema varustatud rõhku hoidvate hermeetiliste punn- või keermega 
korkidega, mille keermed sobivad ventiili väljalaskeavaga ja mis on valmistatud surveanuma sisule 
vastupidavast materjalist. 

Kõik balloonikogumi balloonid peavad olema varustatud eraldi kraaniga, mis peab veo ajal suletud olema. 
Pärast täitmist tuleb kollektor evakueerida, läbi puhuda ja korgiga sulgeda. 

ÜRO 1045 kokkusurutud fluori sisaldavad kogumites võib iga ballooni eraldusklapi asemel ehitada 
eraldusklapid balloonigruppidele, mille vee kogumaht ei ületa 150 liitrit. 

Balloonide ja balloonikogumite üksikute balloonide katserõhk ei tohi olla võrdne või rohkem kui 200 baari 
ning minimaalne seinapaksus peab olema 3,5 mm alumiiniumisulami või 2 mm terase puhul. Üksikuid 
balloone, mis antud nõudele ei vasta, tuleb vedada jäigas välispakendis, mis pakub balloonile ja selle 
manustele piisavat kaitset ning vastab I pakendigrupi tugevusnõuetele. Survevaatidel peab olema pädeva 
asutuse poolt määratud minimaalne seina paksus. 

Surveanumaid ei tohi varustada rõhualandusseadmetega. 

Balloonide ja balloonikogumite üksikute balloonide maksimaalne veemaht peab olema piiratud 85 liitriga. 

Kõik klapid peavad vastu pidama surveanuma katserõhule ja olema vahetus ühenduses surveanumaga 
koonilise keermega liidese kaudu või mõnel muul viisil, mis vastab ISO 10692-2:2001 standardile. 

Kõik gaasiballooni ventiilid peavad olema kas perforeerimata membraaniga tihendita ventiilid või sellist 
tüüpi, mis takistab lekkimist läbi tihendi või tihendi kõrvalt. 

Vedu kapslites ei ole lubatud. 

Kõikide surveanumate lekkekindlust tuleb pärast täitmist katsetada. 

Gaase puudutavad sätted 

l: ÜRO nr 1040 etüleenoksiidi võib pakkida ka hermeetiliselt suletud klaasist või metallist sisemistesse 
pakenditesse, mis on paigutatud sobivalt polsterdatuna I pakendigrupi tugevusnõuetele vastavatesse kartongist, 
puidust või metallist kastidesse. Kõikides klaasist sisepakendites lubatud maksimaalne ainekogus on 30 g ning 



kõikides metallist sisepakendites lubatud maksimaalne ainekogus on 200 g. Pärast täitmist peab kontrollima, et 
sisepakend oleks lekkekindel, paigutades sisepakendi kuumaveevanni sellisel temperatuuril ja selliseks ajaks, 
millest piisab 55 °C juures oleva etüleenoksiidi aururõhule vastava siserõhu tekkimiseks. Ühegi välispakendi 
puhasmass ei tohi ületada 2,5 kg. 

m: Surveanumaid tuleb täita töörõhuni, mis ei ületa 5 baari. 

n: Balloonid ja kogumites asuvad üksikud balloonid ei tohi sisaldada gaasi rohkem kui 5 kg. Kui ÜRO 1045 
kokkusurutud fluori sisaldavad kogumid jaotatakse vastavalt pakkimise erisättele „k” balloonigruppideks, ei tohi 
ükski grupp sisaldada antud gaasi rohkem kui 5 kg. 

o: Mingil juhul ei tohi töörõhk või täiteaste ületada tabelites toodud väärtusi. 

p: ÜRO nr 1001 lahustatud atsetüleeni ning ÜRO nr 3374 lahustivaba atsetüleeni puhul: balloonid tuleb täita 
homogeense monoliitse poorse materjaliga; töörõhk ning atsetüleeni kogus ei tohi ületada vastavalt kas veoloas 
või standardites ISO 3807-1:2000, ISO 3807-2:2000 või ISO 3807:2013 kirjeldatud väärtusi. 

ÜRO nr. 1001 atsetüleen, lahustatud puhul: balloonid peavad sisaldama atsetooni või sobivat lahustit veoloas 
määratud koguses (vt vastavalt ISO 3807-1:2000, ISO 3807-2:2000 või ISO 3807:2013); 
rõhualandusseadmetega varustatud või kollektoriga kokku ühendatud balloone tuleb vedada vertikaalasendis. 

Alternatiivina ÜRO nr 1001 lahustatud atsetüleeni puhul: balloone, mis ei ole ÜRO surveanumad, võib täita 
homogeense monoliitse poorse materjaliga; töörõhk, atsetüleeni kogus ning lahusti kogus ei tohi ületada veoloas 
kirjeldatud väärtusi. Balloonide korralise ülevaatuse maksimaalne katseperiood ei tohi ületada viit aastat. 

Katserõhku 52 baari tuleb rakendada ainult sulava korgiga balloonidele. 

q: Pürofoorsetele gaasidele või rohkem kui 1% pürofoorset ühendit sisaldavate gaaside kergestisüttivatele 
segudele ettenähtud surveanumate ventiilide väljalaskeavad peavad olema varustatud hermeetiliste punn- või 
keermega korkidega, mis peavad olema valmistatud surveanuma sisule vastupidavast materjalist. Kui need 
surveanumad on kollektoriga balloonikogumiks kokku ühendatud, peavad kõik surveanumad olema varustatud 
oma ventiiliga, mis peab veo ajal olema suletud; kollektori väljalaskeklapp peab olema varustatud rõhku hoidva 
hermeetilise punn- või keermega korgiga. Hermeetilistel punn- või keermega korkidel peavad olema keermed, 
mis sobivad ventiili väljalaskeavadega. Vedu kapslites ei ole lubatud. 

ra:  Seda gaasi on lubatud pakkida ka kapslitesse järgmistel tingimustel: 

(a) gaasi mass ei tohi ületada 150 g kapsli kohta; 

(b) kapslid peavad olema ilma vigadeta, mis vähendavad nende tugevust; 

(c) Sulguri lekkekindlus peab olema tagatud lisavahendiga (korgi, kroonkorgi, plommi, vitsadega jne), mis 
takistab sulguri lekkimist veo ajal; 

(d) kapslid peavad olema asetatud piisavalt tugevasse välispakendisse. Saadetis ei tohi kaaluda üle 75 kg. 

r: Selle gaasi täiteaste peab olema selline, et täieliku lagunemise korral ei ületa rõhk kahte kolmandikku 
surveanuma katserõhust. 

s: Alumiiniumisulamist surveanumad peavad olema: 

- varustatud ainult messingust või roostevabast terasest ventiilidega ja 

- puhastatud süsivesinikulisest saastest ning olema õlist saastamata. ÜRO surveanumaid tuleb puhastada 
ISO 11621:1997 kohaselt. 

ta: Nende terasest balloonide täitmise puhul, mis on ette nähtud ÜRO nr 1965 ainete veoks, võib kasutada ka 
muid kriteeriume: 

(a) selle riigi pädeva ametiasutuse nõusolekul, kelle territooriumil toimub vedu; ja 
(b) pädeva ametiasutuse poolt tunnustatud riikliku standardi või koodeksi alusel. 

Kui mahutite täitmise kriteeriumid erinevad pakkimiseeskirjas P200(5) toodud kriteeriumidest, peab 
veodokumenti kirjutama märke „Vedu kooskõlas pakkimiseeskirja P200, erisättega ta” ning märkima ära 
arvestusliku temperatuuri, mille juures on arvutatud lubatav täiteaste. 

Korraline ülevaatus 

u: Alumiiniumisulamist surveanumate puhul võib korraliste katsete intervalli pikendada 10 aastani. Seda erandit 
võib rakendada ainult ÜRO poolt kinnitatud surveanumate puhul, kui surveanuma sulam on läbinud 
ISO 7866:2012 + Cor 1:2014 alusel pingekorrosiooni katse. 

ua: Alumiiniumisulamist balloonide ja selliste balloonikogumite puhul võib korraliste katsete intervalli pikendada 15 
aastani, kui kohaldatakse selle pakkimiseeskirja punkti (13) sätteid. See ei kehti alumiiniumisulamist AA 6351 
tehtud balloonide kohta. Segude puhul võib sätet „ua“ kohaldada tingimusel, et kõik üksikud segus olevad gaasid 
on määratud „ua“ alla tabelis 1 või tabelis 2. 

v: (1) Ülevaatuste intervalli terasest balloonide, välja arvatud ÜRO numbri 1011, 1075, 1965, 1969 või 1978 alla 



kuuluvate keevitatud terasest balloonide jaoks võib pikendada 15 aastani: 

(a) selle riigi/nende riikide pädeva(te) asutus(t)e nõusolekul, kus korraline ülevaatus ja vedu toimuvad, 
ning 

(b) pädevate asutuste poolt tunnustatud tehniliste eeskirjade või alusel. 

(2) Ülevaatuste intervalli ÜRO numbri 1011, 1075, 1965, 1969 või 1978 alla kuuluvate keevitatud terasest 
balloonide jaoks võib pikendada 15 aastani, kui kohaldatakse käesoleva pakkimiseeskirja punkti 12 sätteid. 

va: Terasest ja õmblusteta balloonide puhul, mis on varustatud jääkrõhu ventiilidega (vt märkus allpool), mis on 
konstrueeritud ja katsetatud vastavalt standardile EN ISO 15996:2005 + A1:2007 või EN ISO 15996:2017, ning 
terasest ja õmblusteta balloonikogumite puhul, mis on varustatud jääkrõhuseadmega peaventiiliga ja mis on 
katsetatud vastavalt standardile EN ISO 15996:2005 + A1:2007 või EN ISO 15996:2017, võib korraliste katsete 
intervalli pikendada 15 aastani, kui kohaldatakse selle pakkimiseeskirja punkti (13) sätteid. Segude puhul võib 
sätet „va“ kohaldada tingimusel, et kõik üksikud segus olevad gaasid on määratud „va“ alla tabelis 1 või tabelis 2. 

MÄRKUS: Jääkrõhu ventiil tähendab sulgemisseadet, mis sisaldab jääkrõhu seadet, mis takistab saasteainete 
sissepääsu, hoides positiivset diferentsiaalrõhku ballooni ja klapi väljundi vahel. Selleks, et vältida ainete 
tagasivoolamist ballooni kõrgema rõhu all olevast allikast, peab tagasilöögiklapp paiknema jääkrõhu seadmes või 
olema eraldi seade ballooni klapil, nt regulaator. 

Nõuded N.O.S. kirjete ja segude kohta 

z: Materjalid, millest anumad ja nende manused on valmistatud, peavad sobima sisuga ega tohi sisuga 
reageerimisel moodustada kahjulikke või ohtlikke ühendeid. 

Katserõhk ja täiteaste tuleb arvutada punkti (5) asjakohaste nõuete alusel. 

Mürgiseid aineid, mille LC50 on võrdne või väiksem kui 200 ml/m3 ei tohi vedada torukujulistes anumates, 
survevaatides või MEGC-des ning nad peavad vastama eripakkimise sätte „k” nõuetele. Kuid ÜRO 1975 
lämmastikoksiidi ja dilämmastiktetraoksiidi segu võib survevaatides vedada. 

Surveanumad, mis sisaldavad pürofoorseid gaase või üle 1% pürofoorsete ühenditega kergestisüttivaid 
gaasisegusid, peavad vastama eripakkimise sätte „q” nõuetele. 

Tarvitusele peab võtma meetmeid ohtlike reaktsioonide (nt polümerisatsiooni või lagunemise) vältimiseks veo 
ajal. Vajadusel on nõutav stabiliseerimine või inhibiitori lisamine. 

ÜRO nr 1911 diboraani sisaldavaid segusid tuleb täita sellise rõhuni, et juhul, kui toimub diboraani täielik 
lagunemine, ei ületataks kahte kolmandikku surveanumale ette nähtud katserõhust. 

ÜRO nr 2192 germaaniumi sisaldavaid segusid, välja arvatud neid, kus germaaniumi on vesinikus või 
lämmastikus kuni 35% või heeliumis või argoonis kuni 28%, tuleb täita sellise rõhuni, mis geraaniumi täieliku 
lagunemise korral ei ületataks kahte kolmandikku surveanumale ette nähtud katserõhust. 

Fluori ja lämmastiku segudega, milles on fluori sisaldus alla 35 mahuprotsendi, võib täita surveanumaid 
maksimaalse lubatud töörõhuni, mille puhul fluori absoluutne osarõhk ei ületa 3,1 MPa (31 baari). 

 

kus 

Xf on fluori kontsentratsiooni mahuprotsent / 100. 

Fluori ja inertgaaside segudega, mille fluorisisaldus on alla 35 mahuprotsendi, võib täita surveanumaid 
maksimaalse lubatud töörõhuni, mille puhul fluori absoluutne osarõhk ei ületa 3,1 MPa (31 baari), lisaks tuleb 
osarõhu arvutamisel võtta arvesse ISO 10156:2017 kohase lämmastiku ekvivalendi tegurit. 

 

kus 

Xf on fluori kontsentratsiooni mahuprotsent / 100; 

Kk on inertgaasi ja lämmastiku suhet väljendav ekvivalendi tegur (lämmastiku ekvivalendi tegur); 

Xk on inertgaasi kontsentratsiooni mahuprotsent / 100. 



Fluori ja inertgaaside segude töörõhk ei tohi olla suurem kui 20 Mpa (200 baari). Fluori ja inertgaaside segude 
surveanumate minimaalne katserõhk peab olema 1,5-kordne töörõhk või 20 Mpa (200 baari), kusjuures 
kasutatakse suuremat väärtust.“ 

2. klassi mittekuuluvate ainete osas kehtivad nõuded 

ab:  Surveanumad peavad vastama järgmistele tingimustele: 

(i) Surveprooviga peab kaasnema surveanuma sisemuse ja manuste kontroll; 

(ii) Lisaks peab iga kahe aasta järel sobivate vahenditega (nt ultraheliga) kontrollima anuma 
korrosioonikindlust ning manuste seisukorda; 

(iii) Seina paksus ei tohi olla alla 3 mm. 

ac: Katsetamised ja ülevaatused tuleb läbi viia pädeva asutuse poolt kinnitatud eksperdi järelevalve all. 

Ad:  Surveanumad peavad vastama järgmistele tingimustele: 

(i) Surveanumad peavad olema konstrueeritud mitte väiksema kui 2,1 Mpa (21 baari) (manomeetriline rõhk) 

arvutusliku rõhu jaoks; 

(ii) Lisaks taastäidetavate anumate märgistele peavad surveanumad kandma selgelt loetavate ja 
kulumiskindlate tähtedega järgmisi andmeid: 

- jao 3.1.2 kohane aine ÜRO number ja ohtliku veose tunnusnimetus; 

- maksimaalne lubatud mass täidetuna ja surveanuma taara mass koos täitmise ajal küljes olevate 
manuste massiga või kogumass. 

(11) Jao 6.2.1 nõuded loetakse täidetuks, kui on rakendatud järgmisi asjakohaseid standardeid: 

 
Asjakohased 
nõuded 

Viide Dokumendi pealkiri 

 (7) 
EN 13365:2002 
+ A1:2005 

Transporditavad gaasiballoonid – Balloonikogumid püsi- ja veeldatud 
gaaside jaoks (väljaarvatud atsetüleen) – Ülevaatus täitmise ajal 

 (7) 
EN ISO 
24431:2016 

Gaasiballoonid – Õmbluseta, keevitatud ja komposiitmaterjalidest balloonid 
surugaasi ja veeldatud gaasi jaoks (välja arvatud atsetüleen) – Ülevaatus 
täitmise ajal 

 (7) (a) ISO 10691:2004 

Gaasiballoonid – Korduvtäidetavad keevitatud terasballoonid veeldatud 
naftagaasi jaoks (LPG) – Protseduurid enne ja pärast täitmist ning täitmise 
ajal 

 (7) (a) ISO 11755:2005 
Gaasiballoonid – Balloonikogumid surugaasi ja veeldatud gaasi jaoks (välja 
arvatud atsetüleen) – Ülevaatus täitmise ajal 

 (7) (a) ja (10) p 
EN ISO 
11372:2011 

Gaasiballoonid – Balloonid atsetüleenile – Täitmise tingimused ja ülevaatus 
täitmise ajal 

 (7) (a) ja (10) p 
EN ISO 
13088:2011 

Gaasiballoonid – Balloonid atsetüleenile – Täitmise tingimused ja ülevaatus 
täitmise ajal 

 (7) EN 1439:2021 
LPG varustus ja manused – Transporditavate taastäidetavate vedelgaasi 
(LPG) balloonide kontrollimise kord enne ja pärast täitmist ning täitmise ajal 

 (7) EN 13952:2017 
LPG varustus ja manused – Vedelgaasi (LPG) balloonide 
täitmisoperatsioonid 

 (7) EN 14794:2005 

LPG varustus ja manused – Transporditavad, vedelgaasi (LPG) jaoks ette 
nähtud taastäidetavad alumiiniumist balloonid – Juhised ülevaatuseks enne 
ja pärast täitmist ning täitmise ajal 

(12) 15 aasta pikkust intervalli korraliste ülevaatuste vahel keevitatud terasest balloonide jaoks võib lubada vastavalt 
punkti (10) pakkimise erisätte (v) punktile 2, kui kohaldatakse järgnevaid sätteid. 

 
1.  Üldsätted 

 
1.1 Käesoleva sektsiooni kohaldamiseks ei tohi pädev asutus delegeerida oma ülesandeid ja töid Xb asutustele 

(tüüp B järelevalveasutused) või IS-ile (kohapealsed järelevalveteenused) (Xb asutuste ja IS-i definitsioonid 
vt alajagu 6.2.3.6.1). 

1.2 Balloonide omanik peab taotlema pädevalt asutuselt 15-aastase intervalli lubamist ja näitama vastavust 
alapeatüki 2, 3 ja 4 nõuetele. 

1.3 Alates 1. jaanuarist 1999 toodetud balloonid peavad olema toodetud vastavalt järgnevatele standarditele: 
- EN 1442 või 



- EN 13322 või 
- nõukogu direktiivi 84/527/EMÜa Lisa I, osad 1 kuni 3 
nagu on nõutud RID-i jao 6.2.4 tabelis. 
 
Muudele balloonidele, mis on toodetud enne 1. jaanuari 2009 ja vastavad RID-i nõuetele ning riikliku pädeva 
asutuse poolt tunnustatud tehnilistele eeskirjadele, võib teostada ülevaatusi 15-aastaste intervallidega, kui 
need on sama turvalised, nagu on kirjeldatud RID-i sätetes taotluse esitamise ajal. 
 

1.4 Omanik esitab pädevale asutusele dokumenteeritud tõendi, mis näitab, et balloonid vastavad alapeatüki 1.3 
sätetele. Pädev asutus kinnitab tingimustele vastavuse. 

 
1.5 Pädev asutus kontrollib, kas alapeatükkide 2 ja 3 sätted on täidetud ja õigesti kohaldatud. Kui kõik sätted on 

täidetud, annab pädev asutus loa balloonidele ülevaatuse tegemiseks 15-aastase intervalliga. Selles loas on 
selgelt välja toodud ballooni tüüp (vastavalt tüübikinnitusele) või balloonide grupp (vt märkus), kuhu balloon 
kuulub. Luba saadetakse omanikule ja pädevale asutusele jääb selle koopia. Omanik hoiab dokumendid 
alles seni, kuni balloonidele kehtib luba, mille järgi nendele on lubatud teostada ülevaatus 15-aastase 
intervalliga. 

 
 

MÄRKUS: Ballooni grupp määratakse sarnaste balloonide tootmiskuupäeva järgi perioodiks, mil RID ja 
pädeva asutuse heakskiidetud tehnilise eeskirja kohaldatavad sätted ei ole tehnilise sisu poolest 
muutunud. Näide: võrdväärse kuju ja mahuga balloonid, mis on toodetud vastavalt RID-i sätetele, 
mis jõustusid ajavahemikus 1. jaanuar 1985 kuni 31. detsember 1988 koos samal perioodil kehtima 
hakanud ja pädevalt asutuselt heakskiidu saanud tehniliste eeskirjadega, moodustavad ühe grupi 
vastavalt käesoleva punkti sätetele. 

 
1.6 Pädev asutus kontrollib vähemalt iga kolme aasta järel või siis, kui protseduurides on toimunud muudatusi, 

kas balloonide omanik järgib RID-i sätteid ja talle antud vastavat luba. 
 
2. Rakendussätted 
 
2.1 Balloone, millele on antud luba teostada korralisi ülevaatusi iga 15 aasta järel, võib täita ainult 

dokumenteeritud kvaliteedisüsteemi järgi töötavates täitmiskeskustes, et tagada käesolevas 
pakkimiseeskirjas nimetatud kõigi punkti 7 sätetes nimetatud nõuete ja standardi EN 1439:2021 (või 
EN 1439:2017 kuni 31. detsembrini 2024) ja EN 13952:2017 täitmine ja korrektne rakendamine. 

 
2.2 Pädev asutus kinnitab, et need nõuded on täidetud ja kontrollib nende täitmist vastavalt vajadusele, kuid 

vähemalt iga kolme aasta järel või siis, kui protseduurides on toimunud muudatusi. 
 

2.3 Omanik esitab pädevale asutusele dokumenteeritud tõendi, mis näitab, et täitmiskeskus vastab alapeatükis 
2.1 nimetatud sätetele. 

 
2.4 Kui täitmiskeskus asub mõnes teises RID-i lepinguosalises riigis, peab omanik lisaks esitama 

dokumenteeritud tõendid, mis näitavad, et täitmiskeskust jälgib selle RID-i lepinguosalise riigi pädev asutus. 
 

2.5 Et vältida sisemist korrosiooni, tohib balloone täita ainult kõrge kvaliteedi ja väga väikese reostusohuga 
gaasidega. See nõue loetakse täidetuks, kui gaasid vastavad standardis ISO 91623:1989 täpsustatud 
sööbivusvõimele. 

 
3. Kvalifikatsiooninõuded ja korraline ülevaatus 

 
3.1 Ühte tüüpi või ühte gruppi kuuluvatele balloonidele, millele on antud luba teostada ülevaatusi iga 15 aasta 

järel ja mille puhul on seda luba ka rakendatud, tuleb teostada korraline ülevaatus vastavalt alajaole 6.2.3.5. 
 

MÄRKUS: ühte gruppi kuuluvate balloonide definitsioon on kirjas alapeatüki 1.5 märkuses. 
 
3.2 Kui balloon, millele on antud luba teostada ülevaatusi iga 15 aasta järel, ei läbi korralisel ülevaatusel 

hüdraulilist survekatset – puruneb või hakkab lekkima – peab omanik selle põhjuste kohta koostama aruande 
ja uurima, kas see mõjutab teisi balloone (mis on näiteks sama tüüpi või kuuluvad samasse gruppi). Kui 
teised balloonid on mõjutatud, peab omanik teavitama pädevat asutust. Pädev asutus võtab kasutusele 
vastavad meetmed ja teavitab probleemist kõikide teiste RID-i lepinguosaliste riikide pädevaid asutusi. 

 
3.3 Kui balloonil avastatakse sisemine korrosioon, mida on kirjeldatud käesolevas standardis (vt alapeatükk 1.3), 
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peab ballooni kasutuselt eemaldama ja seda ei tohi edaspidi enam täita ega vedada. 
 

3.4 Balloonidele, millele on antud luba teostada ülevaatusi iga 15 aasta järel, võib paigaldada ainult selliseid 
ventiile, mida võib kasutada vähemalt 15 aastat vastavalt standardile EN 13152:2001 + A1:2003, 
EN 13153:2001 + A1:2003, EN ISO 14245: 2010, EN ISO 14245: 2019, EN ISO 14245:2021, EN ISO 
15995:2010, EN ISO 15995: 2019 või EN ISO 15995:2021. Pärast korralist ülevaatust tuleb balloonile 
paigaldada uus ventiil, v.a vastavalt standardile EN 14912:2022 taastatud või kontrollitud käsitsi käitatavate 
ventiilide puhul, mida võib uuesti paigaldada, kui need on kasutuskõlblikud veel 15 aastaks. Ventiile võib 
taastada või kontrollida ainult nende tootja või vastavalt tema poolt välja antud tehnilistele juhenditele selleks 
kvalifitseeritud ja dokumenteeritud kvaliteedisüsteemi järgi töötav ettevõte. 

 
4. Märgistamine 

 
Balloonidele, millele on antud vastavalt käesolevale punktile luba teostada korralisi ülevaatusi iga 15 aasta 
järel, lisatakse selge ja nähtav märgistus „P15Y”. See märgistus eemaldatakse, kui balloonile ei tohi enam 
teostada ülevaatusi iga 15 aasta järel. 
 
MÄRKUS: nimetatud märgistus ei kehti balloonidele, mille puhul on kohaldatud alajagude 1.6.2.9 ja 1.6.2.10 

üleminekusätteid või käesoleva pakkimiseeskirja punktis 10 välja toodud pakkimise erisätte v 
punkti 1. 

(13) Terasest ja õmblusteta balloonide ning alumiiniumisulamist balloonide ja nende balloonikogumite puhul võib 
korraliste katsete intervalli pikendada 15 aastani vastavalt punktis (10) pakkimise erisättele ua või va, kui on 
täidetud järgmised sätted: 

 
1. Üldsätted 
 
1.1 Käesoleva punkti kohaldamiseks ei tohi pädev asutus delegeerida oma ülesandeid ja töid Xb asutustele (tüüp 

B järelevalveasutused) või IS-ile (kohapealsed järelevalveteenused) (Xb asutuste ja IS-i definitsioonid vt 
alajagu 6.2.3.6.1). 

1.2 Balloonide või balloonikogumi omanik peab taotlema pädevalt asutuselt 15-aastase intervalli lubamist ja 
tõestama vastavust alapeatükkide 2, 3 ja 4 nõuetele. 

1.3 Alates 1. jaanuarist 1999 toodetud balloonid peavad olema toodetud vastavalt ühele järgnevatest 
standarditest: 

– EN 1964-1 või EN 1964-2; või  
– EN 1975; või  
– EN ISO 9809-1 või EN ISO 9809-2; või  
– EN ISO 7866; või  
– nõukogu direktiivi 84/525/EMÜb lisa I, osad 1 kuni 3, ja 84/526/EMÜc 
nagu oli nõutud tootmise ajal (vt ka tabel 6.2.4.1) 
Muudele balloonidele, mis on toodetud enne 1. jaanuari 2009 ja mis vastavad RID-i nõuetele ning riikliku pädeva 

asutuse poolt tunnustatud tehnilistele eeskirjadele, võib teha ülevaatusi 15-aastaste intervallidega, kui need 
on sama turvalised, nagu on kirjeldatud RID-i sätetes taotluse esitamise ajal. 

MÄRKUS: See säte loetakse täidetuks kui ballooni on ümberhinnatud vastavalt vastavuse ümberhindamise 
korrale, mis on esitatud 16. juuni 2010 direktiivi 2010/35/EL lisas III või 29. aprilli 1999 direktiivi 1999/36/EÜ 
lisa IV osas II. 

Balloonidele ja balloonide kogumitele, mis on tähistatud ÜRO pakkimissümboliga, mis sätestatud alajao 6.2.2.7.2 
lõikes (a), ei saa lubada 15-aastast korraliste katsete intervalli. 

1.4 Balloonide kogumid peavad olema konstrueeritud viisil, et ballooni pikiteljel olev kontaktpind ei hakka 
väljastpoolt korrodeeruma. Toed ja kinnitusrihmad peavad minimeerima balloonide korrosiooni ohtu. Tugedes 
tohib kasutada lööke summutavaid materjale ainult siis kui need on töödeldud vett mitteimavaks. Sellised 
materjalid on näiteks veekindlad rihmad ja kumm. 

1.5 Omanik esitab pädevale asutusele dokumenteeritud tõendi, mis näitab, et balloonid vastavad alapeatüki 1.3 
sätetele. Pädev asutus kinnitab tingimustele vastavuse. 

1.6 Pädev asutus kontrollib, kas alalõigus 2 ja 3 sätted on täidetud ja õigesti kohaldatud. Kui kõik sätted on 
täidetud, annab pädev asutus loa balloonidele või balloonide kogumitele ülevaatuse tegemiseks 15-aastase 
intervalliga. Selles loas on selgelt välja toodud balloonide grupp (vt alljärgnev märkus), kuhu balloon kuulub. 
Luba saadetakse omanikule ja pädevale asutusele jääb selle koopia. Omanik hoiab dokumendid alles seni, 
kuni balloonidele kehtib luba, mille järgi nendele on lubatud teha ülevaatust 15-aastase intervalliga. 

MÄRKUS: Ballooni grupp määratakse sarnaste balloonide tootmiskuupäeva järgi perioodiks, mil RID ja pädeva 
asutuse heakskiidetud tehnilise eeskirja kohaldatavad sätted ei ole tehnilise sisu poolest muutunud. Näide: 
võrdväärse kuju ja mahuga balloonid, mis on toodetud vastavalt RID-i sätetele, mis jõustusid ajavahemikus 
1. jaanuar 1985 kuni 31. detsember 1988 koos samal perioodil kehtima hakanud ja pädevalt asutuselt 
heakskiidu saanud tehniliste eeskirjadega, moodustavad vastavalt käesoleva punkti sätetele ühe grupi. 

1.7 Omanik peab tagama vastavuse RID-i sätetele ja talle antud vastavale loale ning ta peab seda tõestama 
pädevale asutusele viimase nõudmisel vähemalt iga kolme aasta järel või kui protseduuridesse juurutatakse 
olulisi muudatusi. 

2. Rakendussätted 



2.1 Balloone või balloonide kogumeid, millele on antud luba teha korralisi ülevaatusi iga 15 aasta järel, võib täita 
ainult dokumenteeritud kvaliteedisüsteemi järgi töötavates täitmiskeskustes, et tagada käesolevas 
pakkimiseeskirjas nimetatud kõigi asjakohaste punkti (7) sätetes nimetatud nõuete ja standardite EN ISO 
24431:2016 või EN 13365:2002 täitmine ja korrektne rakendamine. ISO 9000 (seeria) või võrdväärse 
kvaliteedisüsteemi peab sertifitseerima sõltumatu akrediteeritud asutus, mida pädev asutus tunnustab. Selle 
alla kuuluvad täitmiseelsed ja -järgsed ülevaatused ning balloonide, balloonide kogumite ja ventiilide 
täitmisprotseduurid. 

2.2 Alumiiniumisulamist balloonid või alumiiniumisulamist balloonide kogumid, millel puuduvad jääkrõhu ventiilid, 
millele on antud luba teha korralisi ülevaatusi iga 15 aasta järel, tuleb kontrollida enne iga täitmist vastavalt 
dokumenteeritud protseduurile, mille hulka peavad kuuluma vähemalt järgnevad tegevused: 

• Avada tuleb ballooni ventiil või balloonide kogumi peaventiil, et kontrollida jääkrõhku; 

• Kui gaasi väljub, siis tohib balloone või balloonide kogumeid täita; 

• Kui gaasi ei välju, siis tuleb kontrollida ballooni või balloonide kogumi sisemuse saastatust; 

• Kui saastatust ei tuvastata, siis tohib balloone või balloonide kogumeid täita; 

• Kui saastatus tuvastatakse, siis tuleb võtta korrigeerivaid meetmeid. 
2.3 Terasest ja õmblusteta balloonid, mis on varustatud jääkrõhu ventiilidega ning terasest ja õmblusteta 

balloonide kogumid, mis on varustatud jääkrõhu seadmega, millele on antud luba teha korralisi ülevaatusi iga 
15 aasta järel, tuleb kontrollida enne iga täitmist vastavalt dokumenteeritud protseduurile, mille hulka peavad 
kuuluma vähemalt järgnevad tegevused: 

• Avada tuleb ballooni ventiil või balloonide kogumi peaventiil, et kontrollida jääkrõhku; 

• Kui gaasi väljub, siis tohib balloone või balloonide kogumeid täita; 

• Kui gaasi ei välju, siis tuleb kontrollida jääkrõhu seadme toimimist; 

• Kui kontrollimise käigus selgub, et jääkrõhu seade on säilitanud rõhku, siis tohib balloone või balloonide 
kogumit täita; 

• Kui kontrollimise käigus selgub, et jääkrõhu seade ei ole säilitanud rõhku, siis tuleb kontrollida ballooni 
või balloonide kogumi sisemuse saastatust: 

- Kui saastatust ei tuvastata, siis tohib balloone või balloonide kogumeid täita pärast 
jääkrõhuseadme parandamist või asendamist; 

- Kui saastatus tuvastatakse, siis tuleb võtta korrigeerivaid meetmeid. 
2.4 Et vältida sisemist korrosiooni, tohib balloone või balloonide kogumeid täita ainult väga kvaliteetsete ja väga 
väikese saastumisohuga gaasidega. See nõue loetakse täidetuks, kui gaasid/materjalid vastavad standardile EN ISO 
11114-1:2020 ja EN ISO 11114-2:2013, gaasi kvaliteet vastab standardi EN ISO 14175:2008 tingimustele või kui gaas 
ei kuulu standardi alla, siis peab olema gaasi minimaalne puhtus 99,5 mahuprotsenti ja maksimaalne niiskusesisaldus 
40 ml/m3 (ppm). Dilämmastikoksiidi puhul peab olema minimaalne puhtus 98 mahuprotsenti ja maksimaalne 
niiskusesisaldus 70 ml/m3 (ppm).  
2.5 Omaniku kohustus on tagada, et nõuded 2.1 kuni 2.4 on täidetud ning ta peab esitama pädevale asutusele selle 
kohta dokumentaalsed tõendid nõudmisel ja vähemalt iga kolme aasta järel, või siis, kui protseduurides on toimunud 
olulisi muudatusi. 
2.6 Kui täitmiskeskus asub mõnes muus RID-i lepinguosalises riigis, siis peab omanik esitama pädevale asutusele 
selle nõudmisel täiendavad dokumentaalsed tõendid, et täitmiskeskust kontrollitakse nõuetekohaselt selle RID-i 
lepinguosalise riigi pädeva asutuse poolt. Vt ka 1.2. 
3. Kvalifikatsiooninõuded ja korraline ülevaatus 
3.1 Balloonid ja balloonide kogumid, mis on juba kasutuses ja mille puhul on pädeva asutuse jaoks rahuldavalt 
täidetud alates viimase korralise ülevaatuse kuupäevast alalõigus 2 tingimused, võivad lasta oma ülevaatusperioodi 
pikendada 15 aastani alates viimasest korralisest ülevaatusest. Muudel juhtudel tuleb ülevaatuse perioodi muutmise 
otsus 10 aastalt 15 aastale teha korralise ülevaatuse ajal. Korralise ülevaatuse aruandel peab olema välja toodud, et 
balloon või balloonide kogum on varustatud nõuetekohase jääkrõhu seadmega. Pädev asutus tohib aktsepteerida ka 
muid dokumentaalseid tõendeid. 
 
3.2 Kui balloon, mille kohta on antud luba teha ülevaatusi iga 15 aasta järel, ei läbi korralisel ülevaatusel 
hüdraulilist survekatset – puruneb või hakkab lekkima – või ilmneb mittepurustaval katsetamisel (NDT) tõsine defekt,– 
peab omanik seda uurima ja koostama aruande selle põhjuste kohta ning uurima, kas see mõjutab teisi balloone (mis 
on näiteks sama tüüpi või kuuluvad samasse gruppi). Kui teised balloonid on mõjutatud, peab omanik teavitama 
pädevat asutust. Pädev asutus võtab kasutusele vastavad meetmed ja teavitab probleemist kõikide teiste RID-i 
lepinguosaliste riikide pädevaid asutusi. 
 
3.3 Kui balloonil avastatakse sisemine korrosioon või muud defektid, mida on kirjeldatud alajao 6.2.4 korralise 
ülevaatuse nõuetes, peab ballooni kasutuselt eemaldama ja seda ei tohi edaspidi enam täita ega vedada. 
 
3.4 Balloonidele või balloonide kogumitele, mille kohta on antud luba teha ülevaatusi iga 15 aasta järel, võib 
paigaldada ainult selliseid ventiile, mis on konstrueeritud ja katsetatud vastavalt standardite EN 849 või EN ISO 10297 
versioonidele, mis kehtisid tootmise ajal (vt ka tabel alajaos 6.2.4.1). Pärast korralist ülevaatust tuleb paigaldada uus 
ventiil, v.a vastavalt standardile EN ISO 22434:2022 taastatud või kontrollitud ventiilid. 
 
4. Märgistamine 
 
Balloonidele ja balloonide kogumitele, mille kohta on antud luba teha korralisi ülevaatusi iga 15 aasta järel vastavalt 



sellele peatükile, lisatakse järgmise korralise ülevaatuse aeg (aasta) vastavalt alajao 5.2.1.6 lõikes c nõutule ja nähtav 
märgistus „P15Y”. See märgistus eemaldatakse, kui balloonile või balloonide kogumile ei tohi enam teha korralisi 
ülevaatusi iga 15 aasta järel. 
 

 
a paikneb kaks lehekülge eespool 
 
b Nõukogu direktiiv õmbluseta terasgaasiballoone käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, 
avaldatud Euroopa Liidu Teatajas L 300, 19.11.1984. 
 
c Nõukogu direktiiv õmbluseta legeerimata alumiiniumist ja alumiiniumsulamitest gaasiballoone käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, avaldatud Euroopa Liidu Teatajas L 300, 19.11.1984.



 

Tabel 1: KOKKUSURUTUD GAASID 
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1002 ÕHK, KOKKUSURUTUD 1 A  X X X X 10   ua, va 

1006 ARGOON, KOKKUSURUTUD 1 A  X X X X 10   ua, va 

1016 SÜSINIKMONOKSIID, KOKKUSURUTUD 1 TF 3760 X X X X 5   u 

1023 KIVISÖEGAAS, KOKKUSURUTUD 1 TF  X X X X 5    

1045 FLUOR, KOKKUSURUTUD 1 TOC 185 X   X 5 200 30 a, k, n, 
o 

1046 HEELIUM, KOKKUSURUTUD 1 A  X X X X 10   ua, va 

1049 VESINIK, KOKKUSURUTUD 1 F  X X X X 10   d, ua, 
va 

1056 KRÜPTOON, KOKKUSURUTUD 1 A  X X X X 10   ua, va 

1065 NEOON, KOKKUSURUTUD 1 A  X X X X 10   ua, va 

1066 LÄMMASTIK, KOKKUSURUTUD 1 A  X X X X 10   ua, va 

1071 GAASILISED SÜSIVESINIKUD, 
KOKKUSURUTUD 

1 TF  X X X X 5    

1072 HAPNIK, KOKKUSURUTUD 1 O  X X X X 10   s, ua, 
va 

1612 HEKSAETÜÜLTETRAFOSFAADI JA 
KOKKUSURUTUD GAASI SEGU 

1 T  X X X X 5   z 

1660 LÄMMASTIKOKSIID, KOKKUSURUTUD 1 TOC 115 X   X 5 225 33 k, o 

1953 KOKKU SURUTUD GAAS, MÜRGINE, 
KERGESTISÜTTIV, N.O.S. 

1 TF ≤ 
5000 

X X X X 5   z 

1954 KOKKU SURUTUD GAAS, 
KERGESTISÜTTIV, N.O.S. 

1 F  X X X X 10   z, ua, 
va 

1955 KOKKUSURUTUD GAAS, MÜRGINE, 
N.O.S. 

1 T ≤ 
5000 

X X X X 5   z 

1956 KOKKUSURUTUD GAAS, N.O.S. 1 A  X X X X 10   z, ua, 
va 

1957 DEUTEERIUM, KOKKU SURUTUD 1 F  X X X X 10   d, ua, 
va 

1964 GAASILISTE SÜSIVESINIKE SEGU, 
KOKKU SURUTUD, N.O.S. 

1 F  X X X X 10   z, ua, 
va 

1971  METAAN, KOKKUSURUTUD või 
LOODUSLIK GAAS, KOKKUSURUTUD, 
kõrge metaani sisaldusega 

1 F  X X X X 10   ua, va 

2034 VESINIKU JA METAANI SEGU, KOKKU 

SURUTUD 

1 F  X X X X 10   d, ua, 
va 

2190 OKSÜDIFLUORIID, KOKKUSURUTUD 1 TOC 2,6 X   X 5 200 30 a, k, n, 
o 

3156 KOKKUSURUTUD GAAS, OKSÜDEERIV, 
N.O.S. 

1 O  X X X X 10   z, ua, 
va 

3303 KOKKUSURUTUD GAAS, MÜRGINE, 
OKSÜDEERIV, N.O.S. 

1 TO ≤ 
5000 

X X X X 5   z 

3304 KOKKUSURUTUD GAAS, 
MÜRGINE, SÖÖBIV, N.O.S. 

1 TC ≤ 
5000 

X X X X 5   z 

3305 KOKKUSURUTUD GAAS, MÜRGINE, 

KERGESTISÜTTIV, SÖÖBIV, N.O.S. 

1 TFC ≤ 
5000 

X X X X 5   z 

3306 KOKKUSURUTUD GAAS, MÜRGINE, 
OKSÜDEERIV, SÖÖBIV, N.O.S. 

1 TOC ≤ 
5000 

X X X X 5   z 

(a) Ei kehti komposiitmaterjalidest surveanumate kohta. 

(b) Kui kirje lahter on jäetud tühjaks, ei tohi töörõhk ületada kahte kolmandikku katserõhust. 



 

Tabel 2:   VEELDATUD JA LAHUSTATUD GAASID 
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1001 ATSETÜLEEN, LAHUSTATUD 4 F  X   X 10 60  C,p 

1005 AMMONIAAK, VEEVABA 2 TC 4000 X X X X 5 29 0,54 b, ra 

1008 BOORTRIFLUORIID 2 TC 864 X X X X 5 225 
300 

0,715 
0,86 

a 
a 

1009 BROMOTRIFLUOROMETAAN 
(KÜLMUTUSGAAS GAS R 13B1) 

2 A  X X X X 10 42 
120 
250 

1,13 
1,44 
1,60 

ra ra ra 
 

1010 
 
1010 
 
1010 

BUTADIEENID, STABILISEERITUD (1,2-
butadieen) või 
BUTADIEENID, STABILISEERITUD (1,3-
butadieen) või 
BUTADIEENIDE JA 
VESINIKKARBONAADI SEGU, 
STABILISEERITUD 

2 F 
 
2 F 
 
2 F 

 X 
 
X 
 
X 

X 
 
X 
 
X 

X 
 
X 
 
X 

X 
 
X 
 
X 

10  
 
10 
 
10 

10 
 
10 
 
10 

0,59 
 
0,55 
 
0,50 

ra 
 
ra 
 
ra, v, z 

 

 

1011 BUTAAN 2 F  X X X X 10 10 0,52 R,v 

1012 
1012 
1012 
1012 

BUTÜLEEN (butüleenide segud) või 
BUTÜLEEN (1-butüleen) või 
BUTÜLEEN (cis-2-butüleen) või 
BUTÜLEEN (trans-2-butüleen) 

2 F 
2 F 
2 F 
2 F 

 X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 

0,50 
0,53 
0,55 
0,54 

ra, z 

1013 SÜSINIKDIOKSIID 2 A  X X X X 10 190  
250 

0,68 
0,76 

ra, ua, 
va 
ra, ua, 
va 

1017 KLOOR 2 TOC 293 X X X X 5 22 1,25 a, ra 

1018 KLORODIFLUOROMETAAN 
(KÜLMUTUSGAAS R 22) 

2 A  X X X X 10 27 1,03 ra 

1020 KLOROPENTAFLUOROETAAN 
(KÜLMUTUSGAAS R 115) 

2 A  X X X X 10 25 1,05 ra 

1021 1-KLORO-L 2,2,2-TETRAFLUOROETAAN 
(KÜLMUTUSGAAS R 124) 

2 A  X X X X 10 11 1,20  

1022 KLOROTRIFLUOROMETAAN 
(KÜLMUTUSGAAS R 13) 

2 A  X X X X 10 100 
120 
190 
250 

0,83 
0,90 
1,04 
1,11 

ra 

1026 TSÜAAN 2 TF 350 X X X X 5 100 0,70 ra, u 

1027 TSÜKLOPROPAAN 2 F  X X X X 10 18 0,55 ra 

1028 DIKLORODIFLUOROMETAAN 
(KÜLMUTUSGAAS R 12) 

2 A  X X X X 10 16 1,15 ra 

1029 DIKLOROFLUOROMETAAN 
(KÜLMUTUSGAAS R 21) 

2 A  X X X X 10 10 1,23 ra 

1030 1,1 -DIFLUOROETAAN (KÜLMUTUSGAAS 
R 152A) 

2 F  X X X X 10 16 0,79 ra 

1032 DIMETÜÜLAMIIN, VEEVABA 2 F  X X X X 10 10 0,59 b, ra 

1033 DIMETÜÜLEETER 2 F  X X X X 10 18 0,58 ra 

1035 ETAAN 2 F  X X X X 10 95 
120 
300 

0,25 
0,30 
0,40 

ra ra 
ra 

1036 ETÜÜLAMIIN 2 F  X X X X 10 10 0,61 b, ra 

1037 ETÜÜLKLORIID 2 F  X X X X 10 10 0,80 a, ra 

1039 ETÜÜLMETÜÜLEETER 2 F  X X X X 10 10 0,64 ra 

1040 
1040 

ETÜLEENOKSIID või 
ETÜLEENOKSIID LÄMMASTIKUGA 
kogurõhuni 1 MPa (10 baari) temperatuuril 
50 °C 

2 TF 2900 X X X X 5 15 0,78 l, ra 

1041 ETÜLEENOKSIIDI JA SÜSINIKDIOKSIIDI 2 F  X X X X 10 190 0,66 ra ra 



SEGU, milles on etüleenoksiidi üle 9%, kuid 
mitte üle 87% 

250 0,75 
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1043 VÄETISE AMMONISEERIV LAHUS vaba 
ammoniaagiga 

2 A  X  X X 5   b, z 

1048 VESINIKBROMIID, VEEVABA 2 TC  2860  X X X X 5 60 1,51 a, d, ra 

1050 VESINIKKLORIID, VEEVABA 2 TC 2810 X X X X 5 100 
120  
150 
200 

0,30 
0,56 
0,67 
0,74 

a, d, ra  
a, d, ra  
a, d, ra  
a, d, ra 

1053 VESINIKSULFIID 2 TF 712 X X X X 5 48 0,67 d, ra, u 

1055 ISOBUTÜLEEN 2 F  X X X X 10 10 0,52 ra 

1058 VEELDATUD GAASID, mittepõlevad, 
sisaldavad lämmastikku, süsinikdioksiidi või 
õhku 

2 A  X X X X 10  ra, z 

1060 METÜÜLATSETÜLEENI JA PROPADIEENI 
SEGUD, STABILISEERITUD 
Propadieen, mis sisaldab 1% kuni 4% 
metüülatsetüüli 
Segu P1: 
Segu P2: 

2 F 
 
2 F 
 
2 F 
2 F 

 X 
 
X 
 
X  
X 

X 
 
X 
 
X 
 X 

X 
 
X 
 
X  
X 

X 
 
X 
 
X  
X 

10  
 
10 
 
10 
10 

 
 
22 
 
30 24 

 
 
0,52 
 
0,49 
0,47 

c, ra, z 
 
c, ra  
 
c, ra  
c, ra 

1061 METÜÜLAMIIN, VEEVABA 2 F  X X X X 10 13 0,58 b, ra 

1062 METÜÜLBROMIID, kloropikriini alla 2% 2 T 850 X X X X 5 10 1,51 a 

1063 METÜÜLKLORIID (KÜLMUTUSGAAS R 
40) 

2 F  X X X X 10 17 0,81 a, ra 

1064 METÜÜLMERKAPTAAN 2 TF 1350 X X X X 5 10 0,78 d, ra, u 

1067 DILÄMMASTIKTETRAOKSIID 
(LÄMMASTIKDIOKSIID) 

2 TOC 115 X  X X 5 10 1,30 k 

1069 NITROSÜÜLKLORIID 2 TC 35 X   X 5 13 1,10 k, ra 

1070 DILÄMMASTIKOKSIID 2 O  X X X X 10 180 
225 
250 

0,68 
0,74 
0,75 

ua, va 
ua, va 
ua, va 

1075 NAFTAGAASID, VEELDATUD 2 F  X X X X 10   v, z 

1076 FOSGEEN 2 TC 5 X  X X 5 20 1,23 a, k, ra 

1077 PROPÜLEEN 2 F  X X X X 10 27 0,43 ra 

1078 KÜLMUTUSGAAS, N.O.S.  
Segu F1 
Segu F2 
Segu F3 

2 A 
2 A 
2 A 
2 A 

 X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

10 
10 
10 
10 

 
12 
18 
29 

 
1,23 
1,15 
1,03 

ra, z 

1079 VÄÄVELDIOKSIID 2 TC 2520 X X X X 5 12 1,23 ra 

1080 VÄÄVELHEKSAFLUORIID 2 A  X X X X 10 70 
140 
160 

1,06 
1,34 
1,38 

ra, ua, 
va 
ra, ua, 
va 
ra, ua, 
va 

1081 TETRAFLUOROETÜLEEN, 
STABILISEERITUD 

2 F  X X X X 10 200  m, o, 
ra 

1082 TRIFLUORKLOROETÜLEEN, 
STABILISEERITUD (KÜLMUTUSGAAS 
R 1113) 

2 TF 2000 X X X X 5 19 1,13 ra, u 

1083 TRIMETÜÜLAMIIN, VEEVABA 2 F  X X X X 10 10 0,56 b, ra 

1085 VINÜÜLBROMIID, STABILISEERITUD 2 F  X X X X 10 10 1.37 a, ra 

1086 VINÜÜLKLORIID, STABILISEERITUD 2 F  X X X X 10 12 0,81 a, ra 

1087 METÜÜLVINÜÜLEETER, 
STABILISEERITUD 

2 F  X X X X 10 10 0,67 ra 

1581 KLOROPIKRIINI JA METÜÜLBROMIIDI 
SEGU üle 2% kloropikriini sisaldusega 

2 T 850 X X X X 5 10 1,51 a 

1582 KLOROPIKRIINI JA METÜÜLKLORIIDI 
SEGU 

2 T (d) X X X X 5 17 0,81 a 



1589 KLOORTSÜAAN, INHIBEERITUD 2 TC 80 X   X 5 20 1,03 k 

1741 BOORTRIKLORIID 2 TC 2541 X X X X 5 10 1,19 a, ra 

1749 KLOORTRIFLUORIID 2 TOC 299 X X X X 5 30 1,40 a 

1858 HEKSAFLUOROPROPÜLEEN 
(KÜLMUTUSGAAS R 1216) 

2 A  X X X X 10 22 1,11 ra 

1859 SILIKOONTETRAFLUORIID 2 TC 922 X X X X 5 200 
300 

0,74 
1,10 

a 
a 

1860 VINÜÜLFLUORIID, STABILISEERITUD 2 F  X X X X 10 250 0,64 a, ra 
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1911 DIBORAAN 2 TF 80 X   X 5 250 0,07 d, k, o 

1912 METÜÜLKLORIIDI JA 
METÜLEENKLORIIDI SEGU 

2 F  X X X X 10 17 0,81 a, ra 

1952 ETÜLEENOKSIIDI JA SÜSINIKDIOKSIIDI 
SEGU, milles ei ole üle 9% etüleenoksiidi 

2 A  X X X X 10 190 
250 

0,66 
0,75 

ra ra 

1958 1,2-DIKLORO-1,1,2,2-
TETRAFLUOROETAAN 
(KÜLMUTUSGAAS R 114) 

2 A  X X X X 10 10 1,30 ra 

1959 1,1-DIFLUOROETÜLEEN 
(KÜLMUTUSGAAS R 1132a) 

2 F  X X X X 10 250 0,77 ra 

1962 ETÜLEEN 2 F  X X X X 10 225 
300 

0,34 
0,38 

 

1965 GAASILISTE SÜSIVESINIKE SEGU, 
VEELDATUD, N.O.S. 
Segu A 
Segu A 01 
Segu A 02 
Segu A 0 
Segu A 1 
Segu B 1 
Segu B 2 
Segu B 
Segu C 

2F 
 
2 F 
2 F 
2 F 
2 F 
2 F 
2 F 
2 F 
2 F 
2 F 

 X X X X 10 
 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

 
 
10 
15 
15 
15 
20 
25 
25 
25 
30 

(b) 

 
0,50 
0,49 
0,48 
0,47 
0,46 
0,45 
0,44 
0,43 
0,42 

ra, ta, 
v, z 

1967 INSEKTITSIIDGAAS, MÜRGINE, N.O.S. 2 T  X X X X 5   z 

1968 INSEKTITSIIDGAAS, N.O.S. 2 A  X X X X 10   ra, z 

1969 ISOBUTAAN 2 F  X X X X 10 10 0,49 ra, v 

1973 KLORODIFLUOROMETAANI JA 
KLOROPENTAFLUOROETAANI SEGU 
kindla keemispunktiga, umbes 49% 
klorodifluorometaani sisaldusega 
(KÜLMUTUSGAAS R 502) 

2 A  X X X X 10 31 1,01 ra 

1974 KLORODIFLUOROBROMOMETAAN 
(KÜLMUTUSGAAS R 12B1) 

2 A  X X X X 10 10 1,61 ra 

1975 DILÄMMASTIKOKSIIDI JA 
DILÄMMASTIKTETRAOKSIIDI SEGU 
(LÄMMASTIKOKSIIDI JA 
LÄMMASTIKDIOKSIIDI SEGU) 

2 TOC 115 X  X X 5   k, z 

1976 OKTAFLUOROTSÜKLOBUTAAN 
(KÜLMUTUSGAAS RC 318) 

2 A  X X X X 10 11 1,32 ra 

1978 PROPAAN 2 F  X X X X 10 23 0,43 ra, v 

1982 TETRAFLUOROMETAAN 
(KÜLMUTUSGAAS R 14) 

2 A  X X X X 10 200 
300 

0,71 
0,90 

 

1983 1-KLORO-2,2,2-TRIFLUOROETAAN 
(KÜLMUTUSGAAS R 133a) 

2 A  X X X X 10 10 1,18 ra 

1984 TRFFLUOROMETAAN (KÜLMUTUSGAAS 
R 23) 

2 A  X X X X 10 190 
250 

0,88 
0,96 

ra ra 

2035 1,1,1-TRIFLUOROETAAN 
(KÜLMUTUSGAAS R 143a) 

2 F  X X X X 10 35 0,73 ra 

2036 KSENOON 2 A  X X X X 10 130 1,28  

2044 2,2-DIMETÜÜLPROPAAN 2 F  X X X X 10 10 0,53 ra 



2073 AMMONIAAGI LAHUS, suhteline tihedus 
15 °C juures vees vähem kui 0,880, 
sisaldab üle 35%, kuid mitte üle 40% 
ammoniaaki 
sisaldab üle 40%, kuid mitte üle 50% 
ammoniaaki 

4 A 
 
4 A 
 
4 A 

  
 
X 
 
X 

 
 
X 
 
X 

 
 
X 
 
X 

 
 
X 
 
X 

 
 
5 
 
5 

 
 
10 
 
12 

 
 
0,80 
 
0,77 

 
 
b 
 
b 

2188 ARSIIN (ARSEENVESINIK) 2 TF 178 X   X 5 42 1,10 d, k 

2189 DIKLOROSILAAN 2 TFC 314 X X X X 5 10 
200 

0,90 
1,08 

a 
a 

2191 SULFURÜÜLFLUORIID 2 T 3020 X X X X 5 50 1,10 u 
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2192 GERMAANIUM(c) 2 TF 620 X X X X 5 250 0,064 d, ra, 
q, r 

2193 HEKSAFLUOROETAAN 
(KÜLMUTUSGAAS R 116) 

2 A  X X X X 10 200 1,13  

2194 SELEENHEKSAFLUORIID 2 TC 50 X   X 5 36 1,46 k, ra 

2195 TELLUURHEKSAFLUORIID 2 TC 25 X   X 5 20 1,00 k, ra 

2196 VOLFRAMHEKSAFLUORIID 2 TC 218 X X X X 5 10 3,08 a, ra 

2197 VESINIKJODIID, VEEVABA 2 TC 2860 X X X X 5 23 2,25 a, d, ra 

2198 FOSFORPENTAFLUORIID 2 TC 261 X X X X 5 200 
300 

0,90 
1,25 

 

2199 FOSFIIN(c) 2 TF 20 X   X 5 225 
250 

0,30 
0,45 

d, k, q, 
ra 
d, k, q, 
ra 

2200 PROPADIEEN, INHIBEERITUD 2 F  X X X X 10 22 0,50 ra 

2202 VESINIKSELENIID, VEEVABA 2 TF 51 X   X 5 31 1,60 k 

2203 SILAAN(c) 2 F  X X X X 10 225 
250 

0,32 
0,36 

q 
q 

2204 KARBONÜÜLSULFIID 2 TF 1700 X X X X 5 30 0,87 ra, u 

2417 KARBONÜÜLFLUORIID 2 TC 360 X X X X 5 200 
300 

0,47 
0,70 

 

2418 VÄÄVELTETRAFLUORIID 2 TC 40 X   X 5 30 0,91 a, k, ra 

2419 BROMOTRIFLUOROETÜLEEN 2 F  X X X X 10 10 1,19 ra 

2420 HEKSAFLUOROATSETOON 2 TC 470 X X X X 5 22 1,08 ra 

2421 LÄMMASTIKTRIOKSIID 2 TOC VEDU KEELATUD 

2422 OKTAFLUOROBUTEEN-2 
(KÜLMUTUSGAAS R 1318) 

2 A  X X X X 10 12 1,34 ra 

2424 OKTAFLUOROPROPAAN 
(KÜLMUTUSGAAS R 218) 

2 A  X X X X 10 25 1,04 ra 

2451 LÄMMASTIKTRIFLUORIID 2 O  X X X X 10 200 0,50  

2452 ETÜÜLATSETÜLEEN, STABILISEERITUD 2 F  X X X X 10 10 0,57 c, ra 

2453 ETÜÜLFLUORIID (KÜLMUTUSGAAS R 
161) 

2 F  X X X X 10 30 0,57 ra 

2454 METÜÜLFLUORIID (KÜLMUTUSGAAS R 
41) 

2 F  X X X X 10 300 0,63 ra 

2455 METÜÜLNITRIT 2 A VEDU KEELATUD 

2517 1-KLORO-1,1-DIFLUOROETAAN 
(KÜLMUTUSGAAS R 142b) 

2 F  X X X X 10 10 0,99 ra 

2534 METÜÜLKLOROSILAAN 2 TFC 2810 X X X X 5   ra, z 

2548 KLOORPENTAFLUORIID 2 TOC 122 X   X 5 13 1,49 a, k 

2599 KLOROTRIFLUOROMETAANI JA 
TRIFLUOROMETAANI ASEOTROOPNE 
SEGU, sisaldab umbes 60% 
klorotrifluorometaani (KÜLMUTUSGAAS R 
503) 

2 A  X X X X 10 31 
 
42 
 
100 

0,12 
 
0,17 
 
0,64 

ra  
ra  
ra 

2601 TSÜKLOBUTAAN 2 F  X X X X 10 10 0,63 ra 

2602 KLOROTRIFLUOROMETAANI JA 
TRIFLUOROMETAANI ASEOTROOPNE 

2 A  X X X X 10 22 1,01 ra 



SEGU, sisaldab umbes 74% 
diklorodifluorometaani (KÜLMUTUSGAAS 
R 500) 

2676 STIBIIN 2 TF 178 X   X 5 200 0,49 k, ra, r 

2901 BROOMKLORIID 2 TOC 290 X X X X 5 10 1,50 a 

3057 TRIFLUOROATSETÜÜLKLORIID 2 TC 10 X  X X 5 17 1,17 k, ra 
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3070 ETÜLEENOKSIIDI JA 
KLOROTETRAFLUOROETAANI SEGU, mis 
ei sisalda üle 12,5% etüleenoksiidi 

2 A  X X X X 10 18 1,09 ra 

3083 PERKLORÜÜLFLUORIID 2 TO 770 X X X X 5 33 1,21 u 

3153 PERFLUORO-(METÜÜLVINÜÜLEETER) 2 F  X X X X 10 20 0,75 ra 

3154 PERFLUORO-(ETÜÜLVINÜÜLEETER) 2 F  X X X X 10 10 0,98 ra 

3157 VEELDATUD GAAS, OKSÜDEERIV, N.O.S. 2 O  X X X X 10   z 

3159 1,1,1,2-TETRAFLUOROETAAN 
(KÜLMUTUSGAAS R 134a) 

2 A  X X X X 10 18 1,05 ra 

3160 VEELDATUD GAAS, MÜRGINE, 
KERGESTISÜTTIV, N.O.S. 

2 TF ≤ 
5000 

X X X X 5   ra, z 

3161 VEELDATUD GAAS, KERGESTISÜTTIV, 
N.O.S. 

2 F  X X X X 10   ra, z 

3162 VEELDATUD GAAS, MÜRGINE, N.O.S. 2 T ≤ 
5000 

X X X X 5   z 

3163 VEELDATUD GAAS, N.O.S. 2 A  X X X X 10   ra, z 

3220 PENTAFLUOROETAAN (KÜLMUTUSGAAS 
R 125) 

2 A  X X X X 10 49 
35 

0,95 
0,87 

ra ra 

3252 DIFLUOROMETAAN (KÜLMUTUSGAAS R 
32) 

2 F  X X X X 10 48 0,78 ra 

3296 HEPTAFLUOROPROPAAN 
(KÜLMUTUSGAAS R 227) 

2 A  X X X X 10 13 1,21 ra 

3297 ETÜLEENOKSIIDI JA 
KLOROTETRAFLUOROETAANI SEGU, mis 
ei sisalda üle 8,8% etüleenoksiidi 

2 A  X X X X 10 10 1,16 ra 

3298 ETÜLEENOKSIIDI JA 
PENTAFLUOROETAANI SEGU, mis ei 
sisalda üle 7,9% etüleenoksiidi 

2 A  X X X X 10 26 1,02 ra 

3299 ETÜLEENOKSIIDI JA 
TETRAFLUOROETAANI SEGU, mis ei 
sisalda üle 5,6% etüleenoksiidi 

2 A  X X X X 10 17 1,03 ra 

3300 ETÜLEENOKSIIDI JA SÜSINIKDIOKSIIDI 
SEGU, sisaldab üle 87% etüleenoksiidi 

2 TF > 
2900 

X X X X 5 28 0,73 ra 

3307 VEELDATUD GAAS, MÜRGINE, 
OKSÜDEERIV, N.O.S. 

2 TO ≤ 
5000 

X X X X 5   z 

3308 VEELDATUD GAAS, MÜRGINE, SÖÖBIV, 
N.O.S. 

2 TC ≤ 
5000 

X X X X 5   ra, z 

3309 VEELDATUD GAAS, MÜRGINE, 
KERGESTISÜTTIV, SÖÖBIV, N.O.S. 

2 TFC ≤ 
5000 

X X X X 5   ra, z 

3310 VEELDATUD GAAS, MÜRGINE, 
OKSÜDEERIV, SÖÖBIV, N.O.S. 

2 TOC ≤ 
5000 

X X X X 5   z 

3318 AMMONIAAGI LAHUS, suhteline tihedus 15°C 
vees vähem kui 0.881, sisaldab üle 50% 
ammoniaaki 

4 TC  X X X X 5   b 

3337 KÜLMUTUSGAAS R 404A (Pentafluoroetaani, 
1,1,1-trifluoroetaani ja 1,1,1,2-tetrafluoroetaani 
aseotroopne segu, sisaldab umbes 44 % 
pentafluoroetaani ja 52 % 1,1,1-trifluoroetaani) 

2 A  X X X X 10 36 0,82 ra 

3338 KÜLMUTUSGAAS R 407A (Difluorometaani, 
pentafluoroetaani ja 1,1,1,2-tetrafluoroetaani 
aseotroopne segu, sisaldab umbes 20% 
difluorometaani ja 40% pentafmoroetaani) 

2 A  X X X X 10 32 0,94 ra 

3339 KÜLMUTUSGAAS R 407B (Difluorometaan, 
pentafluoroetaan ja 1,1,12-tetrafluoroetaani 
tseotroopne segu, sisaldab umbes 10% 
difluorometaani ja 70% pentafluoroetaani) 

2 A  X X X X 10 33 0,93 ra 
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3340 KÜLMUTUSGAAS R 407C (Difluorometaani, 
pentafluoroetaani ja 1,1,1,2-tetrafluoroetaani 
aseotroopne segu, sisaldab umbes 23% 
difluorometaani ja 25% pentafluoroetaani) 

2 A  X X X X 10 30 0,95 ra 

3354 INSEKTITSIIDGAAS, KERGESTISÜTTIV, 
N.O.S. 

2 F  X X X X 10   ra, z 

3355 INSEKTITSIIDGAAS, MÜRGINE, 
KERGESTISÜTTIV, N.O.S. 

2 TF  X X X X 5   ra, z 

3374 ATSETÜLEEN, LAHUSTATUD 2 F  X   X 5 60  c p 

(a) Ei kehti komposiitmaterjalidest surveanumate kohta. 

(b) ÜRO nr 1965 segude jaoks on maksimaalne lubatav täitemass mahuliitri kohta järgmine: 

 

c  Käsitletakse pürofoorsena. 

d  Käsitletakse mürgisena. LC50 väärtus tuleb sellegipoolest määrata. 

 

Maksimaalne  
lubatud sisu mass  

mahu liitri kohta 

Kaubanduslik butaan 

Kaubanduslik 

propaan 

Tihedus kg/l 50 C 
juures 



Tabel 3:  2. KLASSI MITTEKUULUVAD AINED 
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1051 VESINIKTSÜANIID, STABILISEERITUD, 
sisaldab kuni 3% vett 

6.1 TF1 40 X   X 5 100 0,55 k 

1052 VESINIKFLUORIID, VEEVABA 8 CT1 1307 X  X X 5 10 0,84 a, ab, 
ac 

1745 BROOMPENTAFLUORIID 5.1 OTC 25 X  X X 5 10 (b) k, ab, 
ad 

1746 BROOMTRIFLUORIID 5.1 OTC 50 X  X X 5 10 (b) k, ab, 
ad 

2495 JOODPENTAFLUORIID 5.1 OTC 120 X  X X 5 10 (b) k, ab, 
ad 

(a) Ei kehti komposiitmaterjalidest surveanumate kohta. 

(b) Nõutav on vähemalt 8 mahu% paisumisruumi. 



 

P 201 PAKKIMISEESKIRI P 201 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 3167, 3168 ja 3169 kohta. 

Järgmised pakendid on lubatud: 

(1) Balloonid ja gaasianumad, mis vastavad pädeva asutuse poolt kinnitatud ehituse, katsetamise ja täitmise 
nõuetele; 

(2) Lisaks on lubatud järgmised pakendid tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud. 

Välispakendid: 
Vaadid (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); 
Kastid (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Kanistrid (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

Sisepakendid: 

(a) Mittemürgiste gaaside jaoks hermeetiliselt suletud klaasist või metallist sisepakendid, mille maksimaalne 
maht on 5 liitrit pakendi kohta; 

(b) Mürgiste gaaside jaoks hermeetiliselt suletud klaasist või metallist sisepakendid, mille maksimaalse maht on 
1 liiter pakendi kohta. 

Pakendid peavad vastama III pakendigrupi tugevusnõuetele. 

 

P 202 PAKKIMISEESKIRI P 202 

(Reserveeritud) 

 



 
P 203 PAKKIMISEESKIRI P 203 

Käesolev eeskiri kehtib klassi 2 kuuluvate külmutatud veeldatud gaaside kohta. 

Nõuded suletud krüotehnilistele anumatele 

(1) Jaos 4.1.6 toodud Pakkimise erisätted peavad olema täidetud. 

(2) Peatükis 6.2 nimetatud nõuded peavad olema täidetud. 

(3) Anumad peavad olema selliselt isoleeritud, et nendele ei tekiks härmatist. 

(4) Katserõhk 

Jahutatud vedelikud tuleb täita suletud krüotehnilistesse anumatesse järgmise minimaalse katserõhuga: 

(a) Vaakumisolatsiooniga suletud krüotehniliste anumate katserõhk ei tohi olla väiksem kui täidetud anuma 1,3-
kordne maksimaalse siserõhu, seda ka täitmise ja tühjendamise ajal, pluss 100 kPa (1 baar) summa; 

(b) Teiste suletud krüotehniliste anumate puhul ei tohi katserõhk olla väiksem kui täidetud anuma 1,3-kordne 
maksimaalne siseõhk, arvestades täitmise ja tühjendamise ajal tekkivat rõhku. 

(5) Täiteaste 

Mitte-kergestisüttivate, mittemürgiste jahutamisega veeldatud gaaside (klassifikatsioonikoodiga 3A ja 3O) puhul ei 
tohi vedela faasi maht täitmise temperatuuril ja rõhul 100 kPa (1 baar) ületada 98% surveanuma veemahust. 

Kui sisu tõstetaks temperatuurini, mille puhul aururõhk saab võrdseks ohutusklapi avanemisrõhuga, peab 
kergestisüttivate jahutamisega veeldatud gaaside (klassifikatsioonikoodiga 3F) puhul jääma täiteaste allapoole 
piiri, mille puhul vedela faasi maht ulatuks sellel temperatuuril 98%-ni veemahust. 

(6) Rõhualandusseadmed 

Suletud krüotehnilised anumad peab varustama vähemalt ühe rõhualandusseadmega. 

(7) Sobivus 

Materjalid, mida kasutatakse ühenduste lekkekindluse tagamiseks või sulgurite hooldamiseks, peavad sobima 
sisuga. Oksüdeerivate gaaside (klassifikatsioonikoodiga 30) veoks kasutatavate anumate puhul ei tohi need 
materjalid ohtlikult reageerida gaasidega. 

(8) Korraline ülevaatus 

(a) Rõhualandusklappide korraline ülevaatus ja katsete korraldamine vastavalt alajaole 6.2.1.6.3 peavad toimuma 
vähemalt iga viie aasta tagant. 

(b) Mitte-ÜRO krüotehniliste suletud anumate korraline ülevaatus ja katsete korraldamine vastavalt alajaole 
6.2.3.5.2 peavad toimuma vähemalt iga 10 aasta tagant. 

Avatud krüotehniliste anumate nõuded 

Avatud krüotehnilistes anumates võib vedada ainult järgnevaid mitteoksüdeeruvaid klassifikatsiooni koodi 3 A alla 
kuuluvaid jahutatud gaase: ÜRO nr 1913, 1951, 1963, 1970, 1977, 2591, 3136 ja 3158. 

Avatud krüotehnilised anumad peavad olema ehitatud nii, et need vastaksid järgnevatele nõuetele: 

(1) Anumad peavad olema konstrueeritud, toodetud ja varustatud nii, et need oleksid vastupidavad kõikvõimalikele 
tingimustele, kaasa arvatud kulumine, mis võivad neid tavatingimustes kasutamisel ja veo ajal mõjutada. 

(2) Anuma mahutavus võib olla maksimaalselt 450 l. 

(3) Klaasist anumad peavad olema topeltseintega, mille vahel on vaakumisolatsioon. Isolatsioon hoiab ära härmatise 
tekkimise anuma välisseinale. 

(4) Anumate valmistamiseks kasutatav materjal peab olema töötemperatuuril sobivate mehaaniliste omadustega. 

(5) Materjalid, mis puutuvad kokku ohtlike veostega, ei tohi olla nendest mõjutatud või nendega kokkupuutel hapraks 
muutuda või avaldada ohtlikku mõju, näiteks katalüüsida reaktsiooni või reageerida ohtlike veostega. 

(6) Topelt klaasseintega anumatel peab olema sobiva pehmenduse või absorbeerivast materjalist valmistatud 
välispakend, mis on vastupidavad tavatingimustes esineda võivatele survetele ja löökidele. 

(7) Anum tuleb valmistada selliselt, et see jääks veo ajal püstisesse asendisse, näiteks võib sellel olla alus, mille 
väiksem horisontaalne mõõt on suurem kui raskuskeskme kõrgus, kui anum on täidetud või paigaldatud 
kardaanriputile. 

(8) Anumate avadele paigaldatakse gaasi eraldumist soodustavad seadmed, mis hoiavad ära vedelike väljapritsimise 
anumatest ja mis on seadistatud nii, et need jäävad veo ajal püsivasse asendisse. 



(9) Avatud krüotehnilistele anumatele peab olema püsivalt kinnitatud järgnev märgistus, näiteks templi, graveeringu 
või söövitatuna: 

- tootja nimi ja aadress; 

- mudeli number või nimi; 

- seeria või partii number; 

- gaaside, mille jaoks anumat võib kasutada, ÜRO number ja tunnusnimetus; 

- anuma maht liitrites 
. 

 

 

P 204 PAKKIMISEESKIRI P 204 

(Kustutatud) 

 

 

P 205 PAKKIMISEESKIRI P 205 

 
Käesolev eeskiri kehtib ÜRO nr 3468. 
 

 
(1) Metallhüdriid-salvestussüsteemide jaoks kehtivad jao 4.1.6 pakkimise erisätted. 
(2) Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ainult surveanumatele, mille maht on 150 liitrit (vee puhul) ja mille maksimaalne 

rõhk ei ületa 25 MPa. 
(3) Metallhüdriid-salvestussüsteemides, mis vastavad peatükis 6.2 nimetatud gaaside vedamiseks ette nähtud 

surveanumate konstrueerimise ja katsetamise nõuetele, on lubatud vedada ainult vesinikku. 
(4) Kui kasutatakse terasest surveanumaid või terasest voodriga liit-surveanumaid, võib kasutada ainult „H”-tähega 

tähistatud anumaid vastavalt alajao 6.2.2.9.2 punktile (j). 
(5) Metallhüdriid-salvestussüsteemid peavad vastama ekspluatatsiooni tingimustele, konstruktsiooni tingimustele, 

mahumäärale, läbima tüübi katsed ja korralised katsed, vastu pidama katserõhule ning nominaalsele täiterõhule 
ja vastama standardis ISO 16111:2008 või ISO 16111:2018 (Teisaldatavad gaasisalvestusseadmed – pöörduva 
reaktsiooniga metallhüdriidi absorbeeruv vesinik) nimetatud sätetele, mis käsitlevad teisaldatavatele 
metallhüdriid-salvestussüsteemidele mõeldud rõhualandusseadmeid ja nende nõuetele vastavust ning luba 
kontrollitakse vastavalt alajaole 6.2.2.5. 

(6) Metallhüdriid-salvestussüsteeme täidetakse vesinikuga rõhul, mis ei ületa nominaalset täiterõhku, mis on 
märgitud püsivalt süsteemi peal (vt standard ISO 16111:2008 või ISO 16111:2018). 

(7) Metallhüdriid-salvestussüsteemi korralise katse nõuded peavad vastama standardile ISO 16111:2008 või ISO 
16111:2018 ja need katsed tuleb läbi viia vastavalt alajaole 6.2.2.6 ning perioodiliste ülevaatuste intervall ei tohi 
olla pikem kui viis aastat. Alajao 6.2.2.4 alusel on võimalik määrata, milline standard kehtib korralise ülevaatuse 
ja katsetuse ajal.  

 

P 206 PAKKIMISEESKIRI P 206 

Käesolev eeskiri kehtib ÜRO nr-te 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 ja 3505 kohta. 

Kui RID-is ei ole teisiti märgitud, on lubatud balloonid ja survevaadid, mis vastavad peatüki 6.2 vastavatele nõuetele. 

(1) Alajao 4.1.6 erinõuded peavad olema täidetud. 

(2) Korraline ülevaatus peab toimuma vähemalt iga 5 aasta tagant.. 

(3) Balloonid ja survevaadid peavad olema täidetud nii, et 50 °C juures ei oleks mittegaasiline faas suurem kui 95% 
vee mahust ja et need ei oleks täielikult täidetud 60 °C juures. Täitmise ajal ei tohi siserõhk ületada 65 °C juures 
balloonide ja survevaatide katserõhku. Balloonides ja survevaatides hoitavate ainete puhul tuleb arvestada 
aurustumise surve ja mahtpaisumisega. 

Vedelike puhul, mis sisaldavad surugaase, tuleb surveanuma siserõhu arvutamisel võtta arvesse mõlemat 
komponenti – nii vedelikku kui surugaasi. Kui katseandmeid pole saadaval, siis tuleb teha läbi järgnevad sammud: 

(a) Vedeliku aururõhu ja surugaasi osarõhu arvutamine temperatuuril 15 °C (täitmistemperatuur); 

(b) Temperatuurilt 15 °C temperatuurini 65 °C soojendamisel tekkiva vedela faasi mahtpaisumise arvutamine ja 
ülejäänud gaasilise faasi ruumala arvutamine; 

(c) Surugaasi osarõhu arvutamine temperatuuril 65 °C, võttes arvesse vedela faasi mahtpaisumist; 



MÄRKUS: Arvesse tuleb võtta surugaasi kokkusurutavuse tegurit temperatuuridel 15 °C ja 65 °C. 

(d) Vedeliku aururõhu arvutamine temperatuuril 65 °C; 

(e) Kogurõhk on vedeliku aururõhu ja surugaasi osarõhu summa temperatuuril 65 °C; 

(f) Arvesse tuleb võtta surugaasi lahustuvust veeldatud faasis temperatuuril 65 °C; 

Ballooni või survevaadi katserõhk ei tohi olla väiksem kui arvutuslik kogurõhk miinus 100 kPa (1 baar). 

Kui surugaasi lahustuvus vedelas faasis ei ole arvutuste jaoks teada, siis tuleb katserõhk arvutada gaasi 
lahustuvust (alapunkt (f)) arvesse võtmata. 

(4) Minimaalne katserõhk peab propellentide puhul vastama pakkimiseeskirjale P 200, kuid see ei tohi olla väiksem 
kui 20 baari. 

Lisanõue 

Balloone ja survevaate ei tohi veoks lubada, kui need on ühendatud pihustusainete pealekandmisseadmetega, näiteks 
vooliku ja otsiku komplektid. 

Pakkimise erisätted 

PP 89 

 

 

PP 97 

ÜRO nr 3501, 3502, 3503, 3504 ja 3505, v.a alajao 4.1.6.9. punktis (b) nimetatu puhul ei tohi kasutatud 
mittetaastäidetavate balloonide vee mahutavus olla suurem kui 1000 liitrit, mis tuleb jagada baarides 
väljendatud katserõhuga juhul, kui ehitusstandardi mahu ja rõhu piirangud vastavad standardile ISO 
11118:1999, mille alusel maksimaalne mahutavus ei tohi olla suurem kui 50 liitrit. 

ÜRO nr 3500 alla määratud tulekustutusainete puhul on korralisel ülevaatusel katsetamise maksimaalne 
aeg 10 aastat. Neid võib vedada 450-liitrise maksimaalse veemahutavusega torukujulistes anumates, mis 
vastavad peatüki 6.2 nõuetele 

 

P 207 PAKKIMISEESKIRI P 207 

Käesolev eeskiri kehtib ÜRO nr 1950 kohta. 

Lubatud on kasutada järgmisi pakendeid, kui on täidetud jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted: 

(a) Vaadid (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); 

Kastid (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2). 

Pakendid peavad vastama II pakendigrupi tugevusnõuetele. 

(b) Jäigad välispakendid, mille puhasmass on järgmine: 

Kartong      55 kg 

Muu kui kartong    125 kg 

Alajao 4.1.1.3 nõuded ei pea olema täidetud. 

Pakendid peavad olema kujundatud ja konstrueeritud selliselt, et veo tavatingimustes aerosoolid ei liiguks liigselt ja ei 
vabaneks anumast juhuslikult. 

Pakkimise erisäte 

PP 87 ÜRO nr 1950 jääkaerosoolide puhul, mida veetakse vastavalt erisättele 327, peab pakenditel olema vaba 
vedeliku takistusvahend aine juhusliku eraldumise takistamiseks veo ajal, nt imav materjal. Pakendeid tuleb 
piisavalt ventileerida, et vältida ohtliku atmosfääri tekkimist ja surve suurenemist. 

RID-i ja ADR-i puudutav pakkimise erisäte 

RR 6 ÜRO nr 1950 täislastis vedamisel võib metallesemeid pakkida ka järgmiselt: 

need esemed võib alustele komplektiks kokku pakkida ja hoida plastkatte all paigal; need virnastatakse ja 
kinnitatakse turvaliselt kaubaalustele. 

 

P 208 PAKKIMISEESKIRI P 208 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib 2. klassi adsorbeerunud gaaside kohta. 

(1) Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et alajao 4.1.6.1 üldised pakkimise sätted: 

Peatükis 6.2 määratletud balloonid, mis vastavad standarditele ISO 11513:2011, ISO 11513:2019, ISO 9809-1:2010 



või ISO 9809-1:2019. 

(2) Iga täidetud ballooni rõhk peab olema vähem kui 101,3 kPa temperatuuril 20 ⁰C ja vähem kui 300 kPa 

temperatuuril 50 ⁰C. 

(3) Ballooni minimaalne katserõhk peab olema 21 baari. 

(4) Ballooni minimaalne lõhkemisrõhk peab olema 94.5 baari. 

(5) Täidetud ballooni siserõhk temperatuuril 65 ⁰C ei tohi ületada ballooni katserõhku. 

(6) Adsorbeeriv materjal peab sobima ballooniga ja ei tohi moodustada kahjulikke või ohtlikke ühendeid 
adsorbeeritava gaasiga. Gaasi kombinatsioon adsorbeeriva materjaliga ei tohi mõjutada ega nõrgestada ballooni 
ega põhjustada ohtlikku reaktsiooni (nt katalüüs). 

(7) Adsorbeeriva materjali kvaliteeti tuleb kontrollida iga täitmise käigus, et tagada, et selle pakkimiseeskirja nõuded 
rõhu ja keemilise stabiilsuse kohta on täidetud iga kord, kui adsorbeerunud gaasi pakend antakse veoks üle. 

(8) Adsorbeeriv materjal ei täida ühegi RID-i klassi klassifitseerimiskriteeriume. 

(9) Nõuded balloonidele ja sulguritele, mis sisaldavad mürgiseid gaase LC50 vähem kui 200 ml/m3 (ppm) või võrdselt 
sellega (vt tabel 1) on järgnevad: 

(a) Ventiilide väljavoolud peavad olema varustatud rõhku hoidvate hermeetiliste punn- või keermega korkidega, mille 
keermed sobivad ventiili väljalaskeavaga. 

(b) Kõik ventiilid peavad olema performeerimata membraaniga tihendita ventiilid või seda tüüpi ventiilid, mis takistavad 
aine kadu läbi tihendi või tihendi kõrvalt. 

(c) Pärast täitmist tuleb kontrollida iga ballooni ja sulguri lekkekindlust. 
(d) Kõik ventiilid peavad taluma surveanuma katserõhku ilma vigastuste või lekke tekkimiseta ning neil peab olema 
kooniline keermestatud vahetu ühendus surveanumaga või muu ühendus, mis vastab standardi ISO 10692-2:2001 
nõuetele. 
(e) Balloonid ja ventiilid ei tohi olla varustatud rõhualandusseadmetega. 
 
(10) Pürofoorseid gaase sisaldavate balloonide ventiilide väljalaskeavad peavad olema varustatud rõhku hoidvate 

hermeetiliste punn- või keermega korkidega, mille keermed sobivad ventiili väljalaskeavaga. 
(11) Täitmise protseduur peab vastama standardi ISO 11513:2011 lisale A (kehtib kuni 31. detsembrini 2024) või ISO 

11513:2019 lisale A. 
(12) Korralise ülevaatuse maksimaalne periood on 5 aastat. 
(13) Aine kohta kehtivad pakkimise erisätted (vt tabel 1). 
Materjali vastavus 

a:  Alumiiniumisulamist surveanumaid ei Ole lubatud kasutada. 

d:  Kui kasutatakse terasest surveanumaid, on lubatud kasutada ainult neid, millele on märgitud täht „H” vastavalt alajao 

6.2.2.7.4 punktile (p). 

Gaase puudutavad sätted 

r: Selle gaasi täiteaste peab olema selline, et täieliku lagunemise korral ei ületa rõhk kahte kolmandikku surveanuma 

katserõhust. 

Materjali vastavus N.O.S. adsorbeerunud gaaside kirjete kohta 

z: Materjalid, millest anumad ja nende manused on valmistatud, peavad sobima sisuga ega tohi sisuga reageerimisel 

moodustada kahjulikke või ohtlikke ühendeid. 

 

 

Tabel 1: Adsorbeerunud gaasid 

ÜRO 
nr 

Nimetus ja kirjeldus Klassifikatsioonikood 
LC50 
ml/m3 

Pakkimise 
erisätted 

3510 ADSORBEERUNUD GAAS, KERGESTISÜTTIV, N.O.S. 9F  z 

3511 ADSORBEERUNUD GAAS, N.O.S. 9A  z 

3512 ADSORBEERUNUD GAAS, MÜRGINE, N.O.S. 9T ≤ 5000 z 

3513 ADSORBEERUNUD GAAS, OKSÜDEERIV, N.O.S. 9O  z 

3514 
ADSORBEERUNUD GAAS, MÜRGINE, KERGESTISÜTTIV, 
N.O.S. 

9TF ≤ 5000 z 

3515 
ADSORBEERUNUD GAAS, MÜRGINE, OKSÜDEERIV, 
N.O.S. 

9TO ≤ 5000 z 

3516 ADSORBEERUNUD GAAS, MÜRGINE, SÖÖBIV, N.O.S. 9TC ≤ 5000 z 



3517 
ADSORBEERUNUD GAAS, MÜRGINE, KERGESTISÜTTIV, 
SÖÖBIV, N.O.S. 

9TFC ≤ 5000 z 

3518 
ADSORBEERUNUD GAAS, MÜRGINE, OKSÜDEERIV, 
SÖÖBIV, N.O.S. 

9TOC ≤ 5000 z 

3519 BOORTRIFLUORIID, ADSORBEERUNUD 9TC 387 a 

3520 KLOOR, ADSORBEERUNUD 9TOC 293 a 

3521 SILIKOONTETRAFLUORIID, ADSORBEERUNUD 9TC 450 a 

3522 ARSIIN, ADSORBEERUNUD  9TF 20 d 

3523 GERMAAN, ADSORBEERUNUD  9TF 620 d, r 

3524 FOSFORPENTAFLUORIID, ADSORBEERUNUD  9TC 190  

3525 FOSFIIN, ADSORBEERUNUD  9TF 20 d 

3526 VESINIKSELENIID, ADSORBEERUNUD 9TF 2  

 



 

P 209 PAKKIMISEESKIRI P 209 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 3150 väikeste süsivesinikgaasiga töötavate seadmete või väikeste seadmete 
süsivesinikgaasi täiteballoonide kohta 

(1) Jaos 4.1.6 toodud Pakkimise erisätted peavad olema vajadusel täidetud. 

(2) Veosed peavad vastama selle maa eeskirjadele, kus nad on täidetud. 

(3) Seadmed ja täiteballoonid peavad olema pakitud välispakenditesse, mis vastavad jao 6.1.4 nõuetele ning on 
katsetatud ja kinnitatud vastavalt peatüki 6.1 II pakendigrupi nõuetele. 

 



 

P 300 PAKKIMISEESKIRI P 300 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 3064 kohta. 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

Kombineeritud pakendid, mis koosnevad sisemistest metallist purkidest, mille maht ei ole rohkem kui 1 liiter purgi 
kohta, ning puidust välistest kastidest (4C1, 4C2, 4D või 4F), mis ei sisalda rohkem kui 5 liitrit lahust. 

Lisanõuded 

1. Metallist purke peab täielikult ümbritsema absorbeeriv, polsterdav materjal. 

2. Puidust kastid peavad olema täielikult vooderdatud sobiva, vees ja nitroglütseriinis mittemärguva materjaliga. 

 

P 301 PAKKIMISEESKIRI P 301 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 3165 kohta. 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

(1) Alumiiniumist surveanum, mis on valmistatud torulõikudest ja millel on keevitatud peaosad. 

Selle anuma peamine kütust sisaldav osa peab koosnema keevitatud alumiiniumist anumast, mille maksimaalne 
sisemine maht on 46 liitrit. 

Välimise anuma minimaalne arvutuslik ülerõhk peab olema 1275 kPa ja minimaalne lõhkemisrõhk 2 755 kPa. 

Kõik anumad peavad olema kontrollitud lekkimise suhtes tootmise ajal ning enne kauba saatmist ja olema 
lekkekindlad. 

Kogu sisemine ühik peab olema kindlalt pakitud mittepõlevasse pehmendavasse materjali, nagu näiteks 
vermikuliiti, ja tugevasse välisesse, tihedalt suletud metallist pakendisse, mis kaitseb piisavalt kõiki manuseid. 

Kütuse maksimaalne kogus peamise kütust sisaldava osa ja saadetise kohta on 42 liitrit. 

(2) Alumiiniumist surveanum. 

Selle anuma peamine kütust sisaldav osa peab koosnema keevitatud, auru mitte läbi laskvast elastomeersest 
kütuseanumast, mille maksimaalne sisemine maht on 46 liitrit. 

Välimise anuma minimaalne arvutuslik ülerõhk peab olema 2860 kPa ja minimaalne lõhkemisrõhk 5170 kPa. 

Kõik anumad peavad olema kontrollitud lekkimise suhtes tootmise ajal ja enne kauba saatmist ning olema 
kindlalt pakitud mittepõlevasse polsterdavasse materjali, nagu näiteks vermikuliiti, ja tugevasse välisesse, 
tihedalt suletud metallist pakendisse, mis kaitseb piisavalt kõiki manuseid. 

Maksimaalne kütuse kogus peamise kütust sisaldava osa ja saadetise kohta on 42 liitrit. 

 

P 302 PAKKIMISEESKIRI P 302 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 3269 kohta. 

Järgmised kombineeritud pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

Välispakendid: 
Vaadid (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); 
Kastid (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Kanistrid (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

Sisepakendid: 

Aktivaatori (orgaanilise peroksiidi) maksimaalne kogus ei tohi vedeliku puhul ületada 125 ml sisepakendi 
kohta ja tahkise puhul 500 g. 

Baasmaterjal ja aktivaator tuleb pakkida eraldi sisepakenditesse. 

Komponente võib paigutada samasse välispakendisse tingimusel, et nad lekkimise korral omavahel ohtlikult ei 
reageeri. 

Pakendid peavad vastama II või III pakendigrupi tugevusnõuetele vastavalt baasmaterjali käsitleva 3. klassi 
kriteeriumidele. 



 

P 400 PAKKIMISEESKIRI P 400 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

(1) Surveanumad tingimusel, et alajao 4.1.3.6 üldsätted on täidetud. Anumad peavad olema terasest ning peavad 
läbima esmase katsetamise ning iga viie aasta järel sooritatava korralise katsetamise rõhul, mis ei ole vähem kui 
1 MPa (10 baari, manomeetriline rõhk). Veo ajal peab vedelik olema inertgaasi kihi all, mille manomeetriline rõhk 
ei tohi olla alla 20 kPa (0,2 baari); 

(2) Kastid (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F või 4G), vaadid (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1D või 1G) või kanistrid 
(3A1, 3A2, 3B1 või 3B2), mis sisaldavad hermeetiliselt suletud metallist purke, mille sisepakendid on klaasist või 
metallist, mille maht ei ületa 1 liitrit pakendi kohta, ning millel on tihendiga sulgurid. Sisepakenditel peavad 
olema keermestatud sulgurid või sellised sulgurid, mis on füüsiliselt kinnitatud vahendiga, mis takistab sulguri 
lahtitulemist või lõdvenemist löögi või vibratsiooni mõjul veo ajal. Sisepakendid peavad olema igast küljest 
polsterdatud kuiva, absorbeeriva, mittepõleva materjaliga, mille kogus on piisav kogu sisu imamiseks. 
Sisepakendeid ei tohi täita üle 90% nende mahust. Välispakendite maksimaalne puhasmass on 125 kg; 

(3) Terasest, alumiiniumist või metallist vaadid (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 või 1N2), kanistrid (3A1, 3A2, 3B1 või 
3B2) või kastid (4A, 4B või 4N), mille maksimaalne puhasmass on 150 kg pakendi kohta, mis sisaldavad 
hermeetiliselt suletud metallist purke, mille maht ei ületa 4 liitrit purgi kohta, ning millel on tihendiga sulgurid. 
Sisepakenditel peavad olema keermestatud sulgurid või sellised sulgurid, mis on füüsiliselt kinnitatud vahendiga, 
mis takistab sulguri lahtitulemist või lõdvenemist löögi või vibratsiooni mõjul veo ajal. Sisepakendid peavad 
olema igast küljest polsterdatud kuiva, absorbeeriva, mittepõleva materjaliga, mille kogus on piisav kogu sisu 
imamiseks. Iga sisepakendite kiht peab olema lisaks polsterdusele eraldatud vaheplaadiga. Sisepakendeid ei 
tohi täita üle 90% nende mahust. 

Pakkimise erisäte 

PP 86 ÜRO nr 3392 ja 3394 puhul tuleb õhk eemaldada auru ruumiosast lämmastiku abil või mõnel muul viisil. 

 

P 401 PAKKIMISEESKIRI P 401 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

(1) Surveanumad tingimusel, et alajao 4.1.3.6 üldsätted on täidetud. Anumad peavad olema terasest ning peavad 
läbima esmase katsetamise ning iga 10 aasta järel sooritatava korralise katsetamise rõhul, mis ei ole vähem kui 
0,6 MPa (6 baari, manomeetriline rõhk). Veo ajal peab vedelik olema inertgaasi kihi all, mille manomeetriline 
rõhk ei tohi olla alla 20 kPa (0,2 baari); 

(2) Kombineeritud pakendid: 

Välispakendid: 
Vaadid (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); 
Kastid (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Kanistrid (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

Sisepakendid: 
klaasist, metallist või plastist pakendid, millel on keermestatud korgid ja mille maksimaalne mahutavus ulatub 
1 liitrini. 

Iga sisepakendit peab ümbritsema inertne pehmendus ja imav materjal, mis on vajadusel võimeline endasse 
imama kogu pakendi sisu. 
Maksimaalne puhasmass välispakendi kohta ei tohi ületada 30 kg. 

RID-i ja ADR-i puudutav pakkimise erisäte 

RR 7 ÜRO nr 1183, 1242, 1295 ja 2988 puhul tuleb surveanumaid katsetada siiski iga viie aasta tagant. 

 



 

P 402 PAKKIMISEESKIRI P 402 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

(1) Surveanumad tingimusel, et alajao 4.1.3.6 üldsätted on täidetud. Anumad peavad olema terasest ning peavad 
läbima esmase katsetamise ning iga 10 aasta järel sooritatava korralise katsetamise rõhul, mis ei ole vähem kui 
0,6 MPa (6 baari, manomeetriline rõhk). Veo ajal peab vedelik olema inertgaasi kihi all, mille manomeetriline 
rõhk ei tohi olla alla 20 kPa (0,2 baari); 

(2) Kombineeritud pakendid. 

Välispakendid: 
Vaadid (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); 
Kastid (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Kanistrid (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

Sisepakendid: 

Klaas     10 kg 
Metall või plast    15 kg 

Igal sisepakendil peavad olema keermestatud korgid. 
Iga sisepakendit peab ümbritsema inertne pehmendus ja imav materjal, mis on vajadusel võimeline endasse 
imama kogu pakendi sisu. 

Maksimaalne puhasmass välispakendi kohta ei tohi ületada 125 kg. 

(3) Terasest vaadid (1A1) maksimaalse mahuga 250 liitrit. 

(4) Komposiitmaterjalidest pakendid, mis koosnevad välisest, terasest või alumiiniumist vaadiga plastist anumast 
(6HA1 või 6HB1) maksimaalse mahuga 250 liitrit. 

Pakkimise erisäte 

RR 4 ÜRO nr 3130 jaoks peavad anumate avaused olema tihedalt suletud kahe järjestikuse seadmega, millest üks 
peab olema keeratav või samaväärsel moel kinnitatav. 

RR 7 ÜRO nr 3129 puhul tuleb surveanumaid katsetada siiski iga viie aasta tagant. 
RR 8 ÜRO nr 1389, 1391, 1411, 1421, 1928, 3129, 3130, 3148 ja 3482 puhul peavad surveanumad läbima siiski 

esmase katse ning perioodilised katsed, mis tuleb teostada rõhu juures, mis ei ole väiksem kui 1 Mpa (10 
baari). 

 



 

P 403 PAKKIMISEESKIRI P 403 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

Kombineeritud pakendid 
Maksimaalne puhasmass 

Sisepakendid Välispakendid 

Klaas 2 kg Vaadid  
Plastist 15 kg terasest (1A1, 1A2) 400 kg 
Metall 20 kg alumiiniumist (1B1, 1B2) 400 kg 
  muust metallist (1N1, 1N2)  400 kg 
  plastist (1H1, 1H2) 400 kg 
  vineerist (1D) 400 kg 
  kartongist (1G) 400 kg 

  Kastid  
  terasest (4A) 400 kg 
  alumiiniumist (4B) 400 kg 
  muust metallist (4N) 400 kg 
  naturaalsest puidust (4C1) 250 kg 
  naturaalsest puidust, puistumis- 250 kg 

  kindlate seintega (4C2)  
  vineerist (4D) 250 kg 
  taastatud puidust (4F) 125 kg 
  kartongist (4G) 125 kg 
  vahtplastist (4H1) 60 kg 
  jäigast plastist (4H2) 250 kg 

  Kanistrid  
  terasest (3A1, 3A2) 120 kg 
  alumiiniumist (3B1, 3B2) 120 kg 
  plastist (3H1, 3H2) 120 kg 

Lihtpakendid Maksimaalne puhasmass 

Vaadid  
terasest (1A1, 1A2) 250 kg 
alumiiniumist (1B1, 1B2) 250 kg 
metallist, peale terase või alumiiniumi (1N1, 1N2) 250 kg 
plastist (1H1, 1H2) 250 kg 

Kanistrid  
terasest (3A1, 3A2) 120 kg 
alumiiniumist (3B1, 3B2) 120 kg 
plastist (3H1, 3H2) 120 kg 

Liitpakendid  
plastist anum terasest või alumiiniumist välise vaadiga (6HA1 või 6HB1) 250 kg 
plastist anum kartongist, plastist või vineerist välise vaadiga (6HG1, 6HH1 
või 6HD1) 

75 kg 

plastist anum terasest või alumiiniumist välise korvpakendi või kastiga või 
plastist anum puidust, vineerist, kartongist või jäigast plastist välise kastiga 
(6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 või 6HH2) 

75 kg 

Surveanumad tingimusel, et alajao 4.1.3.6 üldsätted on täidetud.  

Lisanõue 

Pakendid peavad olema hermeetiliselt suletud. 

Pakkimise erisäte 

PP 83 (Kustutatud) 



 

P 404 PAKKIMISEESKIRI P 404 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib järgmiste pürofoorsete tahkete ainete kohta: ÜRO nr 1383, 1854, 1855, 2008, 2441, 
2545, 2546, 2846, 2881, 3200, 3391 ja 3393. 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

(1) Kombineeritud pakendid  

Välispakendid: (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 
4G või 4H2) 

Sisepakendid: Metallist anumad, igaühe puhasmass mitte üle 15 kg. Sisepakendid peavad olema 
hermeetiliselt suletud; 

Klaasanumad, igaühe puhasmass mitte üle 15 kg, peavad olema varustatud 
sulguritega (koos tihenditega), polsterdatud igast küljest ja asuma hermeetiliselt 
suletud metallist purgis. 

Sisepakenditel peavad olema keermestatud sulgurid või sellised sulgurid, mis on füüsiliselt kinnitatud vahendiga, mis 
takistab sulguri lahtitulemist või lõdvenemist löögi või vibratsiooni mõjul veo ajal. 

Välispakendite maksimaalne puhasmass tohib olla 125 kg. 

(2) Metallist pakendid: (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1 ja 3B2) 

Maksimaalne kogumass: 150 kg 

(3) Liitpakendid: Plastist anum välise terasest või alumiiniumist vaadiga (6HA1 või 6HB1) 

Maksimaalne kogumass: 150 kg 

Surveanumad tingimusel, et alajao 4.1.3.6 üldsätted on täidetud. 

Pakkimise erisäte 

PP 86 ÜRO nr 3391 ja 3393 puhul tuleb õhk eemaldada auru ruumiosast lämmastiku abil või mõnel muul viisil. 

 

P 405 PAKKIMISEESKIRI P 405 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 1381 kohta. 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

(1) ÜRO nr 1381, niiske fosfor jaoks:  

(a) Kombineeritud pakendid  

Välispakendid: (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D või 4F) 

Maksimaalne puhasmass: 75 kg 

Sisepakendid: 

(i) hermeetiliselt suletud metallist purgid, maksimaalse puhasmassiga 15 kg või 

(ii) klaasist sisepakendid, polsterdatud igast küljest kuiva, absorbeeriva, mittepõleva materjaliga, mille 
kogus on piisavalt suur kogu sisu imamiseks, mille maksimaalne puhasmass on 2 kg või 

(b) Vaadid (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 või 1N2); maksimaalne puhasmass: 400 kg 

Kanistrid (3A1 või 3B1); maksimaalne puhasmass: 120 kg. 

Need pakendid läbima alajaos 6.1.5.4 sätestatud tiheduskatse II pakendigrupi tugevusnõuete kohaselt. 

(2) ÜRO nr 1381, kuiva fosfori jaoks: 

(a) Sulas olekus: vaadid (1A2, 1B2 või 1N2) maksimaalse puhasmassiga 400 kg või 

(b) Mürskudes või kõva kestaga veostes, kui neid veetakse ilma 1. klassi kuuluvate komponentideta: nii nagu 
pädeva asutuse poolt määratud. 



 

P 406 PAKKIMISEESKIRI P 406 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

(1) Kombineeritud pakendid 

välispakendid: (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 1G, 1D, 1H1, 1H2, 3H1 või 3H2)  

sisepakendid:  veekindlad pakendid 

(2) Plastist, vineerist või kartongist vaadid (1H2, 1D või 1G) või kastid (4A, 4B, 4N, 4C1, 4D, 4F, 4C2, 4G ja 4H2) 
veekindla sisemise koti, plastkilest voodri või veekindla kattega; 

(3) Metallist vaadid (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 või 1N2), plastist vaadid (1H1 või 1H2), metallist kanistrid (3A1, 3A2, 
3B1 või 3B2), plastist kanistrid (3H1 või 3H2), plastist anum terasest või alumiiniumist välise vaadiga (6HA1 või 
6HB1), plastist anum kartongist, plastist või vineerist välise vaadiga (6HG1, 6HH1 või 6HD1), plastist anum 
terasest või alumiiniumist välise korvpakendi või kastiga või plastist anum puidust, vineerist, kartongist või jäigast 
plastist välise kastiga (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 või 6HH2). 

Lisanõuded 

1. Pakendid peavad olema konstrueeritud ja ehitatud selliselt, et takistada vee- või alkoholisisalduse või 
flegmatisaatorisisalduse kadu. 

2. Pakendid peavad olema ehitatud ja suletud selliselt, et hoitaks ära plahvatuslik ülerõhk või rõhu tõus üle 300 kPa (3 
baari). 

Pakkimise erisätted 

PP 24 ÜRO nr 2852, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 ja 3369 jaoks ei tohi veetav kogus ületada 500 g saadetise 
kohta. 

PP 25 ÜRO nr 1347 puhul ei tohi veetav kogus ületada 15 kg saadetise kohta. 
PP 26 ÜRO nr 1310, 1320, 1321, 1322, 1344, 1347, 1348, 1349, 1517, 2907, 3317 ja 3376 jaoks peavad pakendid 

olema pliivabad. 
PP 48 ÜRO nr 3474 puhul ei tohi metallpakendeid kasutada. Muudest materjalidest pakendeid, mis sisaldavad 

väikest kogust metalli, nt metallsulgurid või muud metallist manused nagu mainitud alajaos 6.1.4, ei loeta 
metallpakenditeks. 

PP 78 ÜRO nr 3370 ei tohi vedada kogustes, mis ületavad 11,5 kg saadetise kohta. 
PP 80 ÜRO nr 2907 puhul peavad pakendid vastama II pakendigrupi tugevusnõuetele. Kasutada ei tohi pakendeid, 

mis vastavad I pakendigrupi katsekriteeriumidele. 

 

P 407 PAKKIMISEESKIRI P 407 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 1331, 1944, 1945 ja 2254 kohta. 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud 

Välispakendid: 
Vaadid (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); 
Kastid (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Kanistrid (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

Sisepakendid: 
Tikud peavad olema tihedalt pakitud turvaliselt suletud sisepakenditesse, et vältida nende juhuslikku süttimist veo 
tavatingimustes. 

Saadetise maksimaalne kogumass ei tohi ületada 45 kg, väljaarvatud kartongist kastide puhul, mil see ei tohi ületada 
30 kg. 

Pakendid peavad vastama III pakendigrupi tugevusnõuetele. 

Pakkimise erisäte 

PP 27 ÜRO nr 1331 termotuletikud ei tohi olla pakitud samasse pakendisse mitte ühegi teise ohtliku veosega, välja 
arvatud ohutud tuletikud või vahatuletikud, mis peavad olema pakitud eraldi sisepakenditesse. Sisepakendid 
ei tohi sisaldada üle 700 termotuletiku. 

 



 

P 408 PAKKIMISEESKIRI P 408 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 3292 kohta. 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud 
(1) Akuelementide jaoks: 

Vaadid (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 
Kastid (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Kanistrid (3A2, 3B2, 3H2). 

Välispakendid peavad sisaldama piisaval hulgal pehmendavat materjali, et vältida kontakti akuelementide vahel 
ning akuelementide ja välispakendi sisepindade vahel ning et kindlustada, et veo ajal ei toimuks ohtlikku 
akuelementide liikumist välispakendi sees. 
Pakendid peavad vastama II pakendigrupi tugevusnõuetele; 

(2) Akusid võib vedada pakkimata või kaitsvates ümbristes (nt täielikult suletud korvpakendites või puidust 
lattkastides). Teised akud või akudega koos pakitud ained ei tohi oma raskusega akuklemmidele toetuda. 
Pakendid ei pea vastama alajao 4.1.1.3 nõuetele. 
MÄRKUS: Lubatud pakendite puhasmass võib olla suurem kui 400 kg (vt alajagu 4.1.3.3). 

Lisanõue 

Elemendid ja akud peavad olema kaitstud lühiste eest ja isoleeritud viisil, mis hoiab ära lühise tekkimise. 

 

P 409 PAKKIMISEESKIRI P 409 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 3292 kohta. 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud 

(1) Kartongist vaat (1G), mis võib olla varustatud voodri või kattega; maksimaalne puhasmass: 50 kg; 

(2) Kombineeritud pakendid: Kartongist kast (4G) ühe plastist sisemise kotiga; maksimaalne puhasmass: 50 kg; 

(3) Kombineeritud pakendid: Kartongist kast (4G) või kartongist vaat (1G) plastist sisepakenditega, millest igaüks 
sisaldab maksimaalselt 5 kg; maksimaalne puhasmass: 25 kg. 



 

P 410 PAKKIMISEESKIRI P 410 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

Kombineeritud pakendid Maksimaalne puhasmass 

Sisepakendid Välispakendid Pakendigrupp II Pakendigrupp III 

klaasist 10 kg Vaadid   
plastist(a) 30 kg terasest (1A1, 1A2) 400 kg 400 kg 
metallist 40 kg alumiiniumist (1B1, 1B2) 400 kg 400 kg 
paberist (a),(b) 10 kg muust metallist (1N1, 1N2) 400 kg 400 kg 
kartongist (a),(b) 10 kg plastist (1H2) 400 kg 400 kg 
 

(a) Need pakendid peavad olema 
puistumiskindlad. 
(b) Neid sisepakendeid ei tohi 
kasutada, kui veetavad ained võivad 
veo ajal vedelaks muutuda. 

vineerist (1D) 400 kg 400 kg 
kartongist (1G) 400 kg 400 kg 

Kastid   
terasest (4A) 400 kg 400 kg 
alumiiniumist (4B) 400 kg 400 kg 
muust metallist (4N) 400 kg 400 kg 
naturaalsest puidust (4C1) 400 kg 400 kg 

  naturaalsest puidust, puistumis- 400 kg 400 kg 
  kindlate seintega (4C2)   

  vineerist (4D) 400 kg 400 kg 
  taastatud puidust (4F) 400 kg 400 kg 
  kartongist (4G)(a) 400 kg 400 kg 
  vahtplastist (4H1) 60 kg 60 kg 
  jäigast plastist (4H2) 400 kg 400 kg 

  Kanistrid   
  terasest (3A1, 3A2) 120 kg 120 kg 
  alumiiniumist (3B1, 3B2) 120 kg 120 kg 
  plastist (3H1, 3H2) 120 kg 120 kg 

Lihtpakendid 

Vaadid   
terasest (1A1 või 1A2) 400 kg 400 kg 
alumiiniumist (1B1 või 1B2) 400 kg 400 kg 
metallist, peale terase või alumiiniumi (1N1 või 1N2) 400 kg 400 kg 
plastist (1H1 või 1H2) 400 kg 400 kg 

Kanistrid   
terasest (3A1 või 3A2) 120 kg 120 kg 
alumiiniumist (3B1 või 3B2) 120 kg 120 kg 
plastist (3H1 või 3H2) 120 kg 120 kg 

Kastid   
terasest (4A)(c) 400 kg 400 kg 
alumiiniumist (4B)(c) 400 kg 400 kg 
muust metallist (4N)(c) 400 kg 400 kg 
naturaalsest puidust (4C1)(c) 400 kg 400 kg 
vineerist (4D)(c) 400 kg 400 kg 
taastatud puidust (4F)(c) 400 kg 400 kg 
naturaalsest puidust, puistumiskindlate seintega (4C2)(c) I400 kg 400 kg 
kartongist (4G)(c) 400 kg 400 kg 
jäigast plastist (4H2)(c) 400 kg 400 kg 

Kotid   
kotid (5H3, 5H4, 5L3, 5M2)(c),(d) 50 kg 50 kg 

(c) Neid sisepakendeid ei tohi kasutada, kui veetavad ained võivad veo ajal vedelaks muutuda. 
(d) Neid pakendeid tohib II pakendigrupi ainete jaoks kasutada ainult siis, kui neid veetakse kaetud vagunis või suletud 

konteineris. Neid pakendeid ei tohi kasutada II pakendigrupi ainete jaoks, kui neid veetakse kaetud vagunis või 
suletud konteineris.  

Liitpakendid   
plastist anum terasest, alumiiniumist, vineerist, kartongist või plastist välise 
vaadiga (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HD1 või 6HH1) 

400 kg 400 kg 

plastist anum terasest või alumiiniumist välise korvpakendi või kastiga või 
puidust, vineerist, kartongist või jäigast plastist välise kastiga (6HA2, 6HB2, 
6HC, 6HD2, 6HG2 või 6HH2) 

75 kg 75 kg 

klaasist anum terasest, alumiiniumist, vineerist või kartongist välise vaadiga 
(6PA1, 6PB1, 6PD1 või 6PG1) või terasest või alumiiniumist välise 
korvpakendi või kastiga või puidust või kartongist välise kastiga või punutud 
välise korviga (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 või 6PD2) või vaht- või jäigast 

75 kg 75 kg 



plastist välispakendiga (6PH1 või 6PH2) 
Surveanumad tingimusel, et alajao 4.1.3.6 üldsätted on täidetud. 

Pakkimise erisätted 

PP 39 ÜRO nr 1378 jaoks on metallist pakendite korral vajalik ventilatsiooniseade. 
PP 40 II pakendigruppi kuuluvate ÜRO nr 1326, 1352, 1358, 1395, 1396, 1436, 1437, 1871, 2805 ja 3182 jaoks 

pole kotid lubatud. 
PP 83 (Kustutatud) 



 

P 411 PAKKIMISEESKIRI P 411 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 3270 kohta. 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

Vaadid (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 
Kastid (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Kanistrid (3A2, 3B2, 3H2). 

tingimusel, et suurenenud siserõhu tõttu ei tekiks plahvatust. 

Maksimaalne puhasmass ei tohi ületada 30 kg. 

 

P 412 PAKKIMISEESKIRI P 412 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 3527 kohta. 

Järgmised liitpakendid on lubatud tingimusel, et alajagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud 

(1) Välispakendid: 
Vaadid (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); 
Kastid (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Kanistrid (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

(2) Sisepakendid: 
(a) Ühes sisepakendis tohib olla aktivaatorit (orgaanilist peroksiidi) vedelal kujul maksimaalselt 125 ml või tahkel 
kujul 500 ml. 
(b) Põhimaterjal ja aktivaator peavad olema pakendatud eraldi sisepakenditesse.  

Komponendid võib paigutada samasse välispakendisse tingimusel, et lekkimise korral ei hakka need ohtlikult 
reageerima. 

Pakendid peavad vastama II või III pakendigrupi tugevusnõuetele sõltuvalt põhimaterjalile määratud 4.1 klassi 
kriteeriumitest. 

 

 

P 500 PAKKIMISEESKIRI P 500 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 3356 kohta. 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

Vaadid (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 
Kastid (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Kanistrid (3A2, 3B2, 3H2). 

Generaatoreid peab vedama pakendites, mis vastavad järgmistele nõuetele, kui üks generaatoritest pakendis käivitub: 

(a) teised generaatorid pakendis ei käivitu 

(b) pakendi materjal ei sütti ja 

(c) koostatud pakendi välistemperatuur ei ületa 100 °C. 

 



 

P 501 PAKKIMISEESKIRI P 501 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 2015 kohta. 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

Kombineeritud pakendid 
Sisepakendi maksimaalne 

maht 

Välispakendi 
maksimaalne 
puhasmass 

(1) Kastid (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4H2) või vaadid (1A1, 
1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D) või kanistrid 
(3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H2) klaasist, plastist või metallist 
sisepakenditega. 

5 l  125 kg 

(2) Kartongist kast (4G) või kartongist vaat (1G) plastist või 
metallist sisepakenditega, millest igaüks on plastist 
kotis. 

2 l 50 kg 

Lihtpakendid Maksimaalne maht 

Vaadid  

terasest (1A1) 250 l 
alumiiniumist (1B1) 250 l 
metallist, peale terase või alumiiniumi (1N1) 250 l 

plastist (1H1) 250 l 
Kanistrid  
terasest (3A1) 60 l 
alumiiniumist (3B1) 60 l 
plastist (3H1)  60 l 
Liitpakendid  
plastist anum terasest või alumiiniumist välise vaadiga (6HA1, 6HB1) 250 l 
plastist anum kartongist, plastist või vineerist välise vaadiga (6HG1, 6HH1, 6HD1) 250 l 
plastist anum terasest või alumiiniumist välise korvpakendi või kastiga või plastist anum 
puidust, vineerist, kartongist või jäigast plastist välise kastiga (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 
6HG2 või 6HH2) 

60 l 

klaasist anum terasest, alumiiniumist, kartongist või vineerist välise vaadiga (6PA1, 6PB1, 
6PD1 või 6PG1) või terasest, alumiiniumist, puidust või kartongist välise kastiga või 
punutud välise korviga (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 või 6PD2) või välise vahtplastist või 
jäigast plastist pakendiga (6PH1 või 6PH2) 

60 l 

Lisanõuded 

1. Pakendite maksimaalne täiteaste peab olema 90 %. 

2. Pakendid peavad olema ventileeritud. 

 



 

P 502 PAKKIMISEESKIRI P 502 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

Kombineeritud pakendid  

Sisepakendid Välispakendid Maksimaalne puhasmass 

  Vaadid  
klaasist 5 l terasest (1A1, 1A2) 125 kg 
metallist 5 l alumiiniumist (1B1, 1B2) 125 kg 
plastist 5 l muust metallist (1N1, 1N2) 125 kg 
 vineerist (1D) 125 kg 
 kartongist (1G) 125 kg 
 plastist (1H1, 1H2) 125 kg 

Kastid  
 terasest (4A) 125 kg 
 alumiiniumist (4B) 125 kg 
 muust metallist (4N) 125 kg 
 naturaalsest puidust (4C1) 125 kg 
 naturaalsest puidust, 

puistumiskindlate seintega (4C2) 
125 kg 

 vineerist (4D) 125 kg 
 taastatud puidust (4F) 125 kg 
 kartongist (4G) 125 kg 
 vahtplastist (4H1) 60 kg 
 jäigast plastist (4H2) 125 kg 

Lihtpakendid Maksimaalne maht 

Vaadid  
terasest (1A1) 250 l 
alumiiniumist (1B1) 250 l 
plastist (1H1) 250 l 

Kanistrid  
terasest (3A1) 60 l 
alumiiniumist (3B1) 60 l 
plastist (3H1) 60 l 

Liitpakendid  
plastist anum terasest või alumiiniumist välise vaadiga (6HA1 või 6HB1) 250 l 
plastist anum kartongist, plastist või vineerist välise vaadiga (6HG1, 6HH1 või 

6HD1) 
250 l 

plastist anum terasest või alumiiniumist välise korvpakendi või kastiga või 
plastist anum puidust, vineerist, kartongist või jäigast plastist välise kastiga 
(6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 või 6HH2) 

60 l 

klaasist anum terasest, alumiiniumist, kartongist või vineerist välise vaadiga 
(6PA1, 6PB1, 6PD1 või 6PG1) või terasest, alumiiniumist, puidust või 
kartongist välise kastiga või punutud välise korviga (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 
või 6PD2) või välise vahtplastist või jäigast plastist pakendiga (6PH1 või 
6PH2) 

60 l 

Pakkimise erisäte 

PP 28 ÜRO nr 1873 puhul peavad perkloorhappega otseses kontaktis olevad pakendi osad olema tehtud klaasist või 
plastist. 

 



 

P 503 PAKKIMISEESKIRI P 503 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

Kombineeritud pakendid  

Sisepakendid Välispakendid Maksimaalne puhasmass 

  Vaadid  
klaasist 5 kg terasest (1A1, 1A2) 125 kg 
metallist 5 kg alumiiniumist (1B1, 1B2) 125 kg 
plastist 5 kg muust metallist (1N1, 1N2) 125 kg 
 vineerist (1D) 125 kg 
 kartongist (1G) 125 kg 
 plastist (1H1, 1H2) 125 kg 

Kastid  
 terasest (4A) 125 kg 
 alumiiniumist (4B) 125 kg 
 muust metallist (4N) 125 kg 
 naturaalsest puidust (4C1) 125 kg 
 naturaalsest puidust, 

puistumiskindlate seintega (4C2) 
125 kg 

 vineerist (4D) 125 kg 
 taastatud puidust (4F) 125 kg 
 kartongist (4G) 40 kg 
 vahtplastist (4H1) 60 kg 
 jäigast plastist (4H2) 125 kg 

Lihtpakendid 

Metallist vaadid (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1H1 või 1N2) maksimaalse puhasmassiga 250 kg. 
Kartongist (1G) või vineerist (1D) vaadid, maksimaalse puhasmassiga 200 kg, mis on varustatud sisemise voodriga. 

 



 

P 504 PAKKIMISEESKIRI P 504 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

Kombineeritud pakendid Maksimaalne puhasmass 

(1) Klaasist anumad maksimaalse mahuga 5 liitrit 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 
1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2 välispakendites  

75 kg 

(2) Klaasist anumad maksimaalse mahuga 30 liitrit 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 
1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2 välispakendites  

75 kg 

3) Metallist anumad maksimaalse mahuga 40 liitrit 1G, 4F või 4G 
välispakendites 

125 kg 

(4) Metallist anumad maksimaalse mahuga 40 liitrit 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 
1N2, 1N1, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4H2 välispakendites  

225 kg 

Lihtpakendid Maksimaalne maht 

Vaadid   
terasest, mitte-äravõetava kaanega (1A1) 250 l 
terasest, äravõetava kaanega (1A2) 250 l 
alumiiniumist, mitte-äravõetava kaanega (1B1) 250 l 
alumiiniumist, äravõetava kaanega (1B2) 250 l 
metallist, väljaarvatud terasest ja alumiiniumist, mitte-äravõetava kaanega 
(1H1) 

250 l 

metallist, välja arvatud terasest ja alumiiniumist, äravõetava kaanega (1H2) 250 l 
plastist, mitte-äravõetava kaanega (1H1) 250 l 
plastist, äravõetava kaanega (1H2) 250 l 

Kanistrid   
terasest, mitte-äravõetava kaanega (3A1) 60 l 
terasest, äravõetava kaanega (3A2) 60 l 
alumiiniumist, mitte-äravõetava kaanega (3B1) 60 l 
alumiiniumist, äravõetava kaanega (3B2) 60 l 
plastist, mitte-äravõetava kaanega (3H1) 60 l 
plastist, äravõetava kaanega (3H2) 60 l 

Liitpakendid   
plastist anum terasest või alumiiniumist välise vaadiga (6HA1 või 6HB1) 250 l 
plastist anum kartongist, plastist või vineerist välise vaadiga (6HG1, 6HH1 või 

6HD1) 
120 l 

plastist anum terasest või alumiiniumist välise korvpakendi või kastiga või 
plastist anum puidust, vineerist, kartongist või jäigast plastist välise kastiga 
(6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 või 6HH2) 

60 l 

klaasist anum terasest, alumiiniumist, kartongist või vineerist välise vaadiga 
(6PA1, 6PB1, 6PD1 või 6PG1) või terasest, alumiiniumist, puidust või 
kartongist välise kastiga või punutud välise korviga (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 
või 6PD2) või välise vahtplastist või jäigast plastist pakendiga (6PH1 või 6PH2) 

60 l 

Pakkimise erisäte 

PP 10 ÜRO nr 2014, 2984 ja 3149 puhul peab pakend olema ventileeritav. 

 



 

P 505 PAKKIMISEESKIRI P 505 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 3375 kohta. 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

Kombineeritud pakendid Sisepakendi maksimaalne maht 
Välispakendi maksimaalne 

puhasmass 

Kastid (4B, 4C1, 4C2, 4D, 4G, 4H2) või 
vaadid (1B2, 1G, 1N2, 1H2, 1D) või 
kanistrid (3B2, 3H2) koos klaasist, 
plastist või metallist sisepakendiga  

5 l 125 kg 

Lihtpakendid Maksimaalne maht 

Vaadid   
alumiiniumist (1B1, 1B2) 250 l 
plastist (1H1, 1H2) 250 l 

Kanistrid   
alumiiniumist (3B1, 3B2) 60 l 
plastist (3H1, 3H2) 60 l 

Liitpakendid   
plastist anum alumiiniumist välise vaadiga (6HB1) 250 l 
plastist anum kartongist, plastist või vineerist välise vaadiga (6HG1, 6HH1, 

6HD1) 
250 l 

plastist anum alumiiniumist välise korvpakendi või kastiga või puidust, vineerist, 
kartongist või jäigast plastist välise kastiga (6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 või 
6HH2) 

60 l 

klaasist anum alumiiniumist, kartongist või vineerist välise vaadiga (6PB1, 
6PG1, 6PD1) või välise vahtplastist või jäigast plastist pakendiga (6PH1 või 
6PH2) või alumiiniumist, puidust või kartongist välise kastiga või punutud 
välise korviga (6PB2, 6PC, 6PG2 või 6PD2) 

60 l 

 



 

P 520 PAKKIMISEESKIRI P 520 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib klassi 5.2 orgaaniliste peroksiidide ja klassi 4.1 isereageerivate ainete kohta. 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted ning jao 4.1.7.1 erisätted on täidetud. 

Pakkimismeetodid on tähistatud koodiga OP1 kuni OP8. Igale juba klassifitseeritud orgaanilisele peroksiidile ja 
isereageerivale ainele määratud vastavad pakkimismeetodid on loetletud alajagudes 4.1.7.1.3, 2.2.41.4 ja 2.2.52.4. 
Pakkimismeetodite kohta toodud kogused näitavad saadetise kohta lubatud maksimaalseid koguseid. 

Järgmised pakendid on lubatud: 

(1) Kombineeritud pakendid välispakenditega, mis hõlmavad kaste (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 ja 4H2), vaate 
(1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 ja 1D), kanistreid (3A1, 3A2, 3B1, 3B2 ja 3H2); 

(2) Lihtpakendid, mis koosnevad vaatidest (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 ja 1D) ja kanistritest (3A1, 3A2, 3B1, 
3B2, 3H1 ja 3H2); 

(3) Liitpakendid sisemiste plastist anumatega (6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 6HC, 6HD1, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HH1 ja 
6HH2). 

Maksimaalne kogus pakendi/saadetise kohta(a) pakkimismeetodite OP1 kuni OP8 jaoks 

Pakkimis- 
meetod 

 
Maksimaalne 
kogus  

OP1 OP2(a) OP3 OP4(a) OP5 OP6 OP7 OP8 

        

Maksimaalne mass (kg) tahkete 
ainete ja kombineeritud pakendite 
(vedelike ja tahkete ainete) jaoks 

0,5 0,5 / 10 5 5 / 25 25 50 50 400(bI) 

Maksimaalne vedelike kogus 
liitrites(c) 

0,5 - 5 - 30 60 60 225(d) 

(a) Kui on antud kaks väärtust, siis esimene näitab maksimaalset puhasmassi sisepakendi kohta ja teine kogu 
saadetise maksimaalset puhasmassi. 

(b) 60 kg kanistrite jaoks/200 kg kastide jaoks ning tahkete ainete jaoks 400 kg kombineeritud pakendites 
välispakenditega, mis hõlmavad kaste (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 ja 4H2) ning plastist või kartongist 
sisepakenditega, mille maksimaalne puhasmass on 25 kg. 

(c) Viskoosseid aineid tuleb käsitleda kui tahkeid aineid, kui nad ei vasta jaos 1.2.1 toodud definitsioonile „vedelike” 
kohta. 

(d) 60 liitrit kanistrite puhul. 

Lisanõuded 

1. Metallpakendeid, kaasarvatud kombineeritud pakendite sisepakendeid ja kombineeritud või liitpakendite 
välispakendeid võib kasutada ainult pakkimismeetodite OP7 ja OP8 puhul. 

2. Kombineeritud pakendites võib klaasanumaid kasutada sisepakendina ainult maksimaalse mahuga 0,5 kg tahkete 
ainete või 0,5 l vedelike puhul. 

3. Kombineeritud pakendites ei tohi pehmendavad materjalid olla kergestisüttivad. 

4. Orgaanilise peroksiidi või isereageeriva aine pakendid, mis peavad kandma kaasneva ohu silti „LÕHKEAINE” (mudel 
nr 1, vt 5.2.2.2.2), peavad samuti vastama alajagudes 4.1.5.10 ja 4.1.5.11 toodud sätetele. 

Pakkimise erisätted 

PP 21 Teatud isereageerivate, tüüp B või C ainete ÜRO nr 3221, 3222, 3223 ja 3224 jaoks peab kasutama väiksemat 
pakendit, kui see, mida lubavad vastavad pakkimismeetodid OP5 või OP6 (vt 4.1.7 ja 2.2.41.4). 

PP 22 
PP94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÜRO nr 3241 2-bromo-2-nitropropaan-1,3-diool peab olema pakitud vastavalt pakkimismeetodile OP6. 
Väga väikeseid alajao 2.1.4.3 kohaseid kõrge siseenergiaga materjalide proove võib vedada vastavalt ÜRO nr 
3223 või ÜRO nr 3224 all, tingimusel, et: 
1. Kasutatakse ainult kombineeritud pakendeid koos välispakendiga, mis sisaldavad kaste (4A, 4B, 4N, 4C1, 
4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 ja 4H2). 
2. Proove veetakse mikrotiiterplaatidena või multitiiterplaatidena, mille sisepakend on tehtud plastist, klaasist, 
portselanist või peenkeraamikast. 
3. Maksimaalne kogus ühes süvendis ei ole suurem kui 0,01 g tahkete ainete puhul või 0,01 ml vedelate ainete 
puhul. 
4. Maksimaalne puhaskogus ühe välispakendi kohta on 20 g tahkete ainete puhul või 20 ml vedelate ainete 
puhul või eriliigiliste pakendite puhul grammide ja milliliitrite summa ei ületa 20; ja 
5. Kui kvaliteedikontrolli meetmena kasutatakse valikuliselt kuiva jääd või vedelat lämmastikku, kehtivad jao 
5.5.3 nõuded. Paigaldada tuleb sisemised toed, mis fikseerivad sisepakendid oma algasendisse. Sise- ja 



 
 
PP95 

välispakend peab jääma terveks nii kasutatava jahutusaine temperatuuril kui temperatuuri ja rõhu korral, mis 
võivad tekkida jahutuse kadumisel. 
Väikeseid alajao 2.1.4.3 kohaseid kõrge siseenergiaga materjalide proove võib vedada vastavalt ÜRO nr 3223 
või ÜRO nr 3224 all, tingimusel, et: 
1. Välispakend koosneb ainult tüüp 4G gofreeritud kartongist, mille miinimummõõtmed on 60 cm (pikkus) korda 
40,5 cm (laius) korda 30 cm (kõrgus) ja minimaalne seinapaksus 1,3 cm. 
2. Üksik aine paikneb klaasist või plastist sisepakendis, mille maksimaalne maht on 30 ml ja mis on paigutatud 
paisuvasse polüuretaanist vahtmaatriksisse, mille paksus on vähemalt 130 mm ja tihedus 18 ± 1 g/l. 
3. Vahtmaatriksi sees on sisepakendid üksteisest eraldatud minimaalselt 40 mm kaugusele ja välispakendi 
välisseinast 70 mm kaugusel. Pakend võib sisaldada kuni kaht sellist vahtmaatriksi kihti, millest igaüks sisaldab 
kuni 28 sisepakendit. 
4. Maksimaalne kogus igas sisepakendis ei ole suurem kui 1 g tahkete ainete puhul või 1 ml vedelate ainete 
puhul. 
5. Maksimaalne puhaskogus ühe välispakendi kohta on 56 g tahkete ainete puhul või 56 ml vedelate ainete 
puhul või eriliigiliste pakendite puhul grammide ja milliliitrite summa ei ületa 56; ja 
6. Kui kvaliteedikontrolli meetmena kasutatakse valikuliselt kuiva jääd või vedelat lämmastikku, kehtivad jao 
5.5.3 nõuded. Paigaldada tuleb sisemised toed, mis fikseerivad sisepakendid oma algasendisse. Sise- ja 
välispakend peab jääma terveks nii kasutatava jahutusaine temperatuuril kui temperatuuri ja rõhu korral, mis 
võivad tekkida jahutuse kadumisel. 

 

P 600 PAKKIMISEESKIRI P 600 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 1700, 2016 ja 2017. 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 
Välispakendid (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2), mis 
vastavad II pakendigrupi tugevusnõuetele. Need esemed peavad olema igaüks eraldi pakitud ja üksteisest eraldatud 
vaheseinte, vahelehtede, sisepakendite või pehmendava materjaliga, et vältida juhuslikku tühjenemist normaalsete 
veotingimuste korral. 
Maksimaalne puhasmass: 75 kg 



 

P 601 PAKKIMISEESKIRI P 601 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud ning pakendid on hermeetiliselt 
suletud: 

(1) Kombineeritud pakendid maksimaalse kogumassiga 15 kg, mis koosnevad: 

- ühest või enamast klaasist sisepakendist, millest igaüks on maksimaalse mahuga 1 liiter ning ei ole täidetud 
rohkem kui 90% oma mahust; sulgur (sulgurid) peab olema füüsiliselt kinnitatud vahendiga, mis takistab sulguri 
lahtitulemist või lõdvenemist löögi või vibratsiooni mõjul veo ajal, ükshaaval asetatud 

- metallist anumatesse koos pehmendava ja absorbeeriva materjaliga, millest piisab kogu sisu enesesse imamiseks 
klaasist sisepakendid, mis on lisaks pakitud 

- 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G või 4H2 välispakenditesse; 

(2) Kombineeritud pakendid, mis koosnevad metallist või plastist sisepakendist, mille maht ei ületa 5 liitrit ja mis on 
üksikult pakitud absorbeerivasse materjalisse, millest piisab kogu sisu imamiseks, ja inertsesse pehmendavasse 
materjalisse 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G või 4H2 
välispakendites, maksimaalse kogumassiga 75 kg. Sisepakendeid ei tohi täita üle 90% nende mahust. Kõikide 
sisepakendite sulgurid peavad olema füüsiliselt kinnitatud vahendiga, mis takistab sulguri lahtitulemist või 
lõdvenemist löögi või vibratsiooni mõjul veo ajal; 

(3) Pakendid, mis koosnevad järgmisest: 

Välispakendid: 

Terasest või plastist vaadid (1A1, 1A2, 1H1 or 1H2), mida on katsetatud jao 6.1.5 katsenõuete alusel massil, mis 
vastab saadetise massile, mis on koostatud kas sisepakendeid määratud sisaldava saadetisena või tahkeid aineid 
või vedelikke sisaldama määratud lihtpakendina, ning on tähistatud vastavalt; 

Sisepakendid: 

Vaadid ja liitpakendid (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 või 6HA1), mis vastavad peatüki 6.1 nõuetele lihtpakendite kohta, 
järgmistel tingimustel: 

(a) Hüdrauliline surveproov tuleb läbi viia vähemalt 0,3 MPa suurusel rõhul (manomeetriline rõhk); 

(b) Tehnilise lahenduse ja tootmise lekkekindluskatsed tuleb läbi viia katserõhul 30 kPa; 

(c) Need peab isoleerima välimisest vaadist inertse, lööke pehmendava materjaliga, mis ümbritseb sisepakendit 
igast küljest; 

(d) Nende maht ei tohi ületada 125 liitrit; 

(e) Sulgurid peavad olema mingit tüüpi keeratavad korgid, mis: 

(i) on füüsiliselt kinnitatud mingi vahendiga, mis takistab sulguri lahtitulemist või lõdvenemist löögi või 
vibratsiooni mõjul veo jooksul; ja 

(ii) varustatud korgitihendiga; 

(f) Välis- ja sisepakendid peavad vähemalt iga 2,5 aasta tagant läbima punkti (b) kohase korralise lekkekindluse 
katse; 

(g) Kogu pakendit tuleb vähemalt iga 3 aasta tagant visuaalselt kontrollida, et see rahuldaks pädevat asutust; 

(h) Välis- ja sisepakendid peavad kandma selgeid ja vastupidavaid tähti: 

(i) esialgse katsetamise ning korralise katsetamise ja ülevaatuse kuupäeva (kuu, aasta) kohta; 

(ii) eksperdi pitsatit, kes katsetamise ja ülevaatuse läbi viis; 

(4) Surveanumad tingimusel, et alajao 4.1.3.6 üldsätted on täidetud. Anumad peavad läbima esialgse katsetuse ning 
iga 10 aasta järel läbi viidava korralise katsetuse rõhul mitte vähem kui 1 MPa (10 baari) (manomeetriline rõhk). 
Surveanumaid ei tohi varustada rõhualandusseadmetega. Kõik surveanumad, mis sisaldavad sissehingamisel 
mürgist vedelikku, mille LC50 on võrdne või vähem kui 200 ml/m3 (ppm), tuleb sulgeda korgi või ventiiliga, mis 
vastab järgmisele: 

(a) Kõikidel korkidel või ventiilidel peab olema kooniline keermestatud vahetu ühendus surveanumaga ning nad 
peavad taluma surveanuma katserõhku ilma vigastuste või lekke tekkimiseta. 

(b) Kõik gaasiballooni ventiilid peavad olema perforeerimata membraaniga tihendita ventiilid, välja arvatud 
sööbivate ainete jaoks, mille ventiilid võivad olla tihendatud ventiilikomplektid, mis on tehtud gaasikindlaks 
ventiili kere või surveanumaga ühendatud korgitihendiga, et takistada aine kadu läbi tihendi või tihendi kõrvalt. 

(c) Ventiilide väljalaskeavad peavad olema suletud keermestatud korgi või sulguriga ja inertsest materjalist 



tihendiga; 

(d) Surveanuma, ventiilide, korkide, keermeta väljalaskeava korkide, tihendusmaterjalide ja tihendite 
valmistamiseks kasutatud materjalid peavad sobima üksteise ning anuma sisuga. 

Kõiki surveanumaid, mille seina paksus on ükskõik millises punktis vähem kui 2,0 mm, ja kõiki surveanumaid, mis 
ei ole varustatud ventiilikaitsega, tuleb vedada välispakendites. Surveanumad peavad olema kollektoriga kokku või 
omavahel ühendatud. 

Pakkimise erisäte 

PP 82 (Kustutatud) 

RID-i ja ADR-i eripakkimise eeskiri 

RR 3 (Kustutatud) 
RR 7 ÜRO nr 1251 puhul tuleb surveanumaid katsetada siiski iga viie aasta tagant. 
RR 10 ÜRO nr 1614, kui see on täielikult absorbeeritud inertse poorse materjali poolt, peab olema pakitud metallist 

anumatesse, mis ei mahuta rohkem kui 7,5 liitrit, kusjuures anumad peavad olema asetatud puidust 
ümbristesse selliselt, et nad ei puutuks üksteisega kokku. Sellised anumad peavad olema täielikult täidetud 
poorse materjaliga, mis ei vaju alla ega moodusta ohtlikke tühikuid isegi pikaajalisel kasutamisel ega löögi 
mõjul isegi kuni 50 0C temperatuuri juures. 

 



 

P 602 PAKKIMISEESKIRI P 602 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud ning et pakendid on 
hermeetiliselt suletud: 

(1) Kombineeritud pakendid maksimaalse kogumassiga 15 kg, mis koosnevad 

- ühest või enamast klaasist sisepakendist, millest igaüks on maksimaalse mahuga 1 liiter ning mis ei ole täidetud 
rohkem kui 90% oma mahust; selle sulgur (sulgurid) peab olema füüsiliselt kinnitatud vahendiga, mis takistab 
sulguri lahtitulemist või lõdvenemist löögi või vibratsiooni mõjul veo ajal, ükshaaval asetatud 

- metallist anumatesse koos pehmendava ja absorbeeriva materjaliga, millest piisab kogu klaasist sisepakendi(te) 
sisu enesesse imamiseks, mis on lisaks pakitud 

- 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N. 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G või 4H2 välispakenditesse. 

(2) Kombineeritud pakendid, mis koosnevad sisemisest metallist või plastist pakendist ja mis on üksikult pakitud 
absorbeerivasse materjalisse, millest piisab kogu sisu imamiseks, ja inertsesse pehmendavasse materjali 1A1, 
1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G või 4H2 välispakendites 
maksimaalse kogumassiga 75 kg. Sisepakendeid ei tohi täita üle 90% nende mahust. Kõikide sisepakendite 
sulgurid peavad olema füüsiliselt kinnitatud vahendiga, mis takistab sulguri lahtitulemist või lõdvenemist löögi või 
vibratsiooni mõjul veo ajal. Sisepakendid ei tohi mahult ületada 5 liitrit. 

(3) Vaadid ja liitpakendid (1A1, 1B1, 1N1, 1H1, 6HA1 või 6HH1), mis vastavad järgmistele tingimustele: 

(a) Hüdrauliline surveproov tuleb läbi viia rõhul, mis on vähemalt 0,3 MPa (manomeetriline rõhk); 

(b) Konstrueerimise ja tootmise lekkekindluskatsed tuleb läbi viia katserõhul 30 kPa; ja 

(c) Sulgurid peavad olema mingit tüüpi keeratavad korgid, mis: 

(i) on füüsiliselt kinnitatud mingi vahendiga, mis takistab sulguri lahtitulemist või lõdvenemist löögi või 
vibratsiooni mõjul veo jooksul; ja 

(ii) varustatud korgitihendiga. 

(4) Surveanumad tingimusel, et alajao 4.1.3.6 üldsätted on täidetud. Anumad peavad läbima esialgse katsetuse ning 
iga 10 aasta järel läbi viidava korralise katsetuse rõhul mitte vähem kui 1 MPa (10 baari) (manomeetriline rõhk). 
Surveanumaid ei tohi varustada rõhualandusseadmetega. Kõik surveanumad, mis sisaldavad sissehingamisel 
mürgist vedelikku, mille LC50 on võrdne või vähem kui 200 ml/m3 (ppm), tuleb sulgeda korgi või ventiiliga, mis 
vastab järgmisele: 

(a) Kõikidel korkidel või ventiilidel peab olema kooniline keermestatud vahetu ühendus surveanumaga ning nad 
peavad 

(b) taluma surveanuma katserõhku ilma vigastuste või lekke tekkimiseta; 

(c) Kõik gaasiballooni ventiilid peavad olema performeerimata membraaniga tihendita ventiilid, väljaarvatud 
sööbivate ainete jaoks, mille ventiilid võivad olla tihendatud ventiilikomplektid, mis on tehtud gaasikindlaks 
korgitihendiga, mis on ühendatud ventiili kere või surveanumaga, et takistada aine kadu läbi tihendi või tihendi 
kõrvalt. 

(d) Ventiilide väljalaskeavad peavad olema suletud keermestatud korgi või sulguriga ja inertsest materjalist 
tihendiga; 

(e) Surveanuma, ventiilide, korkide, keermeta väljalaskeava korkide, tihendusmaterjalide ja tihendite 
valmistamiseks kasutatud materjalid peavad sobima üksteise ning anuma sisuga. 

Kõiki surveanumaid, mille seina paksus on ükskõik millises punktis vähem kui 2,0 mm, ja kõiki surveanumaid, mis 
ei ole varustatud ventiilikaitsega, tuleb vedada välispakendites. Surveanumad peavad olema kollektoriga kokku või 
omavahel ühendatud. 

 



 

P 603 PAKKIMISEESKIRI P 603 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 3507 kohta. 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted ning alajagude 4.1.9.1.2, 4.1.9.1.4 ja 
4.1.9.1.7 pakkimise erisätted on täidetud: 

Pakendid, mis koosnevad: 

(a) metallist või plastist primaarsest anumast/anumatest, mis on 

(b) lekkekindlas jäigas sekundaarses pakendis, mis on 

(c) jäigas välispakendis: 

Vaadid (1A1, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 
Kastid (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Kanistrid (3A2, 3B2, 3H2). 

Lisanõuded 

1. Primaarsed siseanumad peavad olema pakitud sekundaarsesse pakendisse nii, et normaalsetel veotingimustel ei 
saaks need puruneda, neid läbi torgata või nende sisu ei lekiks sekundaarsesse pakendisse. Sekundaarsed pakendid 
peavad olema kinnitatud välispakenditesse sobivate pehmendavate materjalidega, et vältida pakendi liikumist. Kui ühte 
sekundaarsesse pakendisse on pandud mitu primaarset anumat, peavad need olema ükshaaval pakitud või eraldatud 
nii, et välditaks nendevahelist kontakti. 

2. Sisu peab vastama alajao 2.2.7.2.4.5.2 sätetele. 

3. Alajao 6.4.4. sätted peavad olema täietud. 

Pakkimise erisäte 

Lõhustuv-vabastatud materjali puhul peavad olema täidetud alajaos 2.2.7.2.3.5 kehtestatud piirmäärad. 

 

P 620 PAKKIMISEESKIRI P 620 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 2814 ja 2900 kohta. 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jao 4.1.8 Pakkimise erisätted on täidetud: 
Pakendid, mis vastavad peatüki 6.3 nõuetele ja on vastavalt heaks kiidetud ning mis koosnevad: 
(a) sisepakenditest, mis sisaldavad: 

(i) lekkekindlaid primaaranumaid/lekkekindlat primaaranumat; 
(ii) lekkekindlat sekundaarset pakendit; 
(iii) väljaarvatud nakkusohtlike tahkete ainete jaoks, piisavas koguses primaarse anuma/anumate ja sekundaarse 

pakendi vahele pandud absorbeerivat materjali, et imada enesesse kogu sisu; kui ühte sekundaarsesse 
pakendisse on pandud mitu primaarset anumat, peavad nad olema ükshaaval pakitud või eraldatud nii, et 
välditaks nendevahelist kontakti; 

(b) jäigast välispakendist.  

Vaadid (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); 
Kastid (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Kanistrid (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

Väikseim välismõõde peab olema vähemalt 100 mm. 

Lisanõuded 
1. Nakkusohtlikke aineid sisaldavaid sisepakendeid ei tohi ühendada sisepakenditega, mis sisaldavad nendega 

mitteseotud tüüpi veoseid. Koostatud pakendeid võib üle pakkida kooskõlas jagude 1.2.1 ja 5.1.2 sätetega; selline 
veopakend võib sisaldada kuiva jääd. 

2. Väljaarvatud erakorraliste saadetiste, nt tervete organite jaoks, mis vajavad eripakendit, kehtivad järgmised 
lisanõuded: 

(a) Ümbritseva keskkonna temperatuuril või kõrgemal temperatuuril veoks esitatavad ained: Primaarsed anumad 
peavad olema klaasist, metallist või plastist. Kasutada tuleb vahendit, mis tagaks igal juhul lekkekindluse, nt 
termokeevitus, ääriskork või metallist rihveldatud kork. kui kasutatakse keermestatud korke, tuleb nad 
kinnitada positiivse vahendiga, nt kleeplindi, parafiinist tihendlindi või tööstusliku lukustava sulguriga; 

(b) Jahutatuna või külmutatuna veoks esitatavad ained: Jää, kuiv jää või muu jahutav aine tuleb asetada 
sekundaarse(te) pakendi(te) ümber või veopakendisse ühe või mitme koostatud saadetisega, mis on tähistatud 
vastavalt alajaole 6.3.3. Paigaldada tuleb sisemised toed, et sekundaarne pakend/pakendid jääks pärast jää 
sulamist või kuiva jää aurustumist paigale. Jää kasutamisel peavad välispakendid või ülepakendid olema 
lekkekindlad. Kuiva jää kasutamisel peavad välispakendid või ülepakendid olema gaasilist süsinikdioksiidi läbi 
laskvad. Primaaranum ja sekundaarne pakend peavad jääma kasutatava jahutava aine temperatuuril terveks; 

(c) Vedelas lämmastikus veetavad ained: Kasutama peab plastist primaaranumaid, mis peavad vastu väga 
madalatele temperatuuridele. Sekundaarpakendid peavad samuti taluma väga madalaid temperatuure ja 



enamikul juhtudel tuleb nad igale primaaranumale individuaalselt paigaldada. Vedela lämmastiku vedamise 
sätted peavad samuti olema täidetud. Primaaranum ja sekundaarne pakend peavad jääma vedela lämmastiku 
temperatuuril terveks. 

(d) Lüofiliseeritud aineid võib samuti vedada primaaranumates, mis on kinnisulatatud klaasist ampullid või kummist 
korgiga klaaspudelid, millel on alumiiniumist korgikate. 

3. Sõltumata saadetise jaoks ettenähtud temperatuurist peavad primaaranum ja sekundaarne pakend lekkimiseta 
taluma siserõhku, mille tekitab vähemalt 95 kPa rõhuvahe. See primaaranum või sekundaarne pakend peab olema 
suuteline taluma temperatuure vahemikus –40 °C kuni +55 °C. 

4. Muid ohtlikke veoseid ei tohi pakkida samasse pakendisse koos klassi 6.2 kuuluvate nakkusohtlike ainetega, kui 
need pole vajalikud nende nakkusohtlike ainete säilitamiseks, stabiliseerimiseks või lagunemise ärahoidmiseks või 
põhjustatud ohu neutraliseerimiseks. Igasse esmasesse anumasse, mis sisaldab nakkusohtlikke aineid, võib pakkida 
maksimaalselt 30 ml ohtlikke veoseid, mis kuuluvad klassidesse 3, 8 või 9. Need klassi 3, 8 või 9 kuuluvad väikesed 
kogused ohtlikud veosed ei pea vastama ühelegi RID-i lisanõudele, kui need on pakitud vastavalt käesolevale 
pakkimiseeskirjale. 

5. Vastavalt alajao 4.1.8.7 sätetele võib päritoluriigia pädev asutus anda loa kasutada loomse materjali veoks 
alternatiivseid pakendeid. 

(a) Kui päritoluriik ei ole RID-i lepinguosaline riik, siis selle RID-i lepinguosalise riigi pädev asutus, kuhu saadetis esimesena 

jõuab. 



 

P 621 PAKKIMISEESKIRI P 621 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 2814 ja 2900 kohta. 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, v.a alajao 4.1.1.15, ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

(1) tingimusel, et neis on piisaval hulgal absorbeerivat materjali, et imada enesesse kogu seal olev vedelik ja et anum 
hoiab vedelikku kinni: 

Vaadid (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); 
Kastid (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Kanistrid (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

Pakendid peavad vastama tahkiste kohta kehtivatele pakendigrupi II tugevusnõuetele. 

(2) Suuremas koguses vedelikke sisaldavate saadetiste puhul: 

Vaadid (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 
Kanistrid (3A2, 3B2, 3H2); 
Komposiidid (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HH1, 6HD1, 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2, 6PA1, 6PB1, 6PG1, 
6PD1, 6PH1, 6PH2, 6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 või 6PD2). 

Pakendid peavad vastama vedelike kohta kehtivatele pakendigrupi II tugevusnõuetele 

Lisanõue 

Pakendid, mis on ette nähtud teravate esemete, nagu näiteks purustatud klaasi ja nõelte vedamiseks, peavad olema 
torkekindlad ning hoidma endas vedelikke peatüki 6.1 tugevusnõuete katsetingimustel. 

 



 

P 622  PAKKIMISEESKIRI  P 622 

See eeskiri kehtib ÜRO nr 3549 jäätmete kohta, mida veetakse kõrvaldamiseks. 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

Sisepakendid Vahepakendid Välispakendid 

metallist 
plastist 

metallist 
plastist 

Kastid 
terasest (4A) 
alumiiniumist (4B) 
muust metallist (4N)  
vineerist (4D)  
kartongist (4G)  
tahkest plastist (4H2) 
Vaadid 
terasest (1A2) 
alumiiniumist (1B2) 
muust metallist (1N2) 
vineerist (1D) 
kartongist (1G) 
plastist (1H2) 
Kanistrid 
terasest (3A2)  
alumiiniumist (3B2) 
plastist (3H2) 

Välispakendid peavad vastama tahkiste kohta kehtivatele I pakendigrupi tugevusnõuetele. 

Lisanõuded: 

1. Haprad esemed peavad olema kas jäigas sisepakendis või jäigas vahepakendis. 

2. Teravaid esemeid, näiteks klaasikilde ja nõelu sisaldavad sisepakendid peavad olema jäigad ja läbitorkekindlad. 

3. Sisepakend, vahepakend ja välispakend peavad suutma vedelikke kinni hoida. Välispakendid, mille 
konstruktsioon ei võimaldada vedelikke kinni pidada, peavad olema varustatud vooderdise või sobiva vedelike 
kinnihoidmise meetmega. 

4. Sisepakend ja/või vahepakend võivad olla elastsed. Elastsete pakendite kasutamisel peavad need olema 
võimelised läbima vähemalt 165 g löögikindluse katse standardi ISO 7765-1:1988 „Plastist kile ja lehtmaterjal. 
Löögikindluse määramine vabalt langeva noolemeetodi abil. 1: Trepimeetodid“ kohaselt ja vähemalt 480 g 
rebenemiskindluse katse nii paralleel- kui ka risttasapinnas koti pikkuse aluse standardi ISO 6383-2:1983 
„Plastist kile ja lehtmaterjal – rebenemiskindluse määramine – 2. osa: Elmendorfi meetod“ kohaselt. Iga elastse 
sisepakendi maksimaalne puhasmass on 30 kg. 

5. Iga elastne vahepakend tohib sisaldada ainult üht sisepakendit. 

6. Vahepakendis olevas sisepakendis võib sisalduda väikeses koguses vaba vedelikku tingimusel, et sise- või 
vahepakendis on piisavalt absorbeerivat või tahkestavat materjali, et absorbeerida või tahkestada kogu sisalduv 
vedelik. Kasutada tuleb sobivat absorbeerivat materjali, mis on vastupidav temperatuurile ja vibratsioonile, mis 
võivad tekkida normaalsetel veotingimustel. 

7. Vahepakendid kinnitatakse välispakenditesse sobiva polsterdus- ja/või absorbeeriva materjaliga 

 



 

P 650 PAKKIMISEESKIRI P 650 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 3373 kohta. 

(1) Pakend peab olema kvaliteetne ja piisavalt tugev, et taluda normaalselt veo ajal ette tulevaid põrutusi ja 
laadimisi, kaasaarvatud ümberlaadimisi kaubaveoüksuste vahel ning kaubaveoüksuste ja ladude vahel, nagu 
ka mistahes eemaldamist kaubaaluselt järgnevaks käsitsi toimuvaks või mehaaniliseks käitlemiseks; Pakendid 
tuleb valmistada ja sulgeda nii, et hoitaks ära mistahes sisu kadu, mis võib normaalsete veotingimuste puhul 
olla põhjustatud vibratsioonist või temperatuuri, niiskuse või rõhu muutustest. 

(2) Pakend peab koosnema vähemalt kolmest komponendist: 

(a) primaarsest anumast, 

(b) sekundaarsest pakendist ja 

(c) välispakendist, 

millest kas sekundaarne või välispakend peab olema jäik. 

(3) Primaaranumad peavad olema pakitud sekundaarsetesse pakenditesse nii, et normaalsetel veotingimustel ei 
saaks nad puruneda, neid läbi torgata või nende sisu ei lekiks sekundaarsesse pakendisse. Sekundaarsed 
pakendid peavad olema kinnitatud välispakenditesse sobivate pehmendavate materjalidega. Mistahes sisu 
lekkimine ei tohi ohustada pehmendavat materjali või välist pakendit. 

(4) Veo ajal peab olema välispakendi välispinnale, kontrastse värviga taustale paigutatud allpoolt toodud tähis, mis 
peab olema hästi nähtav ja selgelt loetav. Märgis peab olema ruudukujuline, 45° nurkadega ning selle mõõdud 
peavad olema vähemalt 50 mm x 50 mm; joone laius peab olema vähemalt 2 mm ja tähed ning numbrid 
vähemalt 6 mm kõrged. Ohtliku veose tunnusnimetus „BIOLOOGILINE AINE, KATEGOORIA B” vähemalt 6 
mm kõrguste tähtedega tuleb märkida välispakendile rombikujulise tähise kõrvale. 

 

(5) Vähemalt üks välispakendi pind peab olema miinimummõõtmetega 100 mm x 100 mm. 

(6) Komplekteeritud saadetis peab edukalt läbima alajao 6.3.5.3 kukkumiskatse 1,2 m kõrguselt, nagu seda on 
kirjeldatud alajagudes 6.3.5.2. Sellise kukkumiste järel ei tohi primaaranum(ad) lekkima hakata ning 
sekundaarset pakendit ümbritsev absorbeeriv materjal peab imama endasse kogu neist lekkinud sisu. 

(7) Vedelate ainete puhul: 
(a) Primaarnanum(ad) peab olema lekkekindel, 
(b) sekundaarne pakend peab olema lekkekindel, 
(c) kui ühte sekundaarsesse pakendisse on pandud mitu primaaranumat, peavad nad olema ükshaaval 

pakitud või üksteisest eraldatud selliselt, et vältida nendevahelist kontakti. 

(d) absorbeeriv materjal asetatakse primaaranuma(te) ja sekundaarse pakendi vahele. Absorbeerivat 
materjali peab olema sellises koguses, millest piisaks kogu primaaranuma/-anumate sisu imamiseks nii, et 
vedela aine väljapääsemise puhul ei ohustataks pehmendava aine või välispakendi terviklikkust; 

(e) Primaaranum või sekundaarne pakend peavad ilma lekkimiseta taluma 95 kPa (0,95 baarist) siserõhku. 

(8) Tahkete ainete puhul: 

(a) Primaaranum (anumad) peab olema puistumiskindel, 

(b) sekundaarne pakend peab olema puistumiskindel, 

(c) kui ühte sekundaarsesse pakendisse on pandud mitu primaaranumat, peavad nad olema ükshaaval 
pakitud või üksteisest eraldatud selliselt, et vältida nendevahelist kontakti. 

(d) kui ei ole täpselt teada, kas veo ajal võib primaaranumas olla jääkvedelikku, peab kasutama vedelikele 



sobivat pakendit, kaasaarvatud absorbeerivaid materjale. 

(9) Jahutatud või külmutatud proovid: jää, kuiv jää ja vedel lämmastik 
(a) Kui kuiva jääd või vedelat lämmastikku kasutatakse jahutusainena, tuleb kohaldada jao 5.5.3 nõudeid. 

Kasutamisel asetatakse jää sekundaarsest pakendist väljapoole või välis- või veopakendisse. Paigaldada 
tuleb sisemised toed, et sekundaarsed pakendid jääksid algsesse asendisse. Jää kasutamisel peavad 
välis- või veopakendid olema lekkekindlad. 

(b) Primaaranum ja sekundaarne pakend peavad jääma nii kasutatava jahutava aine temperatuuril kui ka 
nendel temperatuuridel ja rõhkudel terveks, mis võivad tekkida jahutuse kadumisel. 
 

(10) Kui saadetisi veetakse veopakendis, peavad antud pakkimiseeskirjas nõutud pakenditähised olema hästi 
nähtavad või tuleb need üle kanda veopakendi välisküljele. 

(11) ÜRO nr 3373 alla määratud nakkusohtlike ainete kohta, mis on pakitud, ning pakendid, mis on tähistatud 
käesoleva pakkimiseeskirja kohaselt, ei kehti ükski teine RID-i nõue. 

(12) Pakendite tootjad ja edasimüüjad peavad kaubasaatjale või pakendi kasutajale (nt patsiendile) andma selliste 
pakendite täitmise ja avamise jaoks selged juhised, et pakendit saaks veoks õigesti ette valmistada. 

(13) Teisi ohtlikke veoseid ei tohi klassi 6.2 nakkusohtlike ainetega ühte pakendisse pakkida, väljaarvatud juhul, kui 
see on vajalik nakkusohtliku aine toimivuse säilitamiseks, stabiliseerimiseks, lagunemise vältimiseks või ohu 
neutraliseerimiseks. Igasse nakkusohtlikku ainet sisaldavasse primaaranumasse võib pakkida 30 ml või 
väiksema koguse klasside 3, 8 või 9 ohtlikke veoseid. Kui need ohtlike veoste väikesed kogused pakitakse 
nakkusohtlike ainetega kokku käesoleva pakkimiseeskirja kohaselt, ei pea täitma ühtki muud RID-i nõuet. 

(14) Kui mistahes ainet on lekkinud ja sattunud kaubaveoüksusesse, ei tohi seda kaubaveoüksust uuesti kasutada 
enne, kui see on põhjalikult puhastatud ja vajadusel desinfitseeritud või desaktiveeritud. Kõiki muid veoseid või 
esemeid, mida veeti selles kaubaveoüksuses, tuleb kontrollida võimaliku saastumise suhtes. 

Lisanõue 
Vastavalt alajao 4.1.8.7a sätetele võib päritoluriigi pädev asutus anda loa kasutada loomse materjali veoks 
alternatiivseid pakendeid. 

(a) Kui päritoluriik ei ole RID-i lepinguosaline riik, siis selle RID-i lepinguosalise riigi pädev asutus, kuhu saadetis esimesena 
jõuab.



 

P 800 PAKKIMISEESKIRI P 800 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 2803 ja 2809 kohta. 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

(1) Surveanumad tingimusel, et alajao 4.1.3.6 üldsätted on täidetud, või 

(2) Keermestatud sulguritega terasest kolvid või pudelid, mille maht ei ületa 3 l, või 

(3) Kombineeritud pakendid, mis vastavad järgmistele nõuetele: 

(a) Sisepakendid peavad koosnema klaasist, metallist või jäigast plastist anumatest, mille maksimaalne 
puhasmass on 15 kg anuma kohta; 

(b) Sisepakendid peavad olema pakitud koos piisava koguse pehmendava materjaliga, et vältida purunemist; 

(c) Kas sise- või välispakenditel peab olema vooder või kott, mis on tugevast lekke- ja torkekindlast materjalist, 
mis ei lase sisu läbi ning mis sisu täielikult ümbritseb, et vältida selle pakendist väljapääsemist, sõltumata 
pakendi asendist või suunast; 

(d) Lubatud on järgmised välispakendid ja maksimaalsed puhasmassid: 

Välispakend Maksimaalne puhasmass 

Vaadid  
terasest (1A1, 1A2) 400 kg 
metallist, väljaarvatud terasest ja alumiiniumist (1N1, 1N2)  400 kg 

plastist (1H1, 1H2)  400 kg 
vineerist (1D)  400 kg 
kartongist (1G) 400 kg 

Kastid  
terasest (4A) 400 kg 
metallist, väljaarvatud terasest ja alumiiniumist (4N) 400 kg 
naturaalsest puidust (4C1) 250 kg 
naturaalsest puidust, puistumiskindlate seintega (4C2)  250 kg 

vineerist (4D)  250 kg 
taastatud puidust (4F)  125 kg 
kartongist (4G)  125 kg 
vahtplastist (4H1)  60 kg 
jäigast plastist (4H2) 125 kg 

Pakkimise erisäte 

PP 41 ÜRO nr 2803 jaoks, kui galliumi on vaja vedada madalal temperatuuril, et säilitada aine täiesti tahke olek, võib 
ülaltoodud pakendid pakkida tugevasse veekindlasse välispakendisse, mis sisaldab kuiva jääd või muud 
jahutavat vahendit. Kui kasutatakse jahutusvahendit, peavad kõik eeltoodud, galliumi pakendamiseks kasutatud 
materjalid jahutusvahendile keemiliselt ja füüsiliselt vastu pidama ning olema löögikindlad madalatel 
temperatuuridel, millel jahutavat ainet kasutatakse. Kui kasutatakse kuiva jääd, peavad välispakendid gaasilist 
süsinikdioksiidi läbi laskma. 

 



 

P 801 PAKKIMISEESKIRI P 801 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 2794, 2795 ja 3028 kohta ning ÜRO nr 2800 kasutatud akude kohta. 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et alajagude 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 ja jao 4.1.3 üldsätted on täidetud: 
(1) Jäigad välispakendid, puidust lattkastid või kaubaalused.  
Lisaks tuleb täita järgmised tingimused: 

(a) virnastatud akud peavad olema üksteisest eraldatud mittejuhtivast materjalist kihiga; 
(b) akuklemmidele ei tohi langeda teiste nende peale asetatud akude raskus; 
(c) akud peavad olema pakitud või kinnitatud nii, et vältida nende juhuslikku liikumist; 
(d) normaalsete veotingimuste korral ei tohi akud lekkida või tuleb võtta sobivaid meetmeid, millega ennetatakse 

elektrolüüdi väljapääsemist pakendist (nt eraldi pakitud akud või muud samaväärsed meetodid); ja 
(e) akud peavad olema lühiste eest kaitstud. 

(2) Kasutatud akude vedamiseks võib kasutada ka roostevabast terasest või plastist akukaste. Lisaks tuleb täita 
järgmised tingimused: 
(a) akukastid peavad olema vastupidavad akudes sisalduvale elektrolüüdile; 
(b) akukaste ei tohi täita nende külgede kõrgusest suurema kõrguseni; 
(c) akukastide välispinnal ei tohi olla akudes sisalduvate elektrolüütide jääke; 
(d) normaalsete veotingimuste korral ei tohi akukastidest lekkida elektrolüüti; 
(e) tuleb võtta meetmeid, millega tagatakse, et täidetud akukastide sisu säilib; 
(f) tuleb võtta meetmeid lühiste vältimiseks (nt akud laaditakse tühjaks, üksikute akuklemmide kaitse jne); ja 
(g) akukastid peavad olema kas: 

(i) kaetud; või 
(ii) tuleb neid vedada kinnistes või kaetud lahtistes vagunites või kinnistes või kaetud konteinerites. 

MÄRKUS: Lubatud pakendite puhasmass võib olla suurem kui 400 kg (vt alajagu 4.1.3.3). 

 



 
P 801a PAKKIMISEESKIRI P 801a 

(Kustutatud) 

 



 

P 802 PAKKIMISEESKIRI P 802 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

(1) Kombineeritud pakendid  

Välispakendid: 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G või 4H2; 

maksimaalne puhasmass: 75 kg; 

Sisepakendid: klaasist või plastist; maksimaalne maht: 10 liitrit; 

(2) Kombineeritud pakendid  

Välispakendid: 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G 
või 4H2; 

maksimaalne puhasmass: 125 kg; 

Sisepakendid: metallist; maksimaalne maht: 40 liitrit; 

(3) Liitpakendid: Klaasist anum terasest, alumiiniumist, või vineerist välise vaadiga (6PA1, 6PB1 või 6PD1) või terasest, 
alumiiniumist või puidust välise kastiga või punutud välise korviga (6PA2, 6PB2, 6PC või 6PD2) või jäigast plastist 
välise pakendiga (6PH2); maksimaalne maht: 60 liitrit; 

(4) Terasest vaadid (1A1) maksimaalse mahuga 250 liitrit; 

(5) Surveanumad tingimusel, et alajao 4.1.3.6 üldsätted on täidetud. 

 

P 803a PAKKIMISEESKIRI P 803a 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 2028 kohta. 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

(1) Vaadid (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 

(2) Kastid (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2). 

Maksimaalne puhasmass: 75 kg. 

Need esemed peavad olema igaüks eraldi pakitud ja üksteisest eraldatud vaheseinte, vahelehtede, sisepakendite või 
pehmendava materjaliga, et vältida juhuslikku tühjenemist normaalsete veotingimuste korral. 

 



 

P 804 PAKKIMISEESKIRI P 804 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 1744 kohta. 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud ning pakendid on hermeetiliselt 
suletud: 

(1) kombineeritud pakendid maksimaalse puhasmassiga 25 kg, mis koosnevad: 

- ühest või mitmest klaasist sisepakendist, mille maksimaalne maht on kõigil 1,3 liitrit ja mis ei ole täidetud 
rohkem kui 90% oma mahust; mille sulgur (sulgurid) peab (peavad) olema füüsiliselt kinnitatud vahendiga, mis 
takistab sulguri lahtitulemist või lõdvenemist löögi või vibratsiooni mõjul veo ajal, ükshaaval asetatud 

- metallist anumatesse koos pehmendava ja absorbeeriva materjaliga, millest piisab kogu klaasist sisepakendi 
(sisepakendite) sisu absorbeerimiseks, mis on omakorda pakitud 

- 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G või 4H2 
välispakenditesse. 

(2) Kombineeritud pakendid, mis koosnevad metallist või polüvinülideenfluoriidist (PVDF) sisepakenditest, mille maht ei 
ületa 5 liitrit ja mis on üksikult pakitud absorbeerivasse materjali, millest piisab kogu sisu absobeerimiseks, ja 
inertsesse pehmendavasse materjali 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 
4F, 4G või 4H2 välispakendites, maksimaalse kogumassiga 75 kg. Sisepakendeid ei tohi täita üle 90% nende 
mahust. Kõikide sisepakendite sulgurid peavad olema füüsiliselt kinnitatud vahendiga, mis takistab sulguri 
lahtitulemist või lõdvenemist löögi või vibratsiooni mõjul veo ajal; 

(3) Pakendid, mis koosnevad järgmisest: 

Välispakendid: 

terasest või plastist vaadid (1A1, 1A2, 1H1 või 1H2), mida on katsetatud jao 6.1.5 katsenõuete kohaselt massiga, 
mis vastab ettevalmistatud saadetise massile kas sisepakendite jaoks mõeldud pakendina või tahkete ainete või 
vedelike jaoks mõeldud lihtpakendina, ning on tähistatud vastavalt; 

Sisepakendid: 

Vaadid ja liitpakendid (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 või 6HA1), mis vastavad peatüki 6.1 lihtpakendeid käsitlevatele 
nõuetele, järgmistel tingimustel: 

(a) hüdrauliline surveproov tuleb teostada vähemalt 300 kPa suurusel rõhul (3 baari) (manomeetriline rõhk); 

(b) mudeli ja toodangu lekkekindluskatsed tuleb teostada katserõhul 30 kPa (0,3 baari); 

(c) need peab isoleerima välimisest vaadist inertse, lööke pehmendava materjaliga, mis ümbritseb sisepakendit 
igast küljest; 

(d) nende maht ei tohi ületada 125 liitrit; 

(e) sulgurid peavad olema keermestikuga ning  

(i) kinnitatud füüsiliselt vahendiga, mis takistab sulguri lahtitulemist või lõdvenemist löögi või 
vibratsiooni mõjul veo ajal; ja 

(ii) varustatud korgitihendiga; 

(f) välis- ja sisepakendid peavad vähemalt iga 2,5 aasta tagant läbima sisemise kontrolli ja punkti (b) kohase 
korralise lekkekindluskatse; ja 

(g) välis- ja sisepakendid peavad kandma järgmisi selgelt loetavaid ja vastupidavaid tähemärke: 

(i) sisepakendi esmase katsetamise ning viimase korralise katsetamise ja ülevaatuse kuupäeva 
(kuu, aasta); ja 

(ii) katsed ja ülevaatused teostanud eksperdi nime või kinnitatud sümbolit; 

(4) Suveanumad tingimusel, et alajao 4.1.3.6 üldsätted on täidetud: 

(a) need peavad olema läbinud esmase katsetuse ning iga kümne aasta järel teostatava korralise katsetuse rõhul, 
mis ei ole väiksem kui 1 MPa (10 baari) (manomeetriline rõhk); 

(b) need peavad vähemalt iga 2,5 aasta tagant läbima korralise sisemise kontrolli ja lekkekindluskatse; 

(c) need ei tohi olla varustatud rõhualandusseadmetega; 

(d) kõik surveanumad tuleb sulgeda korgi või ventiiliga (ventiilidega), mis on varustatud sekundaarse 
sulgurseadmega; ja 

(e) surveanuma, ventiilide, korkide, keermeta väljalaskeava korkide, tihendusmaterjalide ja tihendite 
valmistamiseks kasutatud materjalid peavad sobima üksteise ning anuma sisuga. 

 



 

 

P 900 PAKKIMISEESKIRI P 900 

(Reserveeritud) 

 

P 901 PAKKIMISEESKIRI P 901 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 3316 kohta. 

Järgmised kombineeritud pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

Vaadid (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); 
Kastid (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Kanistrid (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

Pakendid peavad vastama pakendigrupile kehtivatele tugevusnõuetele rakendatuna komplekti kui terviku kohta (vt 
peatüki 3.3, erisätet 251). Kui komplekt sisaldab ainult ohtlikke veoseid, millele ei ole määratud pakendigruppi, siis 
peavad pakendid vastama pakendigrupi II tugevusnõuetele. 

Maksimaalne ohtlike veoste kogus välispakendi kohta on 10 kg, v.a kui tegu on ükskõik millise tahke jahutusainena 
(kuiv jää) kasutatava süsinikdioksiidiga. 

Lisanõuded 

Ohtlikud veosed komplektides peavad olema pakitud sisepakenditesse ja olema kaitstud teiste komplekti kuuluvate 
materjalide eest. 

 

P 902 PAKKIMISEESKIRI P 902 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 3268 kohta. 

Pakitud esemed: 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

Vaadid (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 
Kastid (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Kanistrid (3A2, 3B2, 3H2). 

Pakendid peavad vastama III pakendigrupi tugevusnõuetele.  

Pakendid peavad olema konstrueeritud ja valmistatud selliselt, et need takistaksid esemete liikumist või juhuslikku 
töölehakkamist veo tavatingimustes. 

Pakkimata esemed: 

Esemeid võib vedada ka pakkimata selleks otstarbeks ette nähtud transpordiseadmetes või kaubaveoüksustes, kui neid 
veetakse tootmiskohast koostamise kohta või vastupidi või tootmiskohtade vahel või koostamise kohtade vahel, kaasa 
arvatud vahepealsed käitluskohad. 

Lisanõue 

Kõik survemahutid peavad vastama selles sisalduva(te) aine(te) jaoks ette nähtud pädeva asutuse nõuetele. 

 



 

P 903 PAKKIMISEESKIRI P 903 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 3090, 3091, 3480 ja 3481 kohta. 

Selles pakkimiseeskirjas tähendavad „seadmed“ aparaate, mille jaoks liitiumelemendid või -akud pakuvad töötamiseks 
vajalikku elektrivoolu. Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

(1) Elementide ja akude jaoks: 

Vaadid (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 

Kastid (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 

Kanistrid (3A2, 3B2, 3H2) 

Elemendid ja akud peavad olema pakitud nii, et need oleks kaitstud kahjustuste vastu, mida võib põhjustada 
elementide ja akude liikumine või paigutus pakendi sees 

Pakendid peavad vastama II pakendigrupi tugevusnõuetele. 

(2) Lisaks elemendi või aku jaoks, mille kogumass on 12 kg või rohkem ja millel on tugev, löögikindel väliskorpus: 

(a) tugevad välispakendid 

(b) kaitsvad anumad (nt täielikult suletud või laudadega kaetud kastid); või 

(c) alused või muud teisaldusseadmed. 

Elemendid või akud tuleb turvaliselt kinnitada, et vältida nende juhuslikku liikumist ja terminalid ei tohi toetada 
muude kaetud elementide raskust. 

Pakendid ei pea vastama alajao 4.1.1.3 nõuetele. 

(3) Seadmetesse pakitud elementide või akude jaoks: 

pakendid, mis vastavad käesoleva pakkimiseeskirja punkti (1) toodud nõuetele ja mis on seejärel paigutatud 
välispakendisse pakituna seadmesse või 

pakendid, mis täielikult katavad elemendid või akud ja mis on seejärel paigutatud seadmesse pakendis, mis vastab 
käesoleva pakkimiseeskirja punkti (1) nõuetele. 

Seade peab olema turvaliselt kinnitatud, et vältida selle liikumist välispakendi sees. 

(4) Seadmetes sisalduvate elementide või akude jaoks: 

Tugevad välispakendid, mis on valmistatud sobivast materjalist ja on piisavalt tugevad ning sobiva kujuga, mis on 
seotud pakendi mahutavuse ja kasutuseesmärgiga. Need tuleb konstrueerida nii, et oleks välditud nende juhuslik 
aktiveerumine veo ajal. Pakendid ei pea vastama alajao 4.1.1.3 nõuetele. 

Suuri seadmeid on lubatud vedada pakendamata või kaubaalustel, kui selles sisalduvad elemendid või akud on 
seadme poolt samaväärselt kaitstud. 

Kui seadmed nagu RFID märgised, kellad ja temperatuurilogered, mis ei ole võimelised tootma ohtlikku kuumust, on 
teadlikult aktiveeritud, võib neid seadmeid vedada tugevas välispakendis. 

MÄRKUS: Kui veoahelasse kuulub õhuvedu, siis peavad seadmed, kui need on aktiivsed, vastama 
elektromagnetilise kiirguse kindlaksmääratud standarditele, et seadmete toimimine ei häiriks õhusõiduki süsteeme. 

(5) Pakendite jaoks, mis sisaldavad nii seadmetesse pakitud kui ka seadmetes olevaid elemente ja akusid:  

a) elementide ja akude puhul pakendid, mis täielikult katavad elemendid või akud ja mis on seejärel paigutatud 
seadmesse pakendis, mis vastab käesoleva pakkimiseeskirja punkti (1) nõuetele; või 

b) pakendid, mis vastavad käesoleva pakkimiseeskirja punktis (1) toodud nõuetele ja mis on seejärel paigutatud 
tugevasse sobivast materjalist välispakendisse ja mis on piisavalt tugevad ning sobiva kujuga, arvestades 
pakendi mahutavust ja kasutuseesmärki. Välispakend tuleb konstrueerida nii, et oleks välditud juhuslik 
aktiveerumine veo ajal ja see ei pea vastama alajao 4.1.1.3 nõuetele. 

Seade peab olema turvaliselt kinnitatud, et vältida selle liikumist välispakendi sees. 

Kui seadmed nagu RFID märgised, kellad ja temperatuurilogered, mis ei ole võimelised tootma ohtlikku kuumust, on 
teadlikult aktiveeritud, võib neid seadmeid vedada tugevas välispakendis. 

MÄRKUS: Kui veoahelasse kuulub õhuvedu, siis peavad seadmed, kui need on aktiivsed, vastama 
elektromagnetilise kiirguse kindlaksmääratud standarditele, et seadmete toimimine ei häiriks õhusõiduki süsteeme. 

 

MÄRKUS: Punktides 2, 4 ja 5 lubatud pakendite puhasmass võib olla suurem kui 400 kg (vt alajagu 4.1.3.3). 

Lisanõue 

Elemendid või akud peavad olema kaitstud lühise eest. 

 

P 903a PAKKIMISEESKIRI P 903a 

(Kustutatud) 



 

P 903b PAKKIMISEESKIRI P 903b 

(Kustutatud) 



 

P 904 PAKKIMISEESKIRI P 904 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 3245 kohta. 

Järgmised pakendid on lubatud: 

(1) Pakendid peavad vastama alajagude 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.8 ja jao 4.1.3 sätetele ning olema selliselt 
konstrueeritud, et nad vastaksid jao 6.1.4 konstruktsiooninõuetele. Kasutama peab välispakendeid, mis on 
valmistatud piisavalt tugevast ning sobiva konstruktsiooniga materjalist, mis vastaks pakendi mahule ja ette nähtud 
kasutusotstarbele. Kui käesolevat pakkimiseeskirja rakendatakse esemete või kombineeritud pakendite 
sisepakendite veoks, peab pakend olema konstrueeritud ja ehitatud selliselt, et see väldiks juhuslikku tühjenemist 
veo tavatingimustes. 

(2) Pakendid, mis ei pea vastama VI osa pakendite katsetamise nõuetele, kuid mis vastavad järgmistele nõuetele: 

(a) Sisepakend, mis sisaldab: 

(i) veekindlat primaarset anumat/anumaid ja sekundaarset pakendit, primaarne pakend/pakendid peavad 
olema vedelike vedamiseks lekkekindlad ja tahkete ainete vedamiseks puistumiskindlad; 

(ii) vedelike vedamiseks absorbeerivat materjali, mis on paigaldatud primaaranuma/-anumate ja sekundaarse 
pakendi vahele. Absorbeerivat materjali peab olema sellises koguseks, millest piisaks kogu 
primaaranuma/-anumate sisu imamiseks nii, et vedela aine väljapääsemise puhul ei ohustataks 
pehmendava aine või välispakendi terviklikkust; 

(iii) kui ühte sekundaarsesse pakendisse on pandud mitu primaaranumat, peavad nad olema selliselt 
ükshaaval pakitud või üksteisest eraldatud, et vältida nendevahelist kontakti. 

(b) Välispakend peab olema piisavalt tugev oma mahu, massi ja kasutusotstarbe jaoks ning selle väikseim 
välismõõde peab olema vähemalt 100 mm. 

 

Veo ajaks peab välispakendi välisküljel olema nähtaval kohal ja loetavalt kontrastsel taustal alljärgnev märgistus. 
Märgistus peab olema 45° nurkadega ruudu (teemandi-) kujuline, mille iga külje pikkus on vähemalt 50 mm ja joone 
laius vähemalt 2 mm ning tähtede ja numbrite kõrgus vähemalt 6 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisanõuded 

Jää, kuiv jää ja vedel lämmastik 

Kui kasutatakse kuiva jääd või vedelat lämmastikku jahutusainena, kohaldatakse jao 5.5.3 nõudeid. Kui kasutatakse 
jääd, asetatakse see sekundaarsest pakendist väljapoole või välispakendisse või veopakendisse. Et sekundaarsed 
pakendid jääksid paigale, tuleb paigaldada sisemised toed. Kui kasutatakse jääd, peab välispakend või pakend olema 
lekkekindel. 

 

P 905 PAKKIMISEESKIRI P 905 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 2990 ja 3072 kohta. 

Lubatud on kõik sobivad pakendid tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud, välja arvatud see, et 
pakendid ei pea vastama VI osa nõuetele. 

MÄRKUS: Lubatud pakendite puhasmass võib olla suurem kui 400 kg (vt alajagu 4.1.3.3). 

Kui päästevahendid on valmistatud nii, et nad sisaldaks või nad on ise jäikades ilmastikukindlates välistes kestades 
(nagu näiteks päästepaatide puhul), võib neid vedada pakkimata. 

Lisanõuded 

1. Kõik seadmetes varustusena sisalduvad ohtlikud ained ja esemed peavad olema kinnitatud nii, et hoitaks ära nende 
juhuslik liikumine, ning lisaks: 

(a) 1. klassi kuuluvad signaalseadmed peavad olema pakitud plastist või kartongist sisepakenditesse; 

(b) Mitte-kergestisüttivad, mitte-mürgised gaasid peavad olema balloonides, nagu sätestatud pädeva asutuse 
poolt, mis võivad olla kinnitatud seadme külge; 

(c) Elektriakud (8. klass) ja liitiumakud (9. klass) peavad olema lahti ühendatud või elektriliselt isoleeritud ning 
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kinnitatud, et hoida ära vedeliku väljavalgumine, ja 

(d) Muude ohtlike ainete väikesed kogused (näiteks klassidesse 3, 4.1 ja 5.2 kuuluvad), peavad olema pakitud 
tugevatesse sisepakenditesse. 

2. Veoks ja pakkimiseks ettevalmistamine peab hõlmama ka meetmeid, mis hoiaksid ära seadme juhusliku õhuga 
täitumise. 

 



 

P 906 PAKKIMISEESKIRI P 906 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 2315, 3151, 3152 ja 3432 kohta. 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

(1) Vedelate või tahkete ainete puhul, mis sisaldavad PCB-sid, polühalogeenitud bifenüüle, polühalogeenitud 
terfenüüle või halogeenitud monometüüldifenüülmetaane või on saastunud nendega: 

Pakendid vastavalt pakkimiseeskirjadele P001 või P002; 

(2) Transformaatorite, kondensaatorite ja muude esemete jaoks: 

(a) Pakendid, mis vastavad pakkimiseeskirjale P 001 või P 002. Need esemed peavad olema kaitstud sobiva 
pehmendava materjaliga, et vältida juhuslikku liikumist normaalsete veotingimuste korral; või 

(b) Lekkekindlad pakendid, mis võivad mahutada lisaks esemetele vähemalt 1,25-kordse koguse neis sisalduvaid 
vedelaid PCB-sid, polühalogeenitud bifenüüle, polühalogeenitud terfenüüle või halogeenitud 
monometüüldifenüülmetaane. Pakendites peab olema piisavas koguses absorbeerivat materjali, et enesesse 
imada vähemalt 1,1 kordne kogus vedelikku, mida need esemed sisaldavad. Üldiselt peab transformaatoreid ja 
kondensaatoreid vedama lekkekindlates metallist pakendites, mis võivad lisaks transformaatoritele ja 
kondensaatoritele mahutada ka vähemalt 1,25-kordse koguse neis sisalduvat vedelikku. 

MÄRKUS: Lubatud pakendite puhasmass võib olla suurem kui 400 kg (vt alajagu 4.1.3.3). 

Vaatamata eeltoodule, võib vedelaid ja tahkeid aineid, mis pole pakitud vastavalt pakkimiseeskirjadele P001 ja P002, 
ning pakkimata transformaatoreid ja kondensaatoreid vedada veovahendites, mis on varustatud lekkekindla metallist 
alusega, mille kõrgus on vähemalt 800 mm, ja mis peavad sisaldama piisavas koguses inertset absorbeerivat materjali, 
et enesesse imada vähemalt 1,1-kordne kogus vaba vedelikku. 

MÄRKUS: Lubatud pakendite puhasmass võib olla suurem kui 400 kg (vt alajagu 4.1.3.3). 

Lisanõue 

Tarvitusele tuleb võtta kohaseid meetmeid transformaatorite ja kondensaatorite isoleerimiseks, et vältida lekkimist 
normaalsete veotingimuste korral. 

 

P 907 PAKKIMISEESKIRI P 907 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 3363 esemete, näiteks masinate, aparaatide või seadmete kohta. 

Kui eseme ehitus ja konstruktsioon on selline, et ohtlikke aineid sisaldavad anumad pakuvad neile piisavat kaitset, siis 
välispakendit ei nõuta. Muudel juhtudel tuleb esemes olevad ohtlikud ained pakkida sobivast materjalist 
välispakendisse, mis on piisava tugevusega, pakendi mahu ja ettenähtud kasutusotstarbega sobiva konstruktsiooniga 
ning vastab alajao 4.1.1.1 kohalduvatele nõuetele. 

Ohtlikke veoseid sisaldavad anumad peavad vastama jao 4.1.1. üldsätetele, välja arvatud alajaod 4.1.1.3, 4.1.1.4, 
4.1.1.12 ja 4.1.1.14. Mittetuleohtlike ja mittemürgiste gaaside puhul peavad siseballoon või -anum, selle sisu ja täiteaste 
vastama selle riigi pädeva asutuse nõuetele, milles ballooni või anumat täidetakse. 

Lisaks peavad anumad sisalduma esemes nii, et veo normaaltingimustel on ohtlikke veoseid sisaldavate anumate 
kahjustumine ebatõenäoline ning tahkeid või vedelaid ohtlikke veoseid sisaldavate anumate kahjustumise korral ei ole 
võimalik, et esemest lekivad välja ohtlikud veosed (selle nõude täitmiseks võib kasutada lekkekindlat voodrit). Ohtlikke 
veoseid sisaldavad anumad tuleb paigaldada, kinnitada või polsterdada nii, et välditakse nende purunemist või lekkimist 
ning nende liikumine eseme sees veo normaaltingimustel on kontrollitud. Polsterdusmaterjal ei tohi ohtlikult reageerida 
anuma sisuga. Sisu lekkimine ei tohi olulisel määral mõjutada polsterdusmaterjali kaitseomadusi. 

MÄRKUS: Lubatud pakendite puhasmass võib olla suurem kui 400 kg (vt alajagu 4.1.3.3). 

 



 

P 908 PAKKIMISEESKIRI P 908 

Käesolev eeskiri kehtib ÜRO numbriga 3090, 3091, 3480 ja 3481 kahjustatud või defektsete liitiumioonelementide ja -
akude ning kahjustatud või defektsete liitiummetallelementide ja -akude (kaasa arvates seadmetes paiknevate) kohta. 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

Elementide ja akude ning elemente ja akusid sisaldavate seadmete jaoks: 

Vaadid (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 

Kastid (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 

Kanistrid (3A2, 3B2, 3H2) 

Pakendid peavad vastama II pakendigrupi tugevusnõuetele. 

1. Iga kahjustatud või defektne element või aku või selliseid elemente või akusid sisaldav seade peab olema 
individuaalselt pakendatud sisepakendisse, mis asetatakse välispakendisse. Kas sisepakend või välispakend 
peavad olema lekkekindlad, et vältida elektrolüüdi võimalikku väljapääsemist. 

2. Iga sisepakendit peab ümbritsema piisavalt mittesüttiva ja elektrit mittejuhtiva soojusisolatsiooniga, et kaitsta ohtliku 
kuumuse tekkimise eest. 

3. Kui võimalik, siis peavad suletud pakendid olema varustatud tuulutusseadmega. 

4. Vibratsiooni ja löökide mõju minimeerimiseks ning elementide või akude sellise liikumise vältimiseks, mis võiks 
põhjustada täiendavaid kahjustusi ja ohtlikke olukordi veo jooksul tuleb võtta sobivaid meetmeid. Selle nõude 
täitmiseks võib lisaks kasutada mittesüttivat ja elektrit mittejuhtivat materjali. 

5. Pakendi mittesüttivust tuleb hinnata vastavalt selle riigi standarditele, kus pakend on konstrueeritud või toodetud. 

Lekkivate elementide või akude puhul tuleb lisada sisepakendisse või välispakendisse piisavalt inertset absorbeerivat 
materjali, et vältida elektrolüüdi väljapääsemist. 

Ühe välispakendi kohta tohib olla ainult üks element või aku, mille puhasmass on suurem kui 30 kg. 

Lisanõue 

Akud peavad olema kaitstud lühiste eest. 

 



 

P 909 PAKKIMISEESKIRI P 909 

Käesolev eeskiri kehtib ÜRO nr 3090, 3091, 3480 ja 3481 kohta, mida veetakse kõrvaldamiseks või ringlussevõtuks, 
pakendatuna koos liitiumit mittesisaldavate akudega või ilma nendeta. 

(1) Elemendid ja akud peavad olema pakendatud vastavalt alljärgnevale: 

(a) Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

Vaadid (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 

Kastid (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2); 

Kanistrid (3A2, 3B2, 3H2) 

(b) Pakendid peavad vastama II pakendigrupi tugevusnõuetele. 

(c) Metallpakendid peavad olema varustatud elektrit mittejuhtiva vooderdisega (nt plast), mis on ettenähtud kasutuseks 
piisavalt tugev. 

(2) Siiski tuleb liitiumioonelemendid, mille vatt-tunnid ei ületa 20 Wh, liitiumioonakud, mille vatt-tunnid ei ületa 100 Wh, 
liitiummetallelemendid, mille liitiumisisaldus ei ületa 1 g ja liitiummetallakud, mille liitiumi kogusisaldus ei ületa 2 g, 
pakendada järgnevalt: 

(a) Tugevasse välispakendisse, mille kogumass on kuni 30 kg ja mis vastab alajao 4.1.1 üldsätetele, välja arvatud 
alajaole 4.1.1.3 ja jaole 4.1.3. 

(b) Metallpakendid peavad olema varustatud elektrit mittejuhtiva vooderdisega (nt plast), mis on ettenähtud kasutuseks 
piisavalt tugev. 

(3) Seadmetes paiknevate elementide ja akude korral võib kasutada tugevaid sobivast materjalist valmistatud 
välispakendeid, millel on piisavalt tugev konstruktsioon, pidades silmas pakendi mahtu ja ettenähtud kasutust. Pakendid 
ei pea vastama alajao 4.1.1.3 nõuetele. Seadmeid võib pakkuda vedamiseks pakendamata kujul või kaubaalustel, kui 
elemendid ja akud on piisavalt hästi kaitstud seadmetega, milles nad asuvad. 

(4) Lisaks võib elementide ja akude puhul, mille kogukaal ületab 12 kg või mis paiknevad tugevas väliskestas, kasutada 
tugevaid sobivast materjalist valmistatud välispakendeid, millel on piisavalt tugev konstruktsioon, pidades silmas 
pakendi mahtu ja ettenähtud kasutust. Pakendid ei pea vastama alajao 4.1.1.3 nõuetele. 

MÄRKUS: Punktides 3 ja 4 lubatud pakendite puhasmass võib olla suurem kui 400 kg (vt alajagu 4.1.3.3). 

Lisanõuded 

1. Elemendid ja akud peavad konstrueeritud või pakendatud viisil, et välistatud oleks lühis ja ohtliku kuumuse tekkimine. 

2. Lühise ja ohtliku kuumuse vastase kaitse alla kuulub näiteks: 

- üksikute akuklemmide kaitsmine 

- sisepakendid, mis takistavad elementide ja akude vahelist kontakti 

- süvendis asuvate klemmidega akud, mis on konstrueeritud lühiste vastu kaitsma, või 

- mittesüttiva ja elektrit mittejuhtiva vooderdise kasutamine elementide või akude vahelise tühja ruumi täitmiseks 
pakendis. 

3. Elemendid ja akud peavad olema kinnitatud välispakendi sees, et vältida nende liigset liikumist veo jooksul (näiteks 
kasutades mittesüttivat ja elektrit mittejuhtivat vooderdist või tihedalt suletud plastkotti). 

 

P 910 PAKKIMISEESKIRI P 910 

Käesolev eeskiri kehtib ÜRO nr 3090, 3091, 3480 ja 3481 tooteseeriate kohta, mis koosnevad vähem kui 100 
akuelemendist või akust ja akuelementide või akude tootmiseelsete prototüüpide kohta, kui neid prototüüpe veetakse 
katsetamiseks. 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

(1) Akude ja elementide puhul, mis on pakendatud koos seadmetega: 

Vaadid (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 

Kastid (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 

Kanistrid (3A2, 3B2, 3H2) 

Pakendid peavad vastama II pakendigrupi tugevusnõuetele ja järgmistele nõuetele: 

(a) Erineva suuruse, kuju või massiga akud ja elemendid, kaasa arvatud seadmed, peavad olema pakendatud eespool 
loetletud katsetatud prototüübiga välispakendisse tingimusel, et saadetise kogukaal ei ole suurem kui kogukaal, mille 
puhul prototüüpi katsetati; 

(b) Iga element või aku peab olema individuaalselt pakendatud sisepakendisse ja asetatud välispakendisse; 

(c) Iga sisepakendit peab ümbritsema piisavalt mittesüttivat ja elektrit mittejuhtivat soojusisolatsiooni, et kaitsta ohtliku 
kuumuse tekkimise eest; 

(d) Vibratsiooni ja löökide mõju minimeerimiseks ning elementide ja akude sellise liikumise vältimiseks, mis võiks 



põhjustada kahjustusi ja ohtlikke olukordi veo jooksul, tuleb võtta sobivaid meetmeid. Selle nõude täitmiseks võib 
kasutada mittesüttivat ja elektrit mittejuhtivat polsterdavat materjali; 

(e) Pakendi mittesüttivust tuleb hinnata vastavalt selle riigi standarditele, kus pakend on konstrueeritud või toodetud; 

(f) Ühte välispakendisse on lubatud ainult üks element või aku, mille kogumass on suurem kui 30 kg. 

(2) Akude ja elementide puhul, mis paiknevad seadmetes: 

Vaadid (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 

Kastid (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 

Kanistrid (3A2, 3B2, 3H2) 

Pakendid peavad vastama II pakendigrupi tugevusnõuetele ja järgmistele nõuetele: 

(a) Erineva suuruse, kuju või massiga seadmed peavad olema pakendatud eespool loetletud katsetatud prototüübiga 
välispakendisse tingimusel, et saadetise kogukaal ei ole suurem kui kogukaal, mille puhul prototüüpi katsetati; 

(b) Iga seade peab olema konstrueeritud või pakendatud viisil, mis välistab juhusliku käivitumise veo ajal; 

(c) Vibratsiooni ja löökide mõju minimeerimiseks ning seadmete sellise liikumise vältimiseks, mis võiks põhjustada 
kahjustusi ja ohtlikke olukordi veo jooksul, tuleb võtta sobivaid meetmeid. Selle nõude täitmiseks võib kasutada 
mittesüttivat ja elektrit mittejuhtivat polsterdavat materjali; ja 

(d) Pakendi mittesüttivust tuleb hinnata vastavalt selle riigi standarditele, kus pakend on konstrueeritud või toodetud. 

(3) Seadmeid või akusid võib vedada ka pakendamata, kui see toimub tingimustel, mille on määranud ükskõik millise 
RID-i lepinguosalise riigi pädev asutus, kes võib tunnustada ka luba, mis on väljastatud RID-i lepinguosaliste riikide 
hulka mitte kuuluva riigi pädeva asutuse poolt juhul, kui see luba on antud vastavalt RID-i, ADR-i, ADN-i, IMDG 
Koodeksi või ICAO tehniliste juhendite sätetele. Loa andmise protsessis kaalutavate lisatingimuste hulka võivad 
kuuluda näiteks: 

(a) Seadmed või aku peavad olema piisavalt tugevad, et taluda veo ajal tavalisi lööke ja lastimisi, sealhulgas 
ümberpaigutamist kaubaveoüksuste vahel ning kaubaveoüksuste ja ladude vahel ning samuti kaubaaluselt 
mahavõtmist või ümberpakkimist järgnevaks käsitsi või mehaaniliseks käitlemiseks; ja 

(b) Seadmed või aku tuleb kinnitada tugiraamidesse või korvpakenditesse või muudesse teisaldusvahenditesse selliselt, 
et need ei tuleks normaalsete veotingimuste korral lahti. 

MÄRKUS: Lubatud pakendite puhasmass võib olla suurem kui 400 kg (vt alajagu 4.1.3.3). 

Lisanõuded 

Elemendid ja akud peavad olema kaitstud lühiste eest. 

Lühise vastase kaitse alla kuulub näiteks 

- üksikute akuklemmide kaitsmine, 

- sisepakendid, mis takistavad elementide ja akude vahelist kontakti, 

- süvendis asuvate klemmidega akud, mis on konstrueeritud lühiste vastaseks kaitseks, või 

- mittesüttiva ja elektrit mittejuhtiva vooderdise kasutamine elementide või akude vahelise tühja ruumi täitmiseks 
pakendis. 

 



 

P 911 PAKKIMISEESKIRI P 911 

Käesolev eeskiri kehtib ÜRO nr 3090, 3091, 3480 ja 3481 kahjustatud või defektsete elementide ja akude kohta, mis 
normaalsetel veotingimustel võivad kiiresti laguneda, ohtlikult reageerida, tekitada leegi või ohtliku hulga kuumust või 
eritada mürgiseid, sööbivaid või tuleohtlikke gaase või aurusid. 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

Elemendid ja akud ning seadmed, mis sisaldavad elemente ja akusid: 

 vaadid (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 

 kastid (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 

 kanistrid (3A2, 3B2, 3H2) 

Pakendid peavad vastama I pakendigrupi tugevusnõuetele. 

(1) Pakendid peavad vastama järgmistele täiendavatele tugevusnõuetele, kui elementides või akudes peaks 
esinema kiire lagunemine, ohtlik reaktsioon, leegi või ohtliku hulga kuumuse tekkimine või mürgiste, sööbivate 
või tuleohtlike gaaside eritumine: 

 (a) valmis pakendi välispinna temperatuur ei tohi olla kõrgem kui 100 °C. Temperatuuri tõus hetkeks kuni 
  200 °C on lubatud; 

 (b) väljaspool pakendit ei tohi esineda leeki; 

 (c) pakendist ei tohi väljuda osi; 

 (d) pakendi konstruktsioon peab säilima; ja 

 (e) pakenditel peab olema sobiv gaasihaldussüsteem (nt filtreerimissüsteem, õhutsirkulatsioon, gaasi 
  mahutid, gaasikindlad pakendid. 

(2) Täiendavaid pakendi tugevusnõudeid peab määratud katse teel kontrollima RID-i lepinguosalise riigi pädev 
asutus, kes võib tunnustada ka katset, mille on määranud RID-i lepinguosaliste riikide hulka mitte kuuluva riigi 
pädev asutus juhul, kui see katse on määratud vastavalt RID-i, ADR-i, ADN-i, IMDG Koodeksi või ICAO 
tehnilistele juhenditelea. 

 Nõudmise korral peab olema saadaval kontrollaruanne. Kontrollaruandes peab olema loetletud minimaalselt 
elemendi või aku nimi; elemendi või aku number; elementide või akude mass, tüüp ja energiasisaldus; 
pakendikood ja pädeva asutuse määratud kontrollmeetodile vastavad katseandmed. 

(3) Kui jahutusainena kasutatakse kuiva jääd või vedelat lämmastikku, kehtivad jao 5.5.3 nõuded. Sise- ja 
välispakend peab jääma terveks nii kasutatava jahutusaine temperatuuril kui temperatuuri ja rõhu korral, mis 
võivad tekkida jahutuse kadumisel 

Lisanõue 

 Elemendid ja akud peavad olema kaitstud lühise eest. 

a Pakendi tugevuse hindamisel võib kaaluda järgmiseid kriteeriume, kui need on kohased. 

(a)  Hindamine peab toimuma kvaliteedisüsteemi raames (nagu kirjeldatakse näiteks alajao 2.2.9.1.7 punktis e), 
mis võimaldab jälgida katse tulemusi, viiteandmeid ja kasutatud iseloomustusmudeleid. 

(b)  Selgelt tuleb identifitseerida ja kvantifitseerida elemendi või aku tüübi soojusläbilöögi puhul eeldatavad ohud ja 
tingimused, milles elemente või akusid veetakse (nt sisepakendi kasutamine, laetuse tase (SOC), piisava 
koguse mittepõleva ja elektrit mittejuhtiva polsterdusmaterjali kasutamine jne); selleks võib kasutada 
liitiumelementide ja -akude võimalike ohtude viitenimekirja (kiire lagunemine, ohtlik reageerimine, leegi või 
ohtliku kuumuse hulga tekkimine, mürgiste, sööbivate või tuleohtlike gaaside või aurude eritumine). Nende 
ohtude kvantifitseerimine peab põhinema saadavalolevatel teaduslikel andmetel. 

(c) Identifitseerida tuleb pakendi leevendavad omadused ja neid tuleb kirjeldada pakutava kaitse ja ehitusmaterjali 
omaduste alusel. Sellisel hindamisel tuleb abiks võtta tehniliste omaduste nimekiri ja joonised (tihedus [kg·m-3], 
erisoojus [J·kg-1·K-1], kütteväärtus [kJ·kg-1], soojusjuhtivus [W·m-1·K-1], sulamistemperatuur ja 
süttimistemperatuur [K], välispakendi soojusläbikandetegur [W·m-2·K-1], …). 

(d)  Katse ja abistavad arvutused peavad hindama pakendis oleva elemendi või aku soojusläbilöögi tulemusi veo 
normaaltingimustel. 

(e)  Kui elemendi või aku laetuse tase ei ole teada, siis tuleb hindamisel kasutada kõrgeimat võimalikku laetuse 
taset, mis vastab elemendi või aku kasutustingimustele. 

(f)  Pakendi gaasihaldussüsteemi kohaselt tuleb kirjeldada keskkonnatingimusi, milles võidakse pakendit kasutada 



ja vedada (kaasa arvatud gaasi või suitsu keskkonda pääsemise võimalikud tagajärjed, näiteks ventileerimine 
või muud meetodid). 

(g)  Katsed või mudelarvutused peavad võtma arvesse soojusläbilöögi aktiveerumise halvimat juhtumit ja levimist 
elemendi või aku sees; selle juhtumi puhul peab arvestama halvima võimaliku rikkega normaalsetel 
veotingimustel ning reaktsiooni levimisel maksimaalse kuumuse ja leegi tekkimisega. 

(h)  Juhtumeid tuleb hinnata piisavalt pika perioodi jooksul, et oleks arvestatud kõigi võimalike tagajärgedega 
(näiteks 24 tundi). 

(i)  Mitme aku puhul ja mitme akut sisaldava seadme puhul tuleb võtta arvesse lisanõudeid, näiteks akude ja 
seadmete maksimaalne arv, akude maksimaalne energiasisaldus ning pakendis paiknemine, sealhulgas osade 
eraldamine ja kaitse. 

 



 

R 001 PAKKIMISEESKIRI R 001 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

Plekist pakendid 
Maksimaalne maht/maksimaalne puhasmass 

Pakendigrupp I Pakendigrupp II Pakendigrupp III 

terasest, mitte-äravõetava kaanega (0A1) Pole lubatud 40 l / 50 kg 40 l / 50 kg 

terasest, äravõetava kaanega(0A2)(a) Pole lubatud 40 l / 50 kg 40 l / 50 kg 
(a) Pole lubatud ÜRO nr 1261 NITROMETAANI puhul. 

MÄRKUS 1: Käesolev pakkimiseeskiri kehtib tahkete ja vedelate ainete kohta (tingimusel, et tehnilise lahenduse tüüp 
on nõuetekohaselt katsetatud ja märgistatud). 

   2: 3. klassi II pakendigrupi ainete puhul võib neid pakendeid kasutada ainult ainete jaoks, millel puudub 
kaasnev oht ja mille aururõhk 50 °C juures ei ületa 110 kPa, ning vähemürgiste pestitsiidide jaoks. 



4.1.4.2 IBC-de kasutamist puudutavad pakkimiseeskirjad 

 

IBC 01 PAKKIMISEESKIRI IBC 01 

Järgmised IBC-d on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.2 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

Metallist (31A, 31B ja 31N). 

RID-i ja ADR-i pakkimise erisäte 

BB 1 ÜRO nr 3130 puhul peavad anumate avaused olema tihedalt suletud kahe järjestikuse seadmega, millest üks 
peab olema keeratav või samaväärsel moel kinnitatav. 

 

IBC 02 PAKKIMISEESKIRI IBC 02 

Järgmised IBC-d on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.2 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

(1) Metallist (31A, 31B ja 31N); 

(2) Jäigast plastist (31H1 ja 31H2); 

(3) Liit IBC-d (31HZ1). 

Eripakkimise eeskirjad 

B 5 ÜRO nr 1791, 2014, 2984 ja 3149 jaoks peavad IBC-d olema varustatud seadmega, mis võimaldab 
ventileerimist veo ajal. Ventileerimisseadme sisselaskeava peab asuma auruga täidetud ruumiosas, kui IBC 
on veo ajal täitmistingimuste kohaselt maksimaalselt täidetud. 

B 7 ÜRO nr 1222 ja 1865 jaoks pole lubatud IBC-d, mille maht on üle 450 liitri, kuna aine on suurtes kogustes 
vedades plahvatusohtlik. 

B 8 Antud aine puhast vormi ei tohi IBC-des vedada, kuna tema aururõhk on teadaolevalt üle 110 kPa 50 °C 
juures või 130 kPa 55 °C juures. 

B 15 ÜRO nr 2031 jaoks, kus lämmastikhappe sisaldus on suurem kui 55%, on jäigast plastist IBC-sid ja liit-IBC-de 
jäigast plastist siseanumaid lubatud kasutada kaks aastat alates nende tootmisest. 

B16 ÜRO nr 3375, 31A ja 31N tüüpi IBC-d ei ole lubatud ilma pädeva asutuse heakskiiduta. 

RID-i ja ADR-i pakkimise erisätted 

BB 2 ÜRO nr 1203 jaoks, vaatamata erisättele 534 (vt 3.3.1), peab IBC-sid kasutama ainul juhul, kui tegelik 
aururõhk on rohkem kui 10 kPa temperatuuril 50 °C või 130 kPa temperatuuril 55 °C. 

BB 4 ÜRO nr 1133, 1139, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 1306, 1866, 1993 ja 1999 jaoks, mis on määratud 
pakendigruppi III vastavalt alajaole 2.2.3.1.4, ei ole lubatud IBC-d, mille maht on suurem kui 450 liitrit. 

 

IBC 03 PAKKIMISEESKIRI IBC 03 

Järgmised IBC-d on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.2 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

(1) Metallist (31A, 31B ja 31N); 

(2) Jäigast plastist (31H1 ja 31H2); 

(3) Liit IBC-d (31HZ1, 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 ja 31HH2). 

Pakkimise erisäte 

B 8 
 
B 19 

Antud aine puhast vormi ei tohi IBC-des vedada, kuna tema aururõhk on teadaolevalt üle 110 kPa 50 °C 
juures või 130 kPa 55 °C juures. 
ÜRO nr 3532 puhul tuleb IBC-d kavandada ja ehitada nii, et need oleks võimelised välja laskma gaasi ja auru, 
et vältida surve tekkimist, mis võib IBC purustada stabilisatsiooni kadumise korral. 

 

IBC 04 PAKKIMISEESKIRI IBC 04 

Järgmised IBC-d on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.2 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

Metallist (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B ja 31N). 

 

 

IBC 05 PAKKIMISEESKIRI IBC 05 

Järgmised IBC-d on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.2 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 



(1) Metallist (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B ja 31N); 

(2) Jäigast plastist (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 ja 31H2); 

(3) Liit IBC-d (11HZ1, 21HZ1 ja 31HZ1). 

 

IBC 06 PAKKIMISEESKIRI IBC 06 

Järgmised IBC-d on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.2 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

(1) Metallist (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B ja 31N); 

(2) Jäigast plastist (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 ja 31H2); 

(3) Liit IBC-d (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 ja 31HZ1). 

Lisanõue 

Kui tahked ained võivad veo ajal vedelaks muutuda, vt alajagu 4.1.3.4. 

Pakkimise erisäte 

B 12 ÜRO nr 2907 puhul peavad IBC-d vastama II pakendigrupi tugevusnõuetele. Kasutada ei tohi IBC-sid, mis 
vastavad I pakkimisgrupi katsekriteeriumidele. 

 

IBC 07 PAKKIMISEESKIRI IBC 07 

Järgmised IBC-d on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.2 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

(1) Metallist (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B ja 31N); 

(2) Jäigast plastist (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 ja 31H2); 

(3) Liit IBC-d (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 ja 31HZ1); 

(4) Puidust (11C, 11D ja 11F). 

Lisanõue 

1. Kui tahked ained võivad veo ajal vedelaks muutuda, vt alajagu 4.1.3.4. 

2. Puidust IBC-de voodrid peavad olema puistumiskindlad. 

Pakkimise erisäte 

B 18 ÜRO nr 3531 puhul tuleb IBC-d kavandada ja ehitada nii, et need oleks võimelised välja laskma gaasi ja auru, 
et vältida surve tekkimist, mis võib IBC purustada stabilisatsiooni kadumise korral 

B 20 ÜRO nr 3550 võib vedada elastsetes IBC-des (13H3 või 13H4), millel on puistumiskindel vooder, et vältida 
tolmu väljapääsu veo ajal. 

 

IBC 08 PAKKIMISEESKIRI IBC 08 

Järgmised IBC-d on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.2 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

(1) Metallist (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B ja 31N); 

(2) Jäigast plastist (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 ja 31H2); 

(3) Liit IBC-d (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 ja 31HZ1); 

(4) Kartongist (11G); 

(5) Puidust (11C, 11D ja 11F); 

(6) Elastsed (13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 või 13M2). 

Lisanõue 
 
Kui tahked ained võivad veo ajal vedelaks muutuda, vt alajagu 4.1.3.4. 

Pakkimise erisätted 

B 3 Elastsed IBC-d peavad olema puistumis- ja veekindlad või varustatud puistumis- ja veekindla voodriga. 
B 4 Elastsed, kartongist või puidust IBC-d peavad olema puistumis- ja veekindlad või varustatud puistumis- ja 

veekindla voodriga. 
B 6 ÜRO nr 1363, 1364, 1365, 1386, 1408, 1841, 2211, 2217, 2793 ja 3314 jaoks ei pea IBC-d vastama peatüki 

6.5 IBC-de katsetamise nõuetele. 
B 13 MÄRKUS: ÜRO nr 1748, 2208, 2880, 3485, 3486 ja 3487 on vastavalt IMDG koodeksile mereveol keelatud 

vedada IBC-des. 

RID-i ja ADR-i pakkimise erisätted 

BB 3 ÜRO nr 3509 puhul ei ole nõutud, et IBC-d vastavad alajao 4.1.1.3 nõuetele. 

Kasutada tuleb IBC-sid, mis vastavad alajao 6.5.5 nõuetele, mis on lekkekindlad või mida ümbritseb lekkimis- 



ja läbitorkekindel vooder või kott. 

Kui ainsad jäägid on tahked ained, mis veo käigus tõenäoliselt esinevatel temperatuuridel vedelaks ei muutu, 
võib kasutada elastseid IBC-sid. 

Kui esineb vedelaid jäätmeid, siis tuleb kasutada jäiku IBC-sid, mis tagavad pakendis püsimise (nt 
absorbeeriv materjal). 

Enne täitmist ja veoks üleandmist tuleb kõigi IBC-de puhul kontrollida, et neil pole korrosiooni, saastet või 
muid kahjustusi. Kui IBC näitab märke vähenenud tugevusest, siis ei tohi seda enam kasutada 
(väiksemaid mõlke või kriime ei peeta IBC tugevust vähendavaks). 

IBC-d, mis on mõeldud teiste äravisatud, tühjade ja 5.1 klassi puhastamata pakendite vedamiseks, peavad 
olema konstrueeritud või kohandatud nõnda, et ained ei saa puutuda kokku puidu või mis tahes 
muude kergestisüttivate materjalidega. 

 



 

IBC 99 PAKKIMISEESKIRI IBC 99 

Kasutada võib ainult IBC-sid, mis on pädeva asutuse poolt nende kaupade jaoks heaks kiidetud. Igale saadetisele tuleb 
kaasa panna pädeva asutuse loa koopia või lisada veodokumendile märge, et pakend on saanud pädeva asutuse 
kinnituse. 

 

IBC 100 PAKKIMISEESKIRI IBC 100 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 0082, 0222, 0241, 0331 ja 0332 kohta. 

Järgmised IBC-d on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.2 ja 4.1.3 üldsätted ning jao 4.1.5 erisäte on täidetud: 

1) Metallist (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B ja 31N); 

2) Elastsed (13H2, 13H3, 13H4, 13L2, 13L3, 13L4 ja 13M2). 

3) Jäigast plastist (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 ja 31H2); 

4) Liit IBC-d (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 ja 31HZ2). 

Lisanõuded 

1. IBC-sid tohib kasutada ainult vabalt voolavate ainete jaoks. 

2. Elastseid IBC-sid tohib kasutada ainult tahkete ainete jaoks. 

Pakkimiseeskirjade erisused 

B 3 ÜRO nr 0222 puhul peavad elastsed IBC-d olema puistumis- ja veekindlad või varustatud puistumis- ja 
veekindla voodriga. 

B 9 ÜRO nr 0082 puhul võib antud pakkimiseeskirja kasutada ainult juhul, kui ained on ammooniumnitraadi või 
muu anorgaanilise nitraadi segud teiste põlevate ainetega, mis pole plahvatavad. Sellised lõhkeained ei tohi 
sisaldada nitroglütseriini või sellesarnaseid vedelaid orgaanilisi nitraate või kloraate. Metallist IBC-d pole 
lubatud. 

B 10 ÜRO nr 0241 puhul võib antud pakkimiseeskirja kasutada ainult ainete jaoks, mis koosnevad veest kui 
põhilisest koostisosast ning suurtest kogustest ammooniumnitraadist või teistest oksüdeerivatest ainetest, 
millest mõned või kõik on lahuses. Muud koostisosad võivad hõlmata süsivesinikke või alumiiniumi pulbrit, aga 
ei tohi hõlmata nitroderivaate, nagu näiteks trinitrotolueeni. Metallist IBC-d pole lubatud. 

B 17 ÜRO nr 0222 puhul ei ole metallist IBC-d lubatud. 

 



 

IBC 520 PAKKIMISEESKIRI IBC 520 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib F-tüüpi orgaaniliste peroksiidide ja isereageerivate ainete kohta. 

Järgmised IBC-d on lubatud alltoodud segude kohta tingimusel, et jagude 4.1.1, 4.1.2 ja 4.1.3 üldsätted ning jao 4.1.7.2 
erisäte on täidetud. Alajagudes 2.2.41.4 või 2.2.52.4 loetlemata, kuid allpool loetletud segusid võib vedada ka siis, kui 
need on pakitud alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskirja P520 pakkimismeetodi OP8 kohaselt. 

Alltoodud nimekirjast puuduvate segude jaoks võib kasutada ainult IBC-sid, mis on pädeva asutuse poolt heaks kiidetud 
(vt 4.1.7.2.2). 

ÜRO 
nr 

Orgaaniline peroksiid 
IBC tüüp 

Maksimaalne kogus 
(l/kg) 

3109 ORGAANILINE PEROKSIID, F TÜÜPI, VEDEL   

 tert-BUTÜÜLKUMÜÜLPEROKSIID 31HA1 1000 

 tert-butüülhüdroperoksiid, mitte üle 72 %, veega 31A 
31HA1 

1250 
1000 

 tert-BUTÜÜLPEROKSÜATSETAAT, mitte üle 32%, A-tüüpi 
lahjendis 

31A 
31HA1 

1250 
1000 

 tert-BUTÜÜLPEROKSÜBENSOAAT, mitte üle 32%, A-tüüpi 
lahjendis 

31A 1250 

 tert-BUTÜÜLPEROKSÜ-3,5,5-TRIMETÜÜLHEKSONAAT, 
mitte üle 37%, A-tüüpi lahjendis 

31A 
31HA1 

1250 
1000 

 KUMÜÜLHÜDROPEROKSIID, mitte üle 90%, A-tüüpi lahjendis 31HA1 1250 

 DIBENSOÜÜLPEROKSIID, mitte üle 42%, stabiilne 
dispersioon vees 

31H1 1000 

 Di-tert-BUTÜÜLPEROKSIID, mitte üle 52%, A-tüüpi lahjendis 31A 
31HA1 

1250 
1000 

 1,1-DI-(tert-butüülperoksü)tsükloheksaan, mitte üle 42%, A-
tüüpi lahjendis 

31H1 1000 

 1,1-DI-(tert-butüülpersokü)tsükloheksaan, mitte üle 37%, A-
tüüpi lahjendis 

31A 1250 

 DILAUROÜÜLPEROKSIID, mitte üle 42%, stabiilne 
dispersioon vees 

31HA1 1000 

 2,5-DIMETÜÜL-2,5-DI(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)HEKSAAN, 
mitte üle 52%, A-tüüpi lahjendis 

31HA1 1000 

 ISOPROPÜÜLKUMÜÜLHÜDROPEROKSIID, mitte üle 72%, 
A-tüüpi lahjendis 

31HA1 1250 

 p-MENTÜÜLHÜDROPEROKSIID, mitte üle 72%, A-tüüpi 
lahjendis 

31HA1 1250 

 PEROKSÜÄÄDIKHAPE, stabiliseeritud, mitte üle 17 % 31H1 
31H2 
31HA1 
31A 

1500 
1500 
1500 
1500 

 3,6,9-TRIETÜÜL-3,6,9-TRIMETÜÜL-1,4,7-
TRIPEROKSONAAN, mitte üle 27%, A-tüüpi lahjendis 

31HA1 1000 

3110 ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP F, TAHKE   
 DIKUMÜÜLPEROKSIID 31A 

31H1 
31HA1 

2000 

Lisanõuded 
  

1. IBC-d peavad olema varustatud veo ajal ventileerimist võimaldava seadmega. Rõhualandusseadme sisselask peab 
veo ajal asetsema maksimaalselt täidetud IBC puhul auruga täidetud osas. 

2. Et vältida metallist IBC-de või täieliku metallist kestaga liit-IBC-de plahvatuslikku purunemist, peavad avarii-
rõhualandusseadmed olema konstrueeritud kõikide lagunemissaaduste ning aurude ventileerimiseks, mis võivad 
tekkida isekiireneva lagunemise või mitte lühema kui ühetunnise tulleasetamise ajal, mida arvutatakse alajao 
4.2.1.13.8 valemi abil. 

  

 

IBC 620 PAKKIMISEESKIRI IBC 620 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 3291 kohta. 

Järgmised IBC-d on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 (v.a alajao 4.1.1.15) 4.1.2 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

Jäigad, lekkekindlad IBC-d, mis vastavad II pakendigrupi tugevusnõuetele. 



Lisanõuded 
  

1. IBC-s peab olema piisavalt absorbeerivat materjali, et enesesse imada kogu IBC-s olev vedelik. 

2. IBC-d peavad eneses säilitama vedelikke. 

3. IBC-d, mis on ette nähtud teravate esemete, nagu näiteks purustatud klaasi ja nõelte vedamiseks, peavad olema 
torkekindlad. 



4.1.4.3 Suurpakendite kasutamist käsitlevad pakkimiseeskirjad 

 

LP 01 PAKKIMISEESKIRI (VEDELIKUD) LP 01 

Järgmised suured pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

Sisepakendid Suured välispakendid Pakendigrupp I Pakendigrupp II Pakendigrupp III 

klaasist 10 liitrit terasest (50A) 

Pole lubatud Pole lubatud 
Maksimaalne 

maht: 

3 m3 

plastist 30 liitrit alumiiniumist (50B) 
metallist 40 liitrit metallist (väljaarvatud teras või 

alumiinium) (50N) 

jäigast plastist (50H)  

naturaalsest puidust (50C)  

vineerist (50D)  

taastatud puidust (50F)  

jäigast kartongist (50G) 

 

LP 02 PAKKIMISEESKIRI (TAHKED AINED) LP 02 

Järgmised suurpakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

Sisepakendid Suured välispakendid Pakendigrupp I Pakendigrupp II Pakendigrupp III 

klaasist 10 kg terasest (50A) 

Pole lubatud Pole lubatud 
Maksimaalne 

maht: 

3 m3 

plastist(b) 50 kg alumiiniumist (50B) 
metallist 50 kg metallist (väljaarvatud teras või 

alumiinium) (50N) paberist(a),(b) 50 kg 
kartongist(a),(b) 50 kg jäigast plastist (50H)  
  naturaalsest puidust (50C)  

vineerist (50D)  
taastatud puidust (50F)  
jäigast kartongist (50G) 

  elastsest plastist (51H)(c)    

(a) Neid sisepakendeid ei tohi kasutada, kui veetavad ained võivad veo ajal vedelaks muutuda. 
(b) Need sisepakendid peavad olema puistumiskindlad. 
(c) Kasutada ainult koos elastsete sisepakenditega. 

Pakkimise erisätted 

L 2 (Kustutatud) 
L 3 MÄRKUS: ÜRO nr-te 2208 ja 3486 puhul on keelatud vedada suurpakendites merel. 

RID-i ja ADR-i pakkimise erisätted 

LL 1 ÜRO nr 3509 puhul ei ole nõutud, et suurpakendid vastaksid alajao 4.1.1.3 nõuetele. 
Kasutada võib ka suurpakendeid, mis vastavad alajao 6.6.4 nõuetele, mis on lekkekindlad või mida 

ümbritseb lekkimis- ja läbitorkekindel vooder või kott. 
Kui ainsad jäägid on tahked ained, mis veo käigus tõenäoliselt esinevatel temperatuuridel vedelaks ei 

muutu, võib kasutada elastseid suurpakendeid. 
Kui esineb vedelaid jäätmeid, siis tuleb kasutada jäiku suurpakendeid, mis tagavad suurpakendis püsimise  

(nt absorbeeriv materjal). 
Enne täitmist ja veoks üleandmist tuleb kõigi suurpakendite puhul kontrollida, et neil pole korrosiooni, 

saastet või muid kahjustusi. Kui pakend näitab märke vähenenud tugevusest, siis ei tohi seda 
enam kasutada (väiksemaid mõlke või kriime ei peeta suurpakendi tugevust vähendavaks). 

Suurpakendid, mis on mõeldud teiste äravisatud, tühjade ja 5.1 klassi puhastamata pakendite vedamiseks, 
peavad olema konstrueeritud või kohandatud nõnda, et ained ei saa puutuda kokku puidu või 
mis tahes muude kergestisüttivate materjalidega. 



  

LP03 PAKKIMISEESKIRI LP03 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 3537 kuni 3548 kohta. 

(1) Järgmised suurpakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

Jäigad suurpakendid, mis vastavad II pakendigrupi tugevusnõuetele ja mis on valmistatud: 

terasest (50A); 

alumiiniumist (50B); 

metallist (välja arvatud teras või alumiinium) (50N); 

jäigast plastist (50H); 

naturaalsest puidust (50C); 

vineerist (50D); 

taastatud puidust (50F); 

kartongist (50G). 

(2)  Lisaks tuleb täita järgmised tingimused: 

(a)  esemetes olevad anumad, mis sisaldavad vedelaid või tahkeid aineid, tuleb konstrueerida sobivatest 
materjalidest ja kinnitada eseme külge nii, et normaalsetel veotingimustel need ei murduks, neid ei 
torgataks läbi või nende sisu ei lekiks välja esemesse endasse või välispakendisse; 

(b)  sulguritega anumad, mis sisaldavad vedelikke, tuleb pakendada nii, et sulgurid paiknevad õiges 
asendis. Lisaks peavad anumad vastama alajao 6.1.5.5 siserõhu katse sätetele; 

(c)  kergestipurunevad või kergesti läbitorgatavad anumad, näiteks klaasist, portselanist, peenkeraamikast 
või teatud plastmaterjalidest anumad peavad olema tugevalt kinnitatud. Sisu lekkimine ei tohi 
märkimisväärselt vähendada eseme või välispakendi kaitseomadusi; 

(d)  esemetes paiknevad anumad, mis sisaldavad gaase, peavad vastama jao 4.1.6 ja peatüki 6.2 
nõuetele või olema suutelised pakkuma samaväärset kaitseastet kui pakkimiseeskiri P200 või P208; 

(e)  kui esemes pole anumaid, siis peab ese täielikult ümbritsema ohtlikke aineid ja takistama nende 
väljapääsemist veo normaaltingimustel. 

(3)  Esemed tuleb pakkida nii, et veo normaaltingimuste korral on välistatud nende liikumine ja juhuslik 
käivitumine. 

 

 

LP 99 PAKKIMISEESKIRI LP 99 

Kasutada võib ainult suurpakendeid, mis on pädeva asutuse poolt nende kaupade jaoks lubatud. Igale saadetisele tuleb 
kaasa panna pädeva asutuse loa koopia või lisada veodokumendile märge, et pakend on saanud pädeva asutuse 
kinnituse. 

 



 

LP 101 PAKKIMISEESKIRI LP 101 

Järgmised suured pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted ning jao 4.1.5 erisätted on täidetud: 

Sisepakendid Vahepakendid Suured välispakendid 

Pole vajalik Pole vajalik 

terasest (50A) 
alumiiniumist (50B) 
metallist (välja arvatud teras või 
alumiinium) (50N) 
jäigast plastist (50H)  
naturaalsest puidust (50C)  
vineerist (50D)  
taastatud puidust (50F)  
jäigast kartongist (50G) 

Pakkimise erisäte 

L 1 ÜRO nr 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 
0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 
0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 
0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488, 0502 ja 0510 kohta kehtib järgmine: 
Suuri ja vastupidavaid plahvatavaid esemeid, mis tavaliselt on ette nähtud sõjaliseks kasutamiseks, kas 
initsieeriva seadmeta või koos sellega, mis sisaldavad vähemalt kahte ohutusseadet, võib vedada 
pakendamata. Kui sellistel esemetel on väljapaiskelaeng või kui nad on isepaiskuvad, peavad nende 
süütesüsteemid olema kaitstud normaalsetel veotingimustel esinevate käivitavate impulsside vastu. A 
katseseeria negatiivne tulemus pakkimata kauba kohta näitab, et seda kaupa võib lugeda pakendamata 
veetavaks. Sellised pakendamata veosed võivad olla kinnitatud tugiraamidele või olla korvpakendites või 
mõnes muus sobivas käitamisvahendis. 

 

LP 102 PAKKIMISEESKIRI LP 102 

Järgmised suured pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted ning jao 4.1.5 erisätted on täidetud: 

Sisepakendid Vahepakendid Suured välispakendid 

Kotid 

Pole vajalik 

terasest (50A) 
veekindlad alumiiniumist (50B) 

 metallist (väljaarvatud teras või 
alumiinium) (50N) Anumad 

kartongist jäigast plastist (50H) 

metallist naturaalsest puidust (50C) 
plastist vineerist (50D) 
puidust taastatud puidust (50F) 
 jäigast kartongist (50G) 

Lehed  
lainepapist 
 

Torukujulised anumad  
kartongist 

 

LP 200 PAKKIMISEESKIRI LP 200 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 1950 ja 2037 kohta. 

Järgmised suurpakendid on lubatud aerosoolide ja ühekorrapakendite puhul tingimusel, et alajagude 4.1.1 ja 4.1.3 
üldsätted on täidetud: 

Jäigad suurpakendid, mis vastavad II pakendigrupi tugevusnõuetele ja mis on valmistatud: 

terasest (50A); 

alumiiniumist (50B); 

metallist (välja arvatud teras või alumiinium) (50N); 

jäigast plastist (50H); 

naturaalsest puidust (50C); 

vineerist (50D); 

taastatud puidust (50F); 



kartongist (50G). 

Pakkimise erisäte 

L2 Suurpakendid peavad olema kavandatud ja ehitatud nii, et normaalsetel veotingimustel on välistatud ohtlik liikumine 
ja juhuslik tühjenemine. Erisätte 327 kohaselt tuleb aerosoolide ja ühekorrapakendite jäätmete vedamisel 
suurpakendeid piisavalt ventileerida, et vältida kergestisüttiva atmosfääri tekkimist ja surve suurenemist. 

 



 

LP 621 PAKKIMISEESKIRI LP 621 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 3291 kohta. 

Järgmised suured pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

(1) Sisepakenditesse pandud kliiniliste jäätmete jaoks: Jäigad, lekkekindlad pakendid, mis vastavad peatüki 6.6 
tahkeid aineid käsitlevatele sätetele II pakendigrupi tugevusnõuete tasemel, tingimusel, et neis on piisavas koguses 
absorbeerivat ainet, et imada enesesse kogu seal olev vedelik, ja et anum hoiab vedelikku kinni; 

(2) Pakendite jaoks, mis sisaldavad suuremas koguses vedelikku: suured jäigad pakendid, mis vastavad peatüki 6.6 
vedelike kohta kehtivatele nõuetele II pakendigrupi tugevusnõuete tasemel. 

Lisanõue 

Suurpakendid, mis on ette nähtud teravate esemete nagu purustatud klaas ja nõelad vedamiseks, peavad olema 
torkekindlad ning säilitama eneses vedelikke peatüki 6.6 tugevusnõuete katse tingimustel. 

 

LP 622 PAKKIMISEESKIRI LP 622 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 3549 jäätmete kohta, mida veetakse kõrvaldamiseks. 

Järgmised suurpakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

Sisepakendid Vahepakendid Välispakendid 

metallist 

plastist 

metallist 

plastist 

terasest (50A) 
alumiiniumist (50B) 
metallist (välja arvatud teras või 
alumiinium) (50N) 
vineerist (50D) 
jäigast kartongist (50G)  
jäigast plastist (50H) 

Välispakendid peavad vastama tahkiste kohta kehtivatele I pakendigrupi tugevusnõuetele. 

Lisanõuded 

(1) Haprad esemed peavad olema kas jäigas sisepakendis või jäigas vahepakendis. 

(2) Teravaid esemeid, näiteks klaasikilde ja nõelu sisaldavad sisepakendid peavad olema jäigad ja läbitorkekindlad. 

(3) Sisepakend, vahepakend ja välispakend peavad suutma vedelikke kinni hoida. Välispakendid, mille konstruktsioon 
ei võimaldada vedelikke kinni pidada, peavad olema varustatud vooderdise või sobiva vedelike kinnihoidmise 
meetmega. 

(4) Sisepakend ja/või vahepakend võivad olla elastsed. Elastsete pakendite kasutamisel peavad need olema 
võimelised läbima vähemalt 165 g löögikindluse katse standardi ISO 7765-1:1988 „Plastist kile ja lehtmaterjal. 
Löögikindluse määramine vabalt langeva noolemeetodi abil. 1: Trepimeetodid“ kohaselt ja vähemalt 480 g 
rebenemiskindluse katse nii paralleel- kui ka risttasapinnas koti pikkuse alusel standardi ISO 6383-2:1983 „Plastist 
kile ja lehtmaterjal – rebenemiskindluse määramine – 2. osa: Elmendorfi meetod“ kohaselt. Iga elastse sisepakendi 
maksimaalne puhasmass on 30 kg. 

(5) Iga elastne vahepakend tohib sisaldada ainult üht sisepakendit. 

(6) Vahepakendis olevas sisepakendis võib sisalduda väikeses koguses vaba vedelikku tingimusel, et sise- või 
vahepakendis on piisavalt absorbeerivat või tahkestavat materjali kogu olemasoleva vedeliku imamiseks või 
tahkestamiseks. Kasutada tuleb sobivat absorbeerivat materjali, mis on vastupidav temperatuurile ja vibratsioonile, 
mis võivad tekkida normaalsetel veotingimustel. 

(7) Vahepakendid kinnitatakse välispakenditesse sobiva polsterdus- ja/või absorbeeriva materjaliga. 

 

 

LP 902 PAKKIMISEESKIRI LP 902 

Pakitud esemed: 
 
Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 3268 kohta. 

Järgmised pakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

Jäigad suurpakendid, mis vastavad III pakendigrupi tugevusnõuetele ja mis on valmistatud: 

terasest (50A); 

alumiiniumist (50B); 



metallist (välja arvatud teras või alumiinium) (50N); 

jäigast plastist (50H); 

naturaalsest puidust (50C); 

vineerist (50D); 

taastatud puidust (50F); 

kartongist (50G). 

Pakendid peavad olema konstrueeritud ja valmistatud selliselt, et nad takistaksid esemete liikumist või juhuslikku 
töölehakkamist normaalsete veotingimuste korral. 

 

Pakkimata esemed: 

 

Esemeid võib vedada ka pakkimata selleks otstarbeks ettenähtud transpordiseadmetes või kaubaveoüksustes, kui neid 
veetakse tootmiskohast koostamise kohta või vastupidi või tootmiskohtade vahel või koostamise kohtade vahel, kaasa 
arvatud vahepealsed käitluskohad. 

Lisanõue 

Survemahutid peavad vastama selles sisalduvate ainete jaoks ette nähtud pädeva asutuse nõuetele. 

 

LP 903 PAKKIMISEESKIRI LP 903 

Käesolev pakkimiseeskiri kehtib ÜRO nr 3090, 3091, 3480 ja 3481 kohta. 

Järgmised suurpakendid on lubatud üksikute akude või üksikute akusid sisaldavate seadmete puhul tingimusel, et 
jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

Jäigad suurpakendid, mis vastavad II pakendigrupi tugevusnõuetele ja mis on valmistatud: 

terasest (50A) 

alumiiniumist (50B) 

metallist (välja arvatud teras või alumiinium) (50N) 

jäigast plastist (50H) 

naturaalsest puidust (50C) 

vineerist (50D) 

taastatud puidust (50F) 

kartongist (50G) 

Aku või seade peab olema pakitud nii, et aku või seade on kaitstud kahjustuste eest, mida põhjustavad selle liikumine 
või asendi muutus suurpakendi sees.. 

Lisanõue 

Akud peavad olema kaitstud lühiste eest. 

 

LP 904 PAKKIMISEESKIRI LP904 

Käesolev eeskiri kehtib ÜRO nr 3090, 3091, 3480 ja 3481 üksikute kahjustatud või defektsete akude või üksikute 
kahjustatud või defektseid elemente või akusid sisaldavate seadmete kohta. 



Järgmised suurpakendid on lubatud üksikute kahjustatud või defektsete akude või üksikute kahjustatud või defektseid 
elemente või akusid sisaldavate seadmete puhul tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud. 
Akud ning seadmed, mis sisaldavad elemente ja akusid: 

Jäigad suurpakendid, mis vastavad II pakendigrupi tugevusnõuetele ja mis on valmistatud: 

terasest (50A); 

alumiiniumist (50B); 

metallist (välja arvatud teras või alumiinium) (50N); 

jäigast plastist (50H); 

vineerist (50D). 

1. Iga kahjustatud või defektne aku või selliseid elemente või akusid sisaldav seade peab olema individuaalselt 
pakendatud sisepakendisse ja asetatud välispakendisse. Sisepakend või välispakend peab olema lekkekindel, et vältida 
elektrolüüdi väljapääsemist. 

2. Iga sisepakend peab olema ümbritsetud piisavalt mittesüttiva ja elektrit mittejuhtiva soojusisolatsiooniga, et kaitsta 
ohtliku kuumuse tekkimise eest. 

3. Suletud pakendid peavad olema vajaduse korral varustatud ventileerimisseadmega. 

4. Vibratsiooni ja löökide mõju minimeerimiseks ning sellise akude või seadme pakendis liikumise vältimiseks, mis võiks 
põhjustada kahjustusi ja ohtlikke olukordi veo jooksul, tuleb võtta sobivaid meetmeid. Selle nõude täitmiseks võib 
kasutada mittesüttivat ja elektrit mittejuhtivat polsterdavat materjali. 

5. Pakendi mittesüttivust tuleb hinnata vastavalt selle riigi standarditele, kus pakend on konstrueeritud või toodetud. 

Lekkivate elementide või akude puhul tuleb sisepakendisse või välispakendisse lisada piisavalt intertset absorbeerivat 
materjali, et vältida elektrolüüdi väljapääsemist. 

Lisanõue 
Elemendid ja akud peavad olema kaitstud lühise eest. 

 



 

LP905 PAKKIMISEESKIRI LP905 

Käesolev eeskiri kehtib ÜRO nr 3090, 3091, 3480 ja 3481 tooteseeriate kohta, mis koosnevad vähem kui 
100 elemendist või akust ning elementide või akude tootmiseelsete prototüüpide kohta, kui neid veetakse 
katsetamiseks. 

Järgmised suurpakendid on lubatud ühe aku puhul ja ühe elemente või akusid sisaldava seadme puhul tingimusel, et 
jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

(1)  Ühe aku puhul: 

Jäigad suurpakendid, mis vastavad II pakendigrupi tugevusnõuetele ja mis on valmistatud: 

terasest (50A); 

alumiiniumist (50B); 

metallist (välja arvatud teras või alumiinium) (50N); 

jäigast plastist (50H); 

naturaalsest puidust (50C); 

vineerist (50D); 

taastatud puidust (50F); 

kartongist (50G). 

Lisaks peavad suurpakendid vastama järgmistele nõuetele: 

(a) erineva suuruse, kuju või massiga akud võivad olla pakendatud eespool loetletud katsetatud prototüübiga 
välispakendisse tingimusel, et saadetise kogukaal ei ole suurem kui kogukaal, mille puhul prototüüpi 
katsetati; 

(b) aku peab olema pakendatud sisepakendisse ja asetatud välispakendisse; 

(c) sisepakend peab olema täielikult ümbritsetud piisavalt mittesüttiva ja elektrit mittejuhtiva 
soojusisolatsiooniga, et kaitsta ohtliku kuumuse tekkimise eest; 

(d) vibratsiooni ja löökide mõju minimeerimiseks ning aku sellise liikumise vältimiseks saadetise sees, mis 
võiks põhjustada kahjustusi ja ohtlikke olukordi veo jooksul, tuleb võtta sobivaid meetmeid. Kui selle 
nõude täitmiseks kasutatakse polsterdavat materjali, siis peab see olema mittesüttivast ja elektrit 
mittejuhtivat materjalist; 

(e) pakendi mittesüttivust tuleb hinnata vastavalt selle riigi standarditele, kus suurpakend on konstrueeritud 
või toodetud; 

(2) Ühe elemente või akusid sisaldava seadme puhul 

 Jäigad suurpakendid, mis vastavad II pakendigrupi tugevusnõuetele ja mis on valmistatud: 

terasest (50A); 

alumiiniumist (50B); 

metallist (välja arvatud teras või alumiinium) (50N); 

jäigast plastist (50H); 

naturaalsest puidust (50C); 

vineerist (50D); 

taastatud puidust (50F); 

kartongist (50G). 

Lisaks peavad suurpakendid vastama järgmistele nõuetele: 

(a) erineva suuruse, kuju või massiga seadmed võivad olla pakendatud eespool loetletud katsetatud 
prototüübiga välispakendisse tingimusel, et saadetise kogukaal ei ole suurem kui kogukaal, mille puhul 



prototüüpi katsetati; 

(b) seade peab olema konstrueeritud või pakendatud nii, et välistatud on juhuslik käivitumine veo ajal; 

(c) vibratsiooni ja löökide mõju minimeerimiseks ning seadme sellise liikumise vältimiseks saadetise 
sees, mis võiks põhjustada kahjustusi ja ohtlikke olukordi veo jooksul, tuleb võtta sobivaid meetmeid. Kui selle 
nõude täitmiseks kasutatakse polsterdavat materjali, siis peab see olema mittesüttivast ja elektrit mittejuhtivat 
materjalist; ja 

(d) pakendi mittesüttivust tuleb hinnata vastavalt selle riigi standarditele, kus suurpakend on 
konstrueeritud või toodetud. 

Lisanõue: 

Elemendid ja akud peavad olema kaitstud lühise eest. 

 



 

LP 906 PAKKIMISEESKIRI LP 906 

Käesolev eeskiri kehtib ÜRO nr 3090, 3091, 3480 ja 3481 kahjustatud või defektsete akude kohta, mis normaalsetel 
veotingimustel võivad kiiresti laguneda, ohtlikult reageerida, tekitada leegi või ohtliku hulga kuumust või eritada 
mürgiseid, sööbivaid või tuleohtlikke gaase või aurusid. 

Järgmised suurpakendid on lubatud tingimusel, et jagude 4.1.1 ja 4.1.3 üldsätted on täidetud: 

Akude ja seadmes sisalduvate akude puhul: 

Jäigad suurpakendid, mis vastavad II pakendigrupi tugevusnõuetele ja mis on valmistatud: 

terasest (50A); 

alumiiniumist (50B); 

metallist (välja arvatud teras või alumiinium) (50N); 

jäigast plastist (50H); 

vineerist (50D); 

kartongist (50G). 

(1) Suurpakendid peavad vastama järgmistele täiendavatele tugevusnõuetele, kui akus peaks esinema kiire 
lagunemine, ohtlik reaktsioon, leegi või ohtliku hulga kuumuse tekkimine või mürgiste, sööbivate või 
tuleohtlike gaaside või aurude eritumine: 

 (a) valmis pakendi välispinna temperatuur ei tohi olla kõrgem kui 100 °C. Temperatuuri tõus hetkeks kuni 
200 °C on lubatud; 

 (b) väljaspool pakendit ei tohi esineda leeki; 

 (c) pakendist ei tohi väljuda osi; 

 (d) pakendi konstruktsioon peab säilima; ja 

 (e) pakenditel peab olema sobiv gaasihaldussüsteem (nt filtreerimissüsteem, õhutsirkulatsioon, gaasi 
mahutid, gaasikindlad pakendid). 

(2) Täiendavaid suurpakendi tugevusnõudeid peab määratud katse teel kontrollima RID-i lepinguosalise riigi 
pädev asutus, kes võib tunnustada ka katset, mille on määranud RID-i lepinguosaliste riikide hulka mitte 
kuuluva riigi pädev asutus juhul, kui see katse on määratud vastavalt RID-i, ADR-i, ADN-i, IMDG Koodeksi või 
ICAO tehnilistele juhenditelea. 

Nõudmise korral tuleb kättesaadavaks teha kontrollaruanne. Kontrollaruandes peab olema loetletud 
minimaalselt aku nimi, „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” jaos 38.3.2.3 määratletud aku tüüp, akude 
maksimaalne arv, akude mass, akude energiasisaldus; suurpakendi tunnus ja pädeva asutuse määratud 
kontrollmeetodile vastavad katseandmed. Kontrollaruandesse tuleb lisada ka pakendi kasutusviisi kirjeldavad 
erijuhised. 

(3) Kui jahutusainena kasutatakse kuiva jääd või vedelat lämmastikku, kehtivad jao 5.5.3 nõuded. Sise- ja 
välispakend peab jääma terveks nii kasutatava jahutusaine temperatuuril kui temperatuuri ja rõhu korral, mis 
võivad tekkida jahutuse kadumisel. 

(4) Pakendi tootjad ja edasised turustajad peavad tegema pakendi konkreetsed kasutusjuhendid kättesaadavaks 
kaubasaatjale. Need peavad sisaldama vähemalt pakendis sisalduda võivate akude ja seadmete 
identifitseerimisandmeid, pakendis sisalduvate akude maksimaalset arvu ning akude maksimaalset 
energiasisaldust, samuti pakendis paiknemist, sealhulgas toimivuse kontrollkatses kasutatud eraldus- ja 
kaitsevahendeid. 

Lisanõue 

Akud peavad olema kaitstud lühise eest. 

a Suurpakendi tugevuse hindamisel võib kaaluda järgmiseid kriteeriume, kui need on kohased. 

(a) Hindamine peab toimuma kvaliteedisüsteemi raames (nagu kirjeldatakse näiteks alajao 2.2.9.1.7 punktis e), 
mis võimaldab jälgida katse tulemusi, viiteandmeid ja kasutatud iseloomustusmudeleid. 



(b) Selgelt tuleb identifitseerida ja kvantifitseerida aku tüübi soojusläbilöögi puhul eeldatavad ohud ja tingimused, 
milles akusid veetakse (nt sisepakendi kasutamine, laetuse tase (SOC) piisava koguse mittepõleva ja elektrit 
mittejuhtiva polsterdusmaterjali kasutamine jne); selleks võib kasutada liitiumakude võimalike ohtude 
viitenimekirja (kiire lagunemine, ohtlik reageerimine, leegi või ohtliku kuumuse hulga tekkimine, mürgiste, 
sööbivate või tuleohtlike gaaside või aurude eritumine). Ohtude kvantifitseerimine peab põhinema 
saadavalolevatel teaduslikel andmetel. 

(c) Identifitseerida tuleb suurpakendi leevendavad omadused ja neid tuleb kirjeldada pakutava kaitse ja 
ehitusmaterjali omaduste alusel. Sellisel hindamisel tuleb abiks võtta tehniliste omaduste nimekiri ja joonised 
(tihedus [kg·m-3], erisoojus [J·kg-1·K-1], kütteväärtus [kJ·kg-1], soojusjuhtivus [W·m-1·K-1], sulamistemperatuur ja 
süttimistemperatuur [K], välispakendi soojusläbikandetegur [W·m-2·K-1], …). 

(d) Katse ja abistavad arvutused peavad hindama suurpakendis oleva aku soojusläbilöögi tulemusi veo 
normaaltingimustel. 

(e) Kui aku laetuse tase ei ole teada, siis tuleb hindamisel kasutada kõrgeimat võimalikku laetuse taset, mis 
vastab aku kasutustingimustele. 

(f) Suurpakendi gaasihaldussüsteemi kohaselt tuleb kirjeldada ümbritsevaid tingimusi, milles võidakse 
suurpakendit kasutada ja vedada (kaasa arvatud gaasi või suitsu keskkonda pääsemise võimalikud 
tagajärjed, näiteks ventileerimine või muud meetodid). 

(g) Katsed või mudelarvutused peavad võtma arvesse soojusläbilöögi aktiveerumise halvimat juhtumit ja levimist 
aku sees; selle juhtumi puhul peab arvestama halvima võimaliku rikkega normaalsetel veotingimustel ning 
reaktsiooni levimisel maksimaalse kuumuse ja leegi tekkimisega. 

(h) Juhtumeid tuleb hinnata piisavalt pika perioodi jooksul, et oleks arvestatud kõigi võimalike tagajärgedega 
(näiteks 24 tundi). 

(i) Mitme aku puhul ja mitme akut sisaldava seadme puhul tuleb võtta arvesse lisanõudeid, näiteks akude ja 
seadmete maksimaalne arv, akude maksimaalne energiasisaldus ning pakendis paiknemine, sealhulgas 
osade eraldamine ja kaitse. 

 



4.1.4.4. (Kustutatud) 

4.1.5 1. klassi veoste pakkimise erisätted 

4.1.5.1 Jao 4.1.1 üldsätted peavad olema täidetud. 

4.1.5.2 Kõik 1. klassi kuuluvate veoste pakendid peavad olema konstrueeritud ja valmistatud selliselt, et: 

(a) nad kaitsevad lõhkeaineid, hoiavad ära nende väljapääsu ja ei põhjusta ettekavatsemata 
süütamise või initsieerimise riski suurenemist normaalsetel veotingimustel, kaasaarvatud 
tõenäoliste temperatuuri-, niiskuse ja rõhumuutuste tõttu, 

(b) kogu saadetist saab normaalsetel veotingimustel ohutult käidelda ja 

(c) saadetised taluvad kõiki koormusi, mis neile tõenäoliselt veo jooksul osaks saava virnastamise 
tõttu langeb selliselt, et see ei suurenda riski, mida lõhkeained endast kujutavad, ei kahjusta 
pakendite kaitsevõimet ning pakendid ei deformeeru sellisel viisil või määral, mis vähendaks 
nende tugevust või põhjustaks virna ebastabiilsust. 

4.1.5.3 Kõik plahvatavad ained ja esemed, mis on veoks ette valmistatud, tuleb klassifitseerida jaos 2.2.1 
toodud juhiste kohaselt. 

4.1.5.4 1. klassi veosed tuleb pakkida vastavalt kohastele pakkimiseeskirjadele, nagu näidatud peatüki 3.2 

tabeli A veerus (8) ja kirjeldatud jaos 4.1.4. 

4.1.5.5 Kui RID-is pole teisiti öeldud, peavad pakendid, kaasa arvatud IBC-d ja suurpakendid, vastama 
peatükkide 6.1, 6.5 või 6.6 vastavatele nõuetele ning kohastele II pakendigrupi kohta kehtivatele 
katsenõuetele. 

4.1.5.6 Vedelaid lõhkeaineid sisaldava pakendi sulgurseade peab tagama kahekordse lekkimiskaitse. 

4.1.5.7 Metallist vaatide sulgurseade peab sisaldama sobivat tihendit; kui sulgurseade sisaldab 
keermestatud osa, tuleb ära hoida plahvatava aine pääs keerme vahele. 

4.1.5.8 Vees lahustuvate ainete pakendid peavad olema veekindlad. Mitteplahvatavas olekus või 
flegmatiseeritud ainete pakendid peavad olema suletud, et vältida kontsentratsiooni muutust veo 
jooksul. 

4.1.5.9 (Reserveeritud) 

4.1.5.10 Naelad, klambrid ja muud kinnitusvahendid, mis on valmistatud metallist ja millel puudub kaitsekate, 
ei tohi tungida välispakendite sisemusse, väljaarvatud juhul, kui sisepakend kaitseb lõhkeaineid 
piisavalt hästi kontakti eest metalliga. 

4.1.5.11 Sisepakendid, manused ja pehmendavad materjalid ning plahvatavate ainete või esemete 
asetamise kohad peavad olema ette valmistatud viisil, mis hoiaks ära plahvatavate ainete või 
esemete välispakendis lahtipääsemise normaalsetel veotingimustel. Esemete metallist osad ei tohi 
sattuda kontakti metallist pakenditega. Esemed, mis sisaldavad välisest kestast mitteümbritsetud 
plahvatavaid aineid, peavad olema üksteisest eraldatud, et vältida hõõrdumist ja lööke. Selleks võib 
kasutada polstreid, aluseid, sise- või välispakendite vaheseinu, valuvorme või mahuteid. 

4.1.5.12 Pakendid peavad olema valmistatud materjalidest, mis sobivad saadetises sisalduvatele 
lõhkeainetele ega lase neid läbi nii, et ei lõhkeainete ja pakendimaterjali vaheline vastastikune toime 
ega lekkimine põhjustaks lõhkeaine ohtlikuks muutumist või ohtlikkuse taseme või sobivusgrupi 
muutumist veo ajal. 

4.1.5.13 Takistada tuleb plahvatavate ainete tungimist valtsitud metallist pakendite piludesse. 

4.1.5.14 Plastist pakendid ei tohi põhjustada või akumuleerida staatilist elektrit, millest piisaks, et lahendus 
võiks põhjustada pakitud plahvatavate ainete või veoste initsieerimist, süttimist või töölehakkamist. 

4.1.5.15 Suuri ja vastupidavaid plahvatavaid esemeid, mis tavaliselt on ette nähtud sõjaliseks kasutamiseks, 
kas initsieeriva seadmeta või koos sellega, mis sisaldab vähemalt kahte ohutusseadet, võib vedada 
pakendamata. Kui sellistel esemetel on väljapaiskelaeng või kui nad on isepaiskuvad, peavad nende 
süütesüsteemid olema kaitstud normaalsetel veotingimustel esinevate käivitavate impulsside vastu. 
A katseseeria negatiivne tulemus pakkimata kauba kohta näitab, et seda kaupa võib lugeda 
pakendamata veetavaks. Sellised pakendamata veosed võivad olla kinnitatud pesadesse või olla 
korvpakendites või mõnes muus sobivas käitamisvahendis, ladustamis- või stardiseadmes selliselt, 
et nad normaalsetel veotingimustel lahti ei pääseks. 



Kui selliste suurte plahvatavate esemetega on nende kasutamisohutuse ja sobivuse katsete osana 
läbi viidud RID-i eesmärkidele vastavad katsed ning nad on need katsed edukalt läbinud, võib pädev 
asutus anda loa nende esemete vedamiseks RID-i kohaselt. 

4.1.5.16 Plahvatavaid aineid ei tohi pakkida sise- või välispakenditesse, kus termilistest või muudest 
mõjudest tingitud sisemiste ja väliste rõhkude erinevused võivad põhjustada saadetise lõhkemist või 
purunemist. 

4.1.5.17 Alati, kui lahtised plahvatavad ained või kestaga ümbritsemata või osaliselt kestaga ümbritsetud 
eseme plahvatav aine võivad sattuda kontakti metallist pakendite (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 
4A, 4B, 4N ja metallist anumad) sisepinnaga, peab metallist pakendil olema sisemine vooder või 
kate (vt 4.1.1.2). 

4.1.5.18 Pakkimiseeskirja P101 võib kasutada lõhkeainete jaoks tingimusel, et pakend on pädeva asutuse 
poolt lubatud, vaatamata sellele, kas pakend vastab peatüki 3.2 tabeli A veerus (8) toodud 
pakkimiseeskirja määratlusele. 

4.1.6 2. klassi kaupade ja pakkimiseeskirja P200 alla määratud muude klasside kaupade 
eripakkimise eeskirjad 

4.1.6.1 Käesolevas jaos tuuakse ära surveanumate ja avatud krüotehniliste anumate kasutamise üldnõuded 
2. klassi ning pakkimiseeskirja P200 alla määratud teistesse klassidesse kuuluvate ainete veoks (nt 
ÜRO 1051 vesiniktsüaniid, stabiliseeritud). Kõik sulgurid ja avaused peavad olema valmistatud ja 
suletud selliselt, mis hoiaks ära sisu kao normaalsetel veotingimustel ning vibratsiooni või 
temperatuuri-, niiskuse või rõhumuutuste (näiteks kõrguse muutuse) tõttu. 

4.1.6.2 Ohtlikud kaubad ei tohi mõjutada ega nõrgestada nendega otseses kokkupuutes olevaid 
surveanumate ja krüotehniliste anumate osi ega põhjustada ohtlikke tagajärgi (nt katalüüsida 
reaktsioone või reageerida ohtlike veostega). 

4.1.6.3 Anumad, kaasaarvatud nende sulgurid tuleb gaaside või gaaside segude vedamiseks valida alajao 
6.2.1.2 nõuetest ja jao 4.1.4 asjakohaste pakkimiseeskirjade nõuetest lähtuvalt. Käesolev alajagu 
kehtib surveanumatele, mis on MEGC-de ja anumakogumiga vagunite osad. 

4.1.6.4 Taastäidetava anuma kasutuse muutumisega peab kaasnema antud anuma tühjendamine, 
läbipuhumine ja evakuatsioonitööd ohutuks tööks vajalikus ulatuses (vt ka standardite tabelit 
käesoleva jao lõpus). Lisaks peab surveanumat, mis varem sisaldas 8. klassi kuuluvat sööbivat 
ainet või mõne muu klassi kaasneva sööbiva ohuga ainet, ei tohi lubada 2. klassi aine veoks, 
väljaarvatud juhul, kui on läbi viidud vajalik kontroll ja katsetamine, nagu see on määratletud 
vastavalt alajagudes 6.2.1.6 ja 6.2.3.5. 

4.1.6.5 Enne täitmist peab pakkija kontrollima surveanumat või avatud krüotehnilist anumat ning seda, et 
surveanum või avatud krüotehniline anum oleks lubatud vastavate ainete ja, surve all kemikaali 
puhul, propellendi veoks ning et need nõuded on täidetud. Sulgeventiilid tuleb täitmise järel sulgeda 
ning nad peavad jääma veo ajal suletuks. Kaubasaatja peab kontrollima, et sulgurid ja varustus ei 
lekiks. 

MÄRKUS: Balloonikogumite üksikutele balloonidele paigaldatud sulgurventiilid võivad veo ajal 
avatud olla, väljaarvatud juhul, kui aine veoks kehtivad pakkimiseeskirja P200 Pakkimise 
erisätted „k” või „q”. 

4.1.6.6 Surveanumaid ja avatud krüotehnilisi anumaid tuleb täita vastavalt töörõhkudele, täiteastmetele ja 
täitmise sätetele, mis on kindlaks määratud täidetava aine jaoks kehtivates vastavates 
pakkimiseeskirjades, ning võttes arvesse iga komponendi madalaimat nimirõhku. Käitamisvahendid, 
millel on madalam nimirõhk kui teistel komponentidel, peavad siiski vastama alajao 6.2.1.3.1 
nõuetele. Reaktiivseid gaase ja gaasisegusid rõhuni, mis ei ületaks kahte kolmandikku 
surveanumale ette nähtud katserõhust juhul, kui toimub gaasi täielik lagunemine. 

4.1.6.7 Surveanumad, kaasaarvatud nende sulgurid, peavad vastama peatükis 6.2 täpsustatud 
konstruktsiooni, ehitust, kontrolli ja katsetamist käsitlevatele nõuetele. Kui välispakendid on ette 
nähtud, peavad surveanumad ja avatud krüotehnilised anumad olema nendesse kindlalt kinnitatud. 
Kui üksikasjalikes pakkimiseeskirjades pole teisiti sätestatud, võib ühe või mitu sisepakendit pakkida 
ühte välispakendisse. 

4.1.6.8 Ventiilid ja muud detailid, mis jäävad veo ajal ventiili külge (näiteks käitusseadmed või adapterid) 
peavad olema konstrueeritud ja valmistatud nii, et nad peavad iseenesest vigastustele vastu, ilma et 
sisu välja pääseks, või tuleb neid kaitsta kahjustuste eest, mis võivad põhjustada sisu soovimatut 
väljapääsemist surveanumast, järgmiste meetmete abil (vt ka standardite tabelit käesoleva jao 
lõpus): 

(a) klapid paigaldatakse surveanuma kaela ning neid kaitstakse keermestatud korgi või sulguriga; 



(b) ventiilid on kaitstud korkide või kaitsmetega. Korkidel peavad olema piisavalt suure ristlõikega 

õhuavad, millest gaasi eemaldada, kui ventiilid on lekkinud; 

(c) ventiilid on kaitstud kaitsekatete või püsivate kaitsemanustega; 

(d) surveanumaid veetakse tugiraamides (nt balloonid kogumites) või 

(e) surveanumaid veetakse kaitsekastides. ÜRO surveanumate puhul peavad veoks ettevalmistatud 

pakendid olema sellised, et läbivad alajaos 6.1.5.3 määratletud kukkumiskatse I pakendigrupi 

tugevusnõuete tasemel. 

4.1.6.9 Mitte-taastäidetavaid surveanumaid: 

(a) tuleb vedada välises pakendis, nagu näiteks kastis või korvpakendis, või kahaneva kilega 

mähituna kaubaalustel; 

(b) nad peavad olema 1,25-liitrise või väiksema veemahuga, kui nad on täidetud kergestisüttiva või 

mürgise gaasiga; 

(c) ei tohi kasutada mürgiste gaaside jaoks, mille LC50 on võrdne või väiksem kui 200 ml/m3, ja 

(d) ei tohi pärast töösse võtmist remontida. 

4.1.6.10 Taastäidetavaid surveanumaid, v.a suletud krüotehnilised anumad, tuleb korraliselt kontrollida 
vastavate mitte-ÜRO anumate kohta kehtivate alajagude 6.2.1.6 ja 6.2.3.5.1 kohaselt ning vastavalt 
pakkimiseeskirja P200, P 205, P 206 või P 208 sätetele. Suletud krüotehniliste anumate 
rõhualandusklapid peavad läbima korralise ülevaatuse ja neid tuleb katsetada vastavalt alajao 
6.2.1.6.3 sätetele ja pakkimiseeskirjale P 203. Surveanumaid ei tohi täita, kui nende korraline 
ülevaatus on määrdunud, kuid neid tohib pärast korralise ülevaatuse möödumist vedada uue 
ülevaatuse või kõrvaldamise eesmärgil, kaasa arvatud vahepealne vedu. 

4.1.6.11 Parandustööd peavad vastama asjakohaste pakendi- ja konstruktsioonistandardite valmistamise ja 
katsetamise nõuetele ning neid on lubatud läbi viia vaid nii, nagu näidatud peatükis 6.2 toodud 
asjakohaste korralise kontrolli standardites. Surveanumate, väljaarvatud suletud krüotehniliste 
anumate kaitsekestade puhul ei tohi parandada järgmisi osi: 

(a) keevise praod või muud keevise defektid, 

(b) praod seintes, 

(c) lekked või defektid seina, kaane või põhja materjalis. 

4.1.6.12 Surveanumaid ei tohi esitada täitmiseks: 

(a) kui nad on vigastatud sellises ulatuses, et surveanuma või selle käitamisvahendite terviklikkus 
võib olla mõjutatud; 

(b) väljaarvatud juhul, kui surveanumaid ja nende konstruktsioonielemente ning käitamisvahendeid 
on kontrollitud ja leitud olevat heas töökorras ja 

(c) väljaarvatud juhul, kui nõutavad sertifitseerimise, taaskatsetamise ja täitmise tähised on 
loetavad. 

4.1.6.13 Täidetud surveanumaid ei tohi veoks esitada: 

(a) kui nad lekivad; 

(b) kui nad on vigastatud sellises ulatuses, et surveanuma või selle käitamisvahendite terviklikkus 
võib olla mõjutatud; 

(c) väljaarvatud juhul, kui surveanumaid ja nende konstruktsioonielemente ning käitamisvahendeid 
on kontrollitud ja leitud olevat heas töökorras; ja 

(d) väljaarvatud juhul, kui nõutavad sertifitseerimise, taaskatsetamise ja täitmise tähised on 
loetavad. 

4.1.6.14 Omanikud väljastavad pädevatele asutustele põhjendatud nõudmise korral vajaliku informatsiooni 
surveanumate nõuetele vastavuse kohta keeles, mille mõistmine pole pädeva asutuse jaoks 
probleemne. Kui surveanumad nõuetele ei vasta, peavad omanikud tegema pädeva asutusega selle 
nõudmisel koostööd, et muuta need uuesti nõuetele vastavaks. 

4.1.6.15 ÜRO surveanumate puhul tuleb rakendada tabelis 4.1.6.15.1 toodud ISO ja EN ISO standardeid, 
välja arvatud EN ISO 14245 ja EN ISO 15995. Teavet varustuse tootmise hetkel kehtivate 
standardite kasutamise kohta, vt alajagu 6.2.2.3. 

Teiste surveanumate puhul loetakse jao 4.1.6 nõuded täidetuks, kui vastavad standardid tabelist 
4.1.6.15.1 on rakendatud. Teavet selle kohta, milliseid standardeid kasutatakse automaatkaitsega 
ventiilide valmistamiseks, vt alajagu 6.2.4.1. Teavet ventiili kaitsekorkide ja katete tootmisele 
kohaldatavate standardite kohta, vt tabel 4.1.6.15.2. 



Tabel 4.1.6.15.1 ÜRO ja mitte-ÜRO surveanumate standardid 



Rakendatavad 

alajaod 
Viide Dokumendi nimetus 

4.1.6.2 EN ISO 11114-1: 
2020 

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

EN ISO 11114 - 
2:2013 

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

4.1.6.4 
ISO 11621:1997 või 
EN ISO 11621:2005 

Gaasiballoonid – Juhised gaasi liigi muutmiseks 
 

4.1.6.8 
Automaat-
kaitsega ventiilid 

EN ISO 10297:2006 
punkt 4.6.2 või EN 
ISO 10297:2014 
punkt 5.5.2 või EN 
ISO 10297:2014 + 
A1:2017 punkt 5.5.2 

Gaasiballoonid –Balloonide ventiilid – Spetsifikatsioon ja 
tüübikatsetus 
 

EN 13152:2001 + 
A1:2003 punkt 5.3.8 

LPG ballooniventiilide katsetamine ja spetsifikatsioonid – 
isesulguvad 

EN 13153:2001 + 
A1:2003 punkt 5.3.7 

LPG ballooniventiilide spetsifikatsioonid ja katsetamine – 
käsijuhtimisega 

EN ISO 14245:2010 
punkt 5.9 või EN 
ISO 14245:2019 
punkt 5.9 või EN 
ISO 14245:2021 
punkt 5.9 

Gaasiballoonid – LPG ballooniventiilide katsetamine ja 
spetsifikatsioonid – isesulguvad 

EN ISO 15995:2010 
punkt 5.10 või EN 
ISO 15995:2019 
punkt 5.9 või EN 
ISO 15995:2021 
punkt 5.9 

Gaasiballoonid – LPG ballooniventiilide katsetamine ja 
spetsifikatsioonid – käsijuhtimisega 

 
EN ISO 17879:2017 
punkt 5.4.2 

Gaasiballoonid – Balloonide isesulguvad ventiilid – 
Spetsifikatsioon ja tüübikatsetus 

 
EN 12205:2001 
punkt 7.4 või EN 
ISO 11118:2016 
punkt 9.2.5 või EN 
ISO 1118:2015 + 
A1:2020 punkt 9.2.5 

Gaasiballoonid – Mittetäidetavad metallilised 
gaasiballoonid – Spetsifikatsioon ja katsemeetodid 

4.1.6.8 (b) 
ISO 11117:1998 või 
EN ISO 11117:2008 
+ Cor 1:2009 või EN 
ISO 11117:2019 

Gaasiballoonid – Ventiili kaitsekorgid ja katted – 
Konstrueerimine, ehitus ja katsetamine 

EN 962:1996 + 
A2:2000 

Transporditavad gaasiballoonid – Ventiili kaitsekorgid ja 
katted tööstuslikele ja meditsiinilistele gaasiballoonidele – 
Konstrueerimine, ehitus ja katsetamine 

4.1.6.8 (c) 

Nõuded alajao 4.1.6.8 punkti c kohastele ventiilide kaitsekatetele või püsivatele 
kaitsemanustele on esitatud vastavates surveanuma korpuse konstruktsiooni 
standardites (ÜRO surveanumate kohta vaata alajagu 6.2.2.3 ja mitte-ÜRO 
surveanumate kohta alajagu 6.2.4.1). 

4.1.6.8 (b) 
ja (c) 

ISO 16111:2008 või 
ISO 16111:2018 

Teisaldatavad gaasisalvestusseadmed – Pöörduva 
reaktsiooniga metallhüdriidi absorbeeruv vesinik 

Tabel 4.1.6.15.2: Mitte-ÜRO surveanumatele paigaldatud ventiilikaitsekorkide ja katete tootmiskuupäevad 

Viide Dokumendi nimetus Kohaldub tootmisele 

ISO 
11117:1998 

Gaasiballoonid – Ventiili kaitsekorgid ja katted 
tööstuslikele ja meditsiinilistele gaasiballoonidele 
– Konstrueerimine, ehitus ja katsetamine 

Kuni 31. detsembrini 
2014 

EN ISO 
11117:2008 + 
Cor 1:2009 

Gaasiballoonid – Ventiili kaitsekorgid ja katted – 
Konstrueerimine, ehitus ja katsetamine 

Kuni 31. detsembrini 
2024 

EN ISO 
11117:2019 

Gaasiballoonid – Ventiili kaitsekorgid ja katted – 
Konstrueerimine, ehitus ja katsetamine 

Kuni pole teatatud 
teisiti 

EN 962:1996 Transporditavad gaasiballoonid – Ventiili Kuni 31. detsembrini 



+ A2:2000 kaitsekorgid ja katted tööstuslikele ja 
meditsiinilistele gaasiballoonidele – 
Konstrueerimine, ehitus ja katsetamine 

2014 

 

4.1.7 Klassi 5.2 kuuluvate orgaaniliste peroksiidide ja klassi 4.1 kuuluvate isereageerivate ainete 
pakkimise erisätted 

4.1.7.0.1 Orgaaniliste peroksiidide puhul peavad kõik anumad olema „efektiivselt suletud”. Kui gaasi tekkimise 
tulemusena võib tekkida märgatav siserõhk, võib paigaldada ventiili tingimusel, et eralduv gaas ei 
tekita ohtu; vastasel korral peab piirama täiteastet. Mistahes ventilatsiooniseade peab olema 
ehitatud selliselt, et vedelik vertikaalses asendis olevast saadetisest välja ei pääseks, ning peab ära 
hoidma võõrlisandite sissepääsu. Kui on olemas välispakend, peab see olema konstrueeritud 
selliselt, et ta ei takistaks ventilatsiooniseadme tööd. 

4.1.7.1 Pakendite kasutamine (v.a IBC-d) 

4.1.7.1.1 Orgaaniliste peroksiidide ja isereageerivate ainete jaoks kasutatavad pakendid peavad vastama 
peatüki 6.1 nõuetele ja selle juurde kuuluva II pakendigrupi katsenõuetele.  

4.1.7.1.2 Orgaaniliste peroksiidide ja isereageerivate ainete pakkimismeetodid on loetletud pakkimiseeskirjas 
520 ning kannavad koode OP1 kuni OP8. Pakkimismeetodite kohta toodud kogused näitavad 
saadetise kohta lubatud maksimaalseid koguseid.  

4.1.7.1.3 Juba klassifitseeritud orgaanilistele peroksiididele ja isereageerivatele ainetele määratud vastavad 
pakkimismeetodid on loetletud alajagudes 2.2.41.4 ja 2.2.52.4. 

4.1.7.1.4 Uutele orgaanilistele peroksiididele, uutele isereageerivatele ainetele või juba klassifitseeritud 
orgaaniliste peroksiidide või isereageerivate ainete uutele ühenditele kohase pakkimismeetodi 
määramiseks kasutatakse järgmisi eeskirju: 

(a) ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP B või ISEREAGEERIV AINE, TÜÜP B: 

Määrata tuleb pakkimismeetod OP5 tingimusel, et orgaaniline peroksiid (või isereageeriv aine) 
vastab „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” jao 20.4.3, punkti (b) (resp. 20.4.2, punkt (b)) 
kriteeriumidele pakkimismeetodi kohaselt lubatud pakendis. Kui orgaaniline peroksiid (või 
isereageeriv aine) vastab neile kriteeriumidele ainult siis, kui ta on väiksemas pakendis kui see, 
mis on pakkimismeetodi OP5 poolt lubatud (nimelt üks OP1 kuni OP4 pakenditest), siis 
määratakse vastav madalama OP numbriga pakkimismeetod; 

(b) ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP C või ISEREAGEERIV AINE, TÜÜP C: 

Määrata tuleb pakkimismeetod OP6 tingimusel, et orgaaniline peroksiid (või isereageeriv aine) 
vastab „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” jao 20.4.3, punkti (c) (resp. 20.4.2, punkt (c)) 
kriteeriumidele pakkimismeetodi kohaselt lubatud pakendis. Kui orgaaniline peroksiid (või 
isereageeriv aine) vastab neile kriteeriumidele ainult väiksemas pakendis kui see, mis on 
pakkimismeetodi OP6 poolt lubatud, siis määratakse vastav madalama OP numbriga 
pakkimismeetod; 

(c) ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP D või ISEREAGEERIV AINE, TÜÜP D: 

Seda tüüpi orgaanilisele peroksiidile või isereageerivale ainele tuleb määrata pakkimismeetod 

OP7; 

(d) ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP E või ISEREAGEERIV AINE, TÜÜP E: 

Seda tüüpi orgaanilisele peroksiidile või isereageerivale ainele tuleb määrata pakkimismeetod 

OP8; 

(e) ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP F või ISEREAGEERIV AINE, TÜÜP F: 

Seda tüüpi orgaanilisele peroksiidile või isereageerivale ainele tuleb määrata pakkimismeetod 

OP8; 

4.1.7.2 Puistlasti vahekonteinerite (IBC) kasutamine 

4.1.7.2.1 Juba klassifitseeritud orgaanilisi peroksiide, mis on eraldi loetletud pakkimiseeskirjas IBC520, võib 
vedada IBC-des antud pakkimiseeskirja alusel. IBC-d peavad vastama peatüki 6.5 nõuetele ja selle 
juurde kuuluva II pakendigrupi katsenõuetele. 

4.1.7.2.2 Muid F-tüüpi orgaanilisi peroksiide ja isereageerivaid aineid võib vedada IBC-des päritolumaa 
pädeva asutuse poolt määratud tingimustel, kui vastavate katsete alusel on see pädev asutus 
veendunud, et sellist vedu saab ohutult teostada. Läbiviidavad katsed peavad kindlasti hõlmama 
neid, mida on vaja: 



(a) tõestamaks, et orgaaniline peroksiid (või isereageeriv aine) vastab „Katsete ja kriteeriumide 
käsiraamatu” jao 20.4.3, punkti (f) (resp. 20.4.2 (f)) joonise 20.1 (b) väljuva kasti F 
klassifitseerimise põhimõtetele; 

(b) et tõestada kõikide ainega normaalselt veo ajal kontaktis olevate materjalide sobivust; 

(c) (Reserveeritud); 

(d) et konstrueerida vajadusel rõhu kaitse- ja avariikaitseklapid ja 

(e) et määrata, kas aine ohutuks vedamiseks on vajalikud muud erieeskirjad. 

Kui päritolumaa pole RID-i lepinguosaline riik, siis peavad klassifitseerimine ja veotingimused olema 
tunnustatud selle RID-i lepinguosalise riigi pädeva asutuse poolt, mille territooriumile saadetis oma 
teekonnal esimesena jõuab. 

4.1.7.2.3 Arvesse võetavad avariiolukorrad on isekiirenev lagunemine ja tulekahju. Üleni metallist kestaga 
metallist või liit-IBC-de plahvatusliku purunemise vältimiseks peavad olema konstrueeritud avarii-
kaitseklapid, et ventileerida kõiki lagunemise saadusi ja aure, mis eralduvad isekiireneva 
lagunemise jooksul või mitte väiksema kui alajaos 4.2.1.13.8 toodud valemite alusel arvutatud 
ühetunnise täielikult tules oldud aja jooksul. 

4.1.8 Klassi 6.2 nakkusohtlike ainete eripakkimise eeskirjad 

4.1.8.1 Nakkusohtlike ainete kaubasaatjad peavad kindlustama saadetiste ettevalmistamise viisil, et nad 

saabuksid oma lõpp-punkti heas korras ega kujutaks endast veo ajal inimestele ega loomadele ohtu. 

4.1.8.2 Nakatavate ainete saadetiste kohta kehtivad jao 1.2.1 definitsioonid ning alajagude 4.1.1.1 kuni 
4.1.1.17 üldsätted, väljaarvatud alajaod 4.1.1.10 kuni 4.1.1.12 ja 4.1.1.15. Sellegipoolest peavad 
vedelikud olema pandud ainult pakenditesse, mis taluvad normaalsete veotingimuste korral tekkida 
võivat vastavat siserõhku. 

4.1.8.3 Sisu detailne loetelu peab olema pandud sekundaarse pakendi ning välispakendi vahele. Kui 
veetakse tundmatuid nakkusohtlikke aineid, mis arvatakse vastavat A-kategooria kriteeriumidele, 
tuleb veodokumendil ära märkida sõnad „suspected Category A infectious substance” (eesti k 
„eeldatavalt A kategooria nakkusohtlik aine”), millele järgneb veose tunnusnimetus. 

4.1.8.4 Enne tühja pakendi tagastamist kaubasaatjale või selle mujale saatmist peab selle igasuguse ohu 
kõrvaldamiseks desinfitseerima või steriliseerima ning kõik ohumärgised või tähistused, mis näitasid, 
et pakend on sisaldanud nakatavat ainet, eemaldama või kustutama. 

4.1.8.5 Tingimusel, et tagatakse samaväärne töövõime, on lubatud järgmised sekundaarpakendisse 
asetatud esmaste anumate erinevused ilma, et oleks vaja koostatud pakendit täiendavalt 
katsetada: 

(a) Sama suuri või väiksemaid esmaseid anumaid kui katsetatud esmased anumad võib kasutada 
tingimusel, et: 

(i) esmased anumad on sama konstruktsiooniga kui katsetatud esmased anumad (nt sama 
kujuga: ümmargused, nelinurksed jne); 

(ii) materjal, millest esmane anum on valmistatud (nt klaas, plast, metall jne), pakub 
samasugust või paremat kaitset kokkupõrke ja virnastamisel esinevate jõudude vastu kui 
algselt katsetatud esmase anuma materjal; 

(iii) esmastel anumatel on sama suured või väiksemad avaused ning sulgur on samaväärse 
konstruktsiooniga (nt keeratav kübar, hõõrdkaas jne); 

(iv) tühja ruumi täitmiseks ja esmaste anumate liikumise vältimiseks kasutatakse piisavas 
koguses täiendavat pehmendavat materjali ja 

(v) esmased anumad on sekundaarpakendi sees orienteeritud samamoodi kui katsetatud 
pakendis. 

(b) Kasutada võib väiksemat arvu punktis (a) nimetatud katsetatud esmaseid anumaid või 
alternatiivset tüüpi esmaseid anumaid tingimusel, et tühja ruumi täitmiseks ning esmaste 
anumate liikumise vältimiseks kasutatakse piisavalt täiendavat pehmendavat materjali. 

4.1.8.6 Alajagusid 4.1.8.1–4.1.8.5 kohaldatakse ainult A-kategooria nakkusohtlike ainete suhtes (ÜRO nr 
2814 ja 2900). Neid ei kohaldata ÜRO nr 3373 BIOLOOGILINE AINE, KATEGOORIA B (vt alajao 
4.1.4.1 pakkimiseeskiri P650) ega ÜRO nr 3291 KLIINILISED JÄÄTMED, MÄÄRATLEMATA, N.O.S. 
või (BIO)MEDITSIINILISED JÄÄTMED, N.O.S. või KORRASTATUD MEDITSIINILISED JÄÄTMED, 
N.O.S. suhtes. 



4.1.8.7 Loomse materjali veo puhul ei tohi ainete või esemete veoks kasutada pakendeid või IBC-sid, mille 
kasutamist ei ole kohaldatavas pakkimiseeskirjas spetsiaalselt lubatud, välja arvatud juhul, kui 
selleks on spetsiaalselt loa andnud päritoluriigi3 pädev asutus ja tingimustel, et: 

(a) alternatiivne pakend vastab käesoleva osa üldnõuetele; 

(b) alternatiivne pakend vastab 6. osa nõuetele, kui seda näeb ette peatüki 3.2 tabeli A veerus (8) 
osutatud pakkimiseeskiri; 

(c) päritoluriigi3 pädev asutus teeb kindlaks, et alternatiivne pakend tagab ohutustaseme, mis on 
vähemalt sama suur kui see, mida tagab ainete pakkimine vastavalt peatüki 3.2 tabeli A 
veerus (8) osutatud konkreetses pakkimiseeskirjas määratletud meetodile. 

(d) kõigile saadetistele on lisatud pädeva asutuse luba või sisaldab veodokument märget, et 
alternatiivne pakend on pädeva asutuse poolt lubatud. 

                                            
3  Kui päritoluriik ei ole RID-i lepinguosaline riik, siis selle RID-i lepinguosalise riigi pädev 

asutus, kuhu saadetis esimesena jõuab. 



 

4.1.9 Radioaktiivsete materjalide pakkimise erisätted 

4.1.9.1 Üldist 

4.1.9.1.1 Radioaktiivsed ained, pakendid või saadetised peavad vastama peatüki 6.4 nõuetele. 
Radioaktiivsete ainete kogus saadetises ei tohi ületada alajagudes 2.2.7.2.2, 2.2.7.2.4.1, 2.2.7.2.4.4, 

2.2.7.2.4.5, 2.2.7.2.4.6, peatüki 3.3 erisättes 336 ja alajaos 4.1.9.3 toodud piirmäärasid. 

RID-i reguleerimisalasse kuuluvad järgmised radioaktiivseid aineid sisaldavate saadetiste tüübid: 

(a) vabasaadetis (vt alajagu 1.7.1.5); 

(b) 1. tüüpi tööstussaadetis (IP-1-tüüpi saadetis); 

(c) 2. tüüpi tööstussaadetis (IP-2-tüüpi saadetis); 

(d) 3. tüüpi tööstussaadetis (IP-3-tüüpi saadetis); 

(e) A-tüüpi saadetis; 
(f) B(U)-tüüpi saadetis; 

(g) B(M)-tüüpi saadetis; 

(h) C-tüüpi saadetis; 

Lõhustuvat materjali või uraanheksafluoriifi sisaldavate saadetiste suhtes kehtivad lisanõuded. 

4.1.9.1.2 Mistahes saadetiste välispindadel tuleb kinnitumata saaste taset hoida nii madalal kui võimalik ning 

see ei tohi tavapäraste veotingimuste korral ületada järgmisi piirmäärasid: 

(a) 4 Bq/cm2 beeta- ja gammakiirguse allikate ning madala mürgisusega alfakiirguse allikate puhul 

ja 

(b) 0,4 Bq/cm2 alfakiirguse allikate puhul. 

Need piirmäärad kehtivad 300 cm2 pinna igas osas. 

4.1.9.1.3 Pakend ei tohi sisaldada mingeid muid esemeid kui neid, mis on vajalikud radioaktiivse aine 
kasutamiseks. Nende esemete ja pakendi vastastikune toime pakendi normaalsete veotingimuste 
korral ei tohi vähendad pakendi ohutust. 

4.1.9.1.4 Kinnitumata saaste tase ei tohi veopakendite, konteinerite ja vagunite välis- ja sisepindadel ületada 
alajaos 4.1.9.1.2 kehtestatud piirmäärasid, väljaarvatud jaos 7.5.11 toodud erisätte CW33 puhul. 
See nõue ei kehti konteinerite sisepindade kohta, mida kasutatakse pakenditena, kas laadituna või 
tühjana. 

4.1.9.1.5 Muude ohtlike omadustega radioaktiivsete materjalide puhul peab pakendi konstrueerimisel 
arvestama nende omadustega. Kaasneva ohuga radioaktiivsed materjalid peavad olema pakitud 
pakenditesse, mis ei vaja pädeva asutuse luba, ja neid võib vedada pakendites, IBC-des, paakides 
või mahtkonteinerites, mis vastavad täielikult nii VI osa vastavate peatükkide asjakohastele nõuetele 
kui ka selle kaasneva ohu kohta kehtivatele, peatükkide 4.1, 4.2 või 4.3 nõuetele. 

4.1.9.1.6 Enne pakendi esmakordset kasutamist radioaktiivse materjali veoks tuleb kontrollida, kas see on 
toodetud vastavalt tehnilise lahenduse spetsifikatsioonile, et tagada vastavus RID-i asjakohastele 
sätetele ja mis tahes muudele kohalduvatele kinnitussertifikaatidele. Kohaldumise korral peavad 
olema täidetud järgmised nõuded: 

(a) kui kaitsesüsteemi konstruktsioonile vastav rõhk ületab 35 kPa (manomeetriline), tuleb 
tagada, et iga pakendi kaitsesüsteem vastab kinnituse saanud konstruktsiooni nõuetele 
seoses kõnealuse süsteemi suutlikkusega säilitada rõhu all oma töökindlus; 

(b) iga B(U)-, B(M)- ja C-tüübi ning lõhustuva materjali veoks mõeldud pakendi puhul tuleb 
tagada, et varjestus, kaitse ja vajadusel soojusülekande näitajad ning ohjeldussüsteemi 
tõhusus jääks kinnituse saanud tehnilise lahenduse suhtes kehtivatesse või selle jaoks ette 
nähtud piiridesse; 

(c) lõhustuva materjali sisaldamiseks mõeldud pakendite puhul tuleb tagada, et ohupiiri indeks on 
kohalduvate piiride või tehnilises lahenduses määratu raames, eriti kus neutronmürgid 
arvatakse alajao 6.4.11.1 nõuetele vastamiseks spetsiaalselt saadetise osadeks, tuleb nende 
neutronmürkide olemasolu ja levik kontrollide abil kindlaks teha. 

4.1.9.1.7 Enne iga pakendi saatmist tuleb tagada, et pakend ei sisalda ei: 

(a) Pakendi tehnilises lahenduses määratletust erinevaid radionukliide, ega 

(b) Pakendi tehnilises lahenduses määratletust erineval füüsikalisel või keemilisel kujul sisu. 



4.1.9.1.8 Enne mis tahes pakendi kõiki vedusid tuleb tagada vastavus RID-i asjakohastele sätetele ja mis 
tahes muudele kohalduvatele kinnitussertifikaatidele. Kohaldumise korral peavad olema 
täidetud ka järgmised nõuded: 

(a) tuleb tagada, et alajao 6.4.2.2 nõuetele mittevastavad tõstevahendid oleks vastavalt alajaole 
6.4.2.3 eemaldatud või muul viisil saadetise tõstmiseks mittekasutatavaks muudetud; 

(b) kõiki B(U)-, B(M)- ja C-tüüpi pakendeid tuleb hoida niikaua, kuni on saavutatud piisavalt 
lähedased tasakaaluseisundid, et demonstreerida temperatuuri ja rõhku käsitlevatest nõuetest 
kinnipidamist, välja arvatud juhul, kui nendest nõuetest vabastamine on ühepoolselt heaks 
kiidetud; 

(c) kõigi B(U)-, B(M)- ja C-tüüpi saadetiste puhul tuleb kontrollide ja/või asjaomaste katsete abil 
tagada, et kõik sulgurid, ventiilid ja muud kaitsesüsteemi avad, mille kaudu võib radioaktiivne 
sisu välja pääseda, oleks nõuetekohaselt suletud ning, kus see on asjakohane, viisil, mis 
annaks tunnistust alajagude 6.4.8.8 ja 6.4.10.3 nõuete järgimisest; 

(d) lõhustuvat materjali sisaldavate pakendite puhul tuleb teostada alajao 6.4.11.4 punktis (b) 
sätestatud mõõtmised ning, kus see on asjakohane, katsed näitamaks, et iga saadetise sulgur 
vastab alajaole 6.4.11.8. 

(e) pakendite puhul, mis on mõeldud vedamiseks pärast ladustamist, tuleb tagada, et pakendi 
kõiki komponente ja radioaktiivset sisu oleks ladustamise ajal hoitud nii, et kõik RID-i 
asjakohastes sätetes ja tüübikinnitustes sätestatud nõuded on täidetud. 

4.1.9.1.9 Kaubasaatjal peab olema ka koopia kõigist eeskirjadest saadetise nõuetekohase sulgemise ning 
kõigile lubades sätestatud tingimustel teostatavatele vedudele eelnevate mis tahes ettevalmistuste 
kohta. 

4.1.9.1.10 Ühegi saadetise või veopakendi veoindeks ei tohi olla suurem kui 10, välja arvatud juhul, kui 
saadetist veetakse ainukasutuse tingimuste kohaselt, ning ühegi saadetise või veopakendi ohupiiri 
indeks suurem kui 50. 

4.1.9.1.11 Maksimaalne doosikiirus saadetise või veopakendi mis tahes välispinna üheski punktis ei tohi 
ületada 2 mSv/h, välja arvatud alajao 7.5.11 CV33 punkti 3.5 alapunkti a kohaselt ainukasutuse 
tingimustel veetavate saadetiste ja veopakendite puhul. 

4.1.9.1.12 Maksimaalne doosikiirus ainukasutuse tingimustel veetava saadetise või veopakendi mis tahes 
välispinna üheski punktis ei tohi ületada 10 mSv/h. 

4.1.9.2 LSA aine ning SCO vedu puudutavad nõuded ja kontroll 

4.1.9.2.1 LSA aine või SCO kogus vastavalt kas üksikus 1. tüüpi tööstussaadetises (IP-1), 2. tüüpi 
tööstussaadetises (IP-2), 3. tüüpi tööstussaadetises (IP-3) või objekti või objektide kogumis peab 
olema piiratud selliselt, et varjestamata materjalist või objektist või objektide hulgast 3 meetri 
kaugusel ei ületa väline doosikiirus 10 mSv/h. 

4.1.9.2.2 LSA aine või SCO, mis on kas ise lõhustuv või mis sisaldab lõhustuvat materjali, ning mis ei ole 
vabastatud vastavalt alajaole 2.2.7.2.3.5, peab vastama jagudes 7.5.11, CW33 erisätetes (4.1) ja 
(4.2) toodud nõuetele. 

4.1.9.2.3 LSA aine või SCO, mis on kas ise lõhustuv või mis sisaldab lõhustuvat materjali, peab vastama 
alajaos 6.4.11.1 toodud nõuetele. 

4.1.9.2.4 LSA ainet ja SCO-d võib gruppides LSA-I, SCO-I ja SCO-III vedada pakendamata järgmistel 
tingimustel: 

(a) Kõiki pakendamata materjale, väljaarvatud maake, mis sisaldavad ainult looduslikke 
radionukliide, peab vedama selliselt, et tavapäraste veotingimuste korral radioaktiivne sisu 
vagunist välja ei pääseks ega toimuks mingit kaitse kadu; 

(b) Kõiki sõidukeid peab kasutama ainult selleks määratud otstarbeks, väljaarvatud juhul, kui 
veetakse ainult SCO-I, mille ligipääsetavate ja mitteligipääsetavate pindade saastumine pole 
kõrgem kui kümnekordne alajaos 2.2.7.1.2 määratud tase; 

(c) Kui on kahtlus, et mitteligipääsetavate pindade kinnitumata saaste ületab alajao 2.2.7.2.3.2 
punkti a, alapunktis i esitatud väärtused, peab SCO-I puhul rakendama meetmeid 
kindlustamaks, et radioaktiivsed ained ei pääseks sõidukisse; 

(d) Pakendamata lõhustuv materjal peab vastama alajao 2.2.7.2.3.6 punkti e nõuetele; ja 

(e) SCO-III puhul: 

(i) vedu peab toimuma ainukasutuse alusel; 



 

(ii) virnastamine pole lubatud; 

(iii) kõik veoga seotud tegevused, sealhulgas kiirguskaitse, hädaolukordadele reageerimine 
ning kõik erilised ohutusmeetmed või spetsiaalsed haldusmeetmed või juhtseadmete 
kasutamine, mida tuleb veo ajal rakendada, peavad olema kirjeldatud veokavas. 
Veokava peab tõendama, et veo üldine ohutustase on vähemalt samaväärne sellega, 
mis saavutataks, kui alajao 6.4.7.14 nõuded (ainult alajaos 6.4.15.6 määratud katse 
puhul, millele eelnevad alajagudes 6.4.15.2 ja 6.4.15.3 nimetatud katsed) oleks täidetud; 

(iv) alajagude 6.4.5.1 ja 6.4.5.2 nõuded IP-2 tüüpi pakendile peavad olema täidetud, välja 
arvatud alajaos 6.4.15.4 osutatud maksimaalsed vigastused, mille võib määrata veokava 
sätete alusel, ja alajao 6.4.15.5 nõuded ei kohaldu; 

(v) ese ja varjestus kinnitatakse veovahendile alajao 6.4.2.1 kohaselt; 

(vi) saatmisele tuleb anda mitmepoolne heakskiit. 

4.1.9.2.5 Väljaarvatud alajaos 4.1.9.2.4 määratud juhtudel, peavad LSA ained ja SCO olema pakitud vastavalt 
alltoodud tabeli tingimustele: 

Tabel 4.1.9.2.5 Tööstussaadetiste LSA materjali ja SCO kohta kehtivad nõuded 

Radioaktiivne sisu Tööstussaadetise tüüp 

 Ainukasutuse korral Mitte ainukasutuse tingimustel 

LSA-I 
tahke(a)  

vedel 

 
Tüüp IP-1 
Tüüp IP-1 

 
Tüüp IP-1 
Tüüp IP-2 

LSA-II 
tahke aine 
vedel ja gaasiline 

 
Tüüp IP-2 
Tüüp IP-2 

 
Tüüp IP-2 
Tüüp IP-3 

LSA-III Tüüp IP-2 Tüüp IP-3 

SCO-I(a) Tüüp IP-1 Tüüp IP-1 

SCO-II Tüüp IP-2 Tüüp IP-2 

(a) Alajaos 4.1.9.2.4 määratud tingimustel võib LSA-I aineid ja SCO-I vedada pakendamata.  

4.1.9.3 Lõhustuvat materjali sisaldavad saadetised 

Lõhustuvat materjali sisaldava pakendi sisu peab vastama kas otseselt RID-i pakendi tehnilisele 

lahendusele või kinnitussertifikaadile. 



 

4.1.10 Koospakkimise erisätted 

4.1.10.1 Kui koospakkimine on käesoleva jao sätete kohaselt lubatud, võib erinevaid ohtlikke veoseid või 
ohtlikke veoseid ja muid veoseid pakkida kokku kombineeritud pakenditesse, mis vastavad alajaole 
6.1.4.2.1, tingimusel, et nad ei reageeri omavahel ohtlikult ja et kõik ülejäänud käesoleva peatüki 
vastavad sätted on täidetud. 

MÄRKUS 1: Vt ka 4.1.1.5 ja 4.1.1.6. 

 2: Radioaktiivse materjali kohta vt 4.1.9. 

4.1.10.2 Kui välispakendina kasutatakse puidust või kartongist kaste, ei tohi erinevaid koos pakitud veoseid 
sisaldav saadetis kaaluda üle 100 kg, väljaarvatud need saadetised, mis sisaldavad ainult 1. klassi 
veoseid või ainult 7. klassi veoseid. 

4.1.10.3 Kui alajao 4.1.10.4 kohaselt rakendatav erisäte ei sätesta teisiti, võib samasse klassi kuuluvaid ja 
sama klassifikatsioonikoodiga ohtlikke aineid koos pakkida. 

4.1.10.4 Kui nii on näidatud peatüki 3.2 tabeli A veerus (9b), siis kehtivad järgmised erisätted selle kirje kohta 
määratud veoste koospakkimise kohta samasse saadetisse kuuluvate teiste veostega. 

MP 1 Võib koospakkida ainult koos sama tüüpi, samasse sobivusgruppi kuuluvate veostega. 

MP 2  Ei tohi pakkida koos teiste veostega. 

MP 3  Lubatud on ainult ÜRO nr 1873 ja ÜRO nr 1802 koospakkimine. 

MP 4 Ei tohi pakkida koos teiste klasside veostega või veostega, mille kohta ei kehti RID-i nõuded. Kui 
antud orgaaniline peroksiid on kõvendi või ainete komplekt 3. klassi ainete jaoks, on koospakkimine 
koos nende 3. klassi ainetega lubatud. 

MP 5 ÜRO nr 2814 ja ÜRO nr 2900 võib koos pakkida kombineeritud pakendisse vastavalt 
pakkimiseeskirjale P 620. Neid ei tohi teiste veostega koos pakkida; käesolev ei kehti ÜRO nr 3373 
bioloogilise aine, kategooria B kohta, mis on pakitud vastavalt pakkimiseeskirjale P 650, või 
jahutitena lisatud ainete, nagu näiteks jää, kuiva jää või jahutatud vedela lämmastiku kohta. 

MP 6 Ei tohi pakkida koos teiste veostega. See ei kehti jahutitena lisatud ainete, nagu näiteks jää, kuiva 
jää või jahutatud vedela lämmastiku kohta. 

MP 7 Võib pakkida koos alajaole 6.1.4.21 vastavas kombineeritud pakendis kogustes, mis ei ületa 5 liitrit 
sisepakendi kohta: 

- koos sama klassi veostega, millel on teised klassifikatsioonikoodid, kui neid on samuti lubatud 
koos pakkida, või 

- koos veostega, mille kohta ei kehti RID-i nõuded, 

tingimusel, et nad ei reageeri omavahel ohtlikult. 

MP 8 Võib pakkida koos alajaole 6.1.4.21 vastavas kombineeritud pakendis kogustes, mis ei ületa 3 liitrit 
sisepakendi kohta: 

- koos sama klassi veostega, millel on teised klassifikatsioonikoodid, kui neid on samuti lubatud 
koos pakkida, või 

- koos veostega, mille kohta ei kehti RID-i nõuded, 

tingimusel, et nad ei reageeri omavahel ohtlikult. 

MP 9 Võib koos pakkida kombineeritud pakendile mõeldud välispakendisse alajaole 6.1.4.21 vastavalt: 

- koos teiste 2. klassi veostega; 

- koos teiste klasside veostega, kui koospakkimine on ka nende jaoks lubatud, või 

- koos veostega, mille kohta ei kehti RID-i nõuded, 

tingimusel, et nad ei reageeri omavahel ohtlikult. 

MP 10 Võib koospakkida alajaole 6.1.4.21 vastavas kombineeritud pakendis kogustes, mis ei ületa 5 kg 
sisepakendi kohta: 

- koos sama klassi veostega, millel on teised klassifikatsioonikoodid, või koos teiste klasside 
veostega, kui neid on samuti lubatud koos pakkida, või 



- koos veostega, mille kohta ei kehti RID-i nõuded, tingimusel, et nad ei reageeri omavahel 
ohtlikult. 

MP 11 Võib koospakkida alajaole 6.1.4.21 vastavas kombineeritud pakendis kogustes, mis ei ületa 5 kg 
sisepakendi kohta: 

- koos sama klassi veostega, millel on teised klassifikatsioonikoodid, või koos teiste klasside 
veostega (väljaarvatud klassi 5.1 I või II pakendigrupi ained), kui neid on samuti lubatud koos 
pakkida, või 

- koos veostega, mille kohta ei kehti RID-i nõuded, 

tingimusel, et nad ei reageeri omavahel ohtlikult. 

MP 12 Võib koospakkida alajaole 6.1.4.21 vastavas kombineeritud pakendis kogustes, mis ei ületa 5 kg 
sisepakendi kohta: 

- koos sama klassi veostega, millel on teised klassifikatsioonikoodid, või koos teiste klasside 
veostega (väljaarvatud klassi 5.1 I või II pakendigrupi ained), kui neid on samuti lubatud koos 
pakkida, või 

- koos veostega, mille kohta ei kehti RID-i nõuded, 

tingimusel, et nad ei reageeri omavahel ohtlikult. 

Saadetised ei tohi kaaluda üle 45 kg. Kuid kui välispakendina kasutatakse kartongist kaste, ei tohi 
saadetis kaaluda üle 27 kg. 

MP 13 Võib koospakkida alajaole 6.1.4.21 vastavas kombineeritud pakendis kogustes, mis ei ületa 3 kg 
sisepakendi ja saadetise kohta: 

- koos sama klassi veostega, millel on teised klassifikatsioonikoodid, või koos teiste klasside 
veostega (väljaarvatud klassi 5.1 I või II pakendigrupi ained), kui neid on samuti lubatud koos 
pakkida, või 

- koos veostega, mille kohta ei kehti RID-i nõuded, 

tingimusel, et nad ei reageeri omavahel ohtlikult. 

MP 14 Võib koospakkida alajaole 6.1.4.21 vastavas kombineeritud pakendis kogustes, mis ei ületa 6 kg 
sisepakendi kohta: 

- koos sama klassi veostega, millel on teised klassifikatsioonikoodid, või koos teiste klasside 
veostega (väljaarvatud klassi 5.1 I või II pakendigrupi ained), kui neid on samuti lubatud koos 
pakkida, või 

- koos veostega, mille kohta ei kehti RID-i nõuded, 

tingimusel, et nad ei reageeri omavahel ohtlikult. 

MP 15 Võib pakkida koos alajaole 6.1.4.21 vastavas kombineeritud pakendis kogustes, mis ei ületa 3 liitrit 
sisepakendi kohta: 

- koos sama klassi veostega, millel on teised klassifikatsioonikoodid, või koos teiste klasside 
veostega (väljaarvatud klassi 5.1 I või II pakendigrupi ained), kui neid on samuti lubatud koos 
pakkida, või 

- koos veostega, mille kohta ei kehti RID-i nõuded, 

tingimusel, et nad ei reageeri omavahel ohtlikult. 

MP 16 (Reserveeritud) 

MP 17 Võib koos pakkida alajaole 6.1.4.21 vastavas kombineeritud pakendis kogustes, mis ei ületa 0,5 
liitrit sisepakendi ja 1 liitrit saadetise kohta: 

- koos teiste klasside, väljaarvatud 7. klassi veostega, kui koospakkimine on ka nende jaoks 
lubatud, või 

- koos veostega, mille kohta ei kehti RID-i nõuded, 

tingimusel, et nad ei reageeri omavahel ohtlikult. 

MP 18 Võib koos pakkida alajaole 6.1.4.21 vastavas kombineeritud pakendis kogustes, mis ei ületa 0,5 kg 
sisepakendi ja 1 kg saadetise kohta: 

- koos teiste klasside veostega, kui koospakkimine on ka nende jaoks lubatud, või 

- koos veostega, mille kohta ei kehti RID-i nõuded, 



tingimusel, et nad ei reageeri omavahel ohtlikult. 

MP 19 Võib pakkida koos alajaole 6.1.4.21 vastavas kombineeritud pakendis kogustes, mis ei ületa 5 liitrit 
sisepakendi kohta: 

- koos sama klassi veostega, millel on teised klassifikatsioonikoodid, või koos teiste klasside 
veostega (väljaarvatud klassi 5.1 I või II pakendigrupi ained), kui neid on samuti lubatud koos 
pakkida, või 

- koos veostega, mille kohta ei kehti RID-i nõuded, tingimusel, et nad ei reageeri omavahel 
ohtlikult. 

MP 20 Võib pakkida koos sama ÜRO numbri ainetega. 

Ei tohi pakkida koos 1. klassi veostega, millel on erinev ÜRO number, välja arvatud erisätte MP24 
tingimustel. 

Ei tohi pakkida koos teiste klasside veostega või veostega, mille kohta ei kehti RID-i nõuded. 

MP 21 Võib pakkida koos sama ÜRO numbri ainetega. 

Ei tohi pakkida koos 1. klassi veostega ja esemetega, millel on erinev ÜRO number, välja arvatud: 

(a) koos nende enda initsieerimisvahenditega tingimusel, et 

(i) initsieerimisvahendid ei tööta normaalsetel veotingimustel, või 

(ii) sellistel vahenditel on vähemalt kaks efektiivset kaitseseadet, mis hoiavad ära eseme 
plahvatamise süütevahendite juhusliku töölehakkamise korral, või 

(iii) kui sellistel vahenditel pole kahte efektiivset kaitsevahendit (st sobivusgruppi B määratud 
initsieerimisvahendit), päritolumaa pädeva asutuse arvates4 initsieerimisvahendite juhuslik 
töölehakkamine ei põhjusta eseme plahvatamist normaalsete veotingimuste korral; 

(b) koos sobivusgruppidesse C, D ja E kuuluvate esemetega. 

Ei tohi pakkida koos teiste klasside veostega või veostega, mille kohta ei kehti RID-i nõuded. 

Kui veosed on pakitud kokku vastavalt käesolevale erisättele, peab arvestama võimalikku alajao 
2.2.1.1 kohast saadetiste klassifikatsiooni muutumist. 

Veoste kirjeldamise kohta veodokumendis vt alajagu 5.4.1.2.1 (b). 

MP 22 Võib pakkida koos sama ÜRO numbri ainetega. 

Ei tohi pakkida koos 1. klassi veostega, millel on erinev ÜRO number, välja arvatud 

(a) koos nende enda initsieerimisvahenditega tingimusel, et initsieerimisvahendid ei tööta 
normaalsetel veotingimustel, või 

(b) koos sobivusgruppidesse C, D ja E kuuluvate esemetega. 

(c) Kui nii on määratud erisättega MP24. 

Ei tohi pakkida koos teiste klasside veostega või veostega, mille kohta ei kehti RID-i nõuded. 

Kui veosed on pakitud kokku vastavalt käesolevale erisättele, peab arvestama võimalikku alajao 
2.2.1.1 kohast saadetiste klassifikatsiooni muutumist. 

Veoste kirjeldamise kohta veodokumendis vt alajagu 5.4.1.2.1 (b). 

MP 23 Võib pakkida koos sama ÜRO numbri ainetega. 

Ei tohi pakkida koos 1. klassi veostega, millel on erinev ÜRO number, välja arvatud 

(a) koos nende enda initsieerimisvahenditega tingimusel, et initsieerimisvahendid ei tööta 
normaalsetel veotingimustel, või 

(b) Kui nii on määratud erisättega MP24. 

Ei tohi pakkida koos teiste klasside veostega või veostega, mille kohta ei kehti RID-i nõuded. 

Kui veosed on pakitud kokku vastavalt käesolevale erisättele, peab arvestama võimalikku alajao 
2.2.1.1 kohast saadetiste klassifikatsiooni muutumist. 

Veoste kirjeldamise kohta veodokumendis vt 5.4.1.2.1 (b). 

                                            
4 Kui päritolumaa pole RID-i lepinguosaline riik, siis peab need meetodid heaks kiitma selle RID-i 

lepinguosalise riigi pädev asutus, mille territooriumile saadetis oma teekonnal esimesena jõuab. 



MP 24 Võib pakkida koos veostega, mille ÜRO numbrid on näidatud alltoodud tabelis järgmistel tingimustel: 

- kui tabelis on näidatud täht „A”, siis nende ÜRO numbritega veoseid võib lisada samasse 
saadetisse ilma massi eripiiranguta; 

- kui tabelis on näidatud täht „B”, siis nende ÜRO numbritega veoseid võib lisada samasse 
saadetisse, kuni plahvatavate ainete kogumass on 50 kg. 

Kui veosed on pakitud kokku vastavalt käesolevale erisättele, peab arvestama võimaliku alajao 
2.2.1.1 kohase saadetiste klassifikatsiooni muudatusega. 

Veoste kirjeldamise kohta veodokumendis vt 5.4.1.2.1 (b). 



ÜRO 
nr 

0012 0014 0027 0028 0044 0054 0160 0161 0186 0191 0194 0195 0197 0238 0240 0312 0333 0334 0335 0336 0337 0373 0405 0428 0429 0430 0431 0432 0505 0506 0507 0509 

0012  A                               

0014 A                                

0027    B B  B B                        B 

0028   B  B  B B                        B 

0044   B B   B B                        B 

0054         B B B B B B B B      B B B B B B B B B B  

0160   B B B   B                        B 

0161   B B B  B                         B 

0186      B    B B B B B B B      B B B B B B B B B B  

0191      B   B  B B B B B B      B B B B B B B B B B  

0194      B   B B  B B B B B      B B B B B B B B B B  

0195      B   B B B  B B B B      B B B B B B B B B B  

0197      B   B B B B  B B B      B B B B B B B B B B  

0238      B   B B B B B  B B      B B B B B B B B B B  

0240      B   B B B B B B  B      B B B B B B B B B B  

0312      B   B B B B B B B       B B B B B B B B B B  

0333                  A A A A            

0334                 A  A A A            

0335                 A A  A A            

0336                 A A A  A            

0337                 A A A A             

0373      B   B B B B B B B B       B B B B B B B B B  

0405      B   B B B B B B B B      B  B B B B B B B B  

0428      B   B B B B B B B B      B B  B B B B B B B  

0429      B   B B B B B B B B      B B B  B B B B B B  

0430      B   B B B B B B B B      B B B B  B B B B B  

0431      B   B B B B B B B B      B B B B B  B B B B  

0432      B   B B B B B B B B      B B B B B B  B B B  

0505      B   B B B B B B B B      B B B B B B B  B B  

0506      B   B B B B B B B B      B B B B B B B B  B  

0507      B   B B B B B B B B      B B B B B B B B B   

0509   B B B  B B                         



 

Peatükk 4.2 

Teisaldatavate paakide ja ÜRO mitmeelemendiliste gaasikonteinerite 
(MEGC) kasutamine 

 

MÄRKUS 1: Paakvagunite, kergpaakide, paakkonteinerite, metallilistest materjalidest kestaga paak-
vahetuskerede, anumakogumiga vagunite ja mitmeelemendiliste gaasikonteinerite 
(MEGC) kohta vt peatükk 4.3; vaakum-jäätmepaakide kohta vt peatükk 4.5. 

2: Teisaldatavaid paake ja ÜRO poolt sertifitseeritud MEGC-sid, mis on peatüki 6.7 
vastavate sätete kohaselt tähistatud, kuid mis on heaks kiidetud riigis, mis ei ole RID 
lepinguosaline riik, võib sellegipoolest RID-i kohaseks veoks kasutada. 

4.2.1 Üldsätted teisaldatavate paakide kasutamise kohta klassidesse 1 ning 3–9 kuuluvate ainete 
veoks 

4.2.1.1 Käesolev jagu annab üldsätted teisaldatavate paakide kasutamiseks klassidesse 3, 4.1, 4.2, 4.3, 
5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 ja 9 kuuluvate ainete veoks. Lisaks neile üldsätteile peavad teisaldatavad 
paagid vastama jaos 6.7.2 toodud konstruktsiooni, ehitust, kontrollimist ja katsetamist puudutavatele 
nõuetele. Aineid peab teisaldatavates paakides vedama peatüki 3.2 tabeli A veerus (10) määratud 
ning alajaos 4.2.5.2.6 (T1 kuni T23) kirjeldatud teisaldatava paagi vastava eeskirja kohaselt ning 
igale ainele määratud teisaldatava paagi erisätete kohaselt, mis on toodud peatüki 3.2 tabeli A 
veerus (11) ning kirjeldatud alajaos 4.2.5.3. 

4.2.1.2 Veo ajal peavad teisaldatavad paagid olema küllaldaselt kaitstud korpuse ja käitamisseadmete 
vigastuste eest, mida võivad põhjustada risti- ja pikisuunalised löögid või ümberpaiskumine. Kui 
korpus ja käitamisseadmed on ehitatud selliselt, et nad taluks lööke või ümberpaiskumist, pole neid 
vaja selliselt kaitsta. Sellise kaitse näited on toodud alajaos 6.7.2.17.5. 

4.2.1.3 Teatud ained on keemiliselt ebastabiilsed. Neid lubatakse veoks ainult juhul, kui on rakendatud 
vajalikud meetmed nende ohtliku lagunemise, transformeerumise või polümerisatsiooni vältimiseks 
veo ajal. Selleks tuleb erilist tähelepanu pöörata sellele, et korpused ei sisaldaks mingeid aineid, mis 
neid reaktsioone esile kutsuksid. 

4.2.1.4 Korpuse välispinna, väljaarvatud avauste ja nende sulgurite temperatuur või soojusisolatsiooni 
temperatuur ei tohi veo ajal ületada 70 °C. Vajadusel peab korpuse soojusisoleerima. 

4.2.1.5 Tühjade, puhastamata ning mitte-gaasivabade teisaldatavate paakide kohta kehtivad samad sätted 
nagu eelnevalt jahutamisega veeldatud gaasiga täidetud teisaldatavate paakide kohta. 

4.2.1.6 Kui ained võivad omavahel ohtlikult reageerida (vt jao 1.2.1 definitsiooni „ohtlik reaktsioon“), ei tohi 
neid vedada korpuse samas või kõrvutiasetsevates kambrites. 

4.2.1.7 Pakendi kasutusluba, katsetamise aruanne ja pädeva asutuse või selle poolt määratud organi poolt 
välja antud sertifikaati, mis näitab esialgse ülevaatuse ja katsetamise tulemusi, peavad säilitama 
pädev asutus või organ ja omanik. Omanikud peavad esitama antud dokumendid iga pädeva 
asutuse nõudel. 

4.2.1.8 Väljaarvatud juhul, kui veetava aine/ainete nimetus on kantud alajaos 6.7.2.20.2 kirjeldatud 
metallplaadile, peab kaubasaatja, kaubasaaja või esindaja vajadusel viivitamatult esitama alajaos 
6.7.2.18.1 määratud sertifikaadi koopia pädeva asutuse või selle poolt määratud organi nõudmisel. 

4.2.1.9 Täiteaste 

4.2.1.9.1 Enne täitmist peab täitja kindlustama, et kasutatakse sobivat teisaldatavat paaki ja et teisaldatav 
paak poleks täidetud ainetega, mis kontaktis korpuse, tihendite, käitamisseadmete ja igasuguste 
kaitsvate voodrite materjaliga, nendega ohtlikult reageeriks ning moodustaks ohtlikke saaduseid või 
märgatavalt nõrgendaks neid materjale. Kaubasaatja võib vajadusel küsida aine tootjalt koos 
pädeva asutusega nõu aine sobivuse kohta teisaldatava paagi materjalidega. 

4.2.1.9.1.1 Alajagude 4.2.1.9.2, 4.2.1.9.3 või 4.2.1.9.5.1 tingimuste rakendamine üksikute ainete kohta on 
määratud kasutatava teisaldatava paagi eeskirjas või alajagudes 4.2.5.2.6 või 4.2.5.3 toodud 
teisaldatava paagi erisätetes ning peatüki 3.2 tabeli A veergudes (10) või (11). 

4.2.1.9.2 Maksimaalne täiteaste (%-des) üldiseks kasutamiseks on määratud valemiga: 

97 
Täiteaste =  ───────── 

1 + α (tr  - tf )  



 

4.2.1.9.3 Maksimaalne täiteaste (%-des) klasside 6.1 ja 8, I ja II pakendigrupi vedelike puhul ning nende 
vedelike puhul, mille absoluutne aururõhk on üle 175 kPa (1,75 baari) temperatuuril 65 °C, on 
määratav valemiga: 

95 
Täiteaste =  ───────── 

1 + α (tr  - tf )  

4.2.1.9.4 Nendes valemites on α  vedeliku keskmise ruumpaisumise koefitsient, mis arvutatakse vedeliku 

keskmise täitmisaegse temperatuuri (tf ) ja lasti maksimaalse veoaegse keskmise temperatuuri (tr ) 
juures (mõlemad °C). Ümbritseva keskkonna tingimustel veetavate vedelike jaoks võib α arvutada 

valemiga: 

d15 – d50 
α  = ──────── 

35 d50 

kus d15 ja d50on vedeliku tihedused vastavalt 15 °C ja 50 °C temperatuuril. 

4.2.1.9.4.1 Maksimaalne keskmine mahutemperatuur (tr ) tuleb fikseerida 50 °C juures, kuid vedude korral 
mõõdukates või ekstreemsetes kliimatingimustes võib asjassepuutuv pädev asutus vastavalt 
nõustuda madalama temperatuuriga või nõuda kõrgemat. 

4.2.1.9.5 Alajagude 4.2.1.9.2 kuni 4.2.1.9.4.1 sätted ei kehti teisaldatavate paakide kohta, mis sisaldavad 
aineid, mida hoitakse veo ajal kõrgemal kui 50 °C temperatuuril (nt soojendusseadme abil). 
Teisaldatavate paakide puhul, mis on varustatud soojendusseadmega, peab kasutama 
temperatuuriregulaatorit, et tagada see, et maksimaalne täiteaste ei ületaks 95% kogu veo ajal. 

4.2.1.9.5.1 Sulamistemperatuurist kõrgemal temperatuuril veetavate tahkete ainete ning kõrgendatud 
temperatuuriga vedelike maksimaalne täiteaste tuleb määrata järgmise valemiga: 

dr 
täiteaste = 95 ——— 

df 

kus df ja dr on vedeliku tihedused vastavalt vedeliku keskmisel temperatuuril täitmise ajal ja lasti 
maksimaalsel keskmisel temperatuuril veo ajal. 

4.2.1.9.6 Teisaldatavaid paake ei tohi veoks esitada: 

(a) kui nende täiteaste vedelike jaoks, mille viskoossus on madalam kui 2680 mm2/s 20 °C juures, 
või kui tegu on soojendatud ainega, maksimaalsel aine temperatuuril veo ajal, on üle 20%, kuid 
alla 80%, välja arvatud juhul, kui teisaldatavate paakide korpused on jaotatud vaheseinte või 
laineplaatidega sektsioonideks, mahuga mitte üle 7500 liitri; 

(b) kui eelnevalt veetud ainete jäägid on kleepunud korpuse välispinna või käitamisseadmete külge; 

(c) kui nad lekivad või on vigastatud sellisel määral, et see võib mõjutada paagi või selle tõstmise 
või kinnitamise vahendite korrasolekut; 

(d) kui käitamisseadmed pole kontrollitud ning leitud heas töökorras olevat. 

4.2.1.9.7 Teisaldatavate paakide avad kahveltõstukite jaoks peavad olema suletud, kui paak on täidetud. See 
tingimus ei kehti teisaldatavate paakide kohta, mis alajao 6.7.4.12.4 kohaselt peavad olema 
varustatud vahenditega kahveltõstukite avade sulgemiseks. 

4.2.1.10 Lisasätted 3. klassi ainete veoks teisaldatavates paakides 

4.2.1.10.1 Kõik kergestisüttivate vedelike veoks ette nähtud teisaldatavad paagid peavad olema suletud ja 

varustatud alajagude 6.7.2.8 kuni 6.7.2.15 kohaste kaitseseadmetega. 

4.2.1.10.1.1 Teisaldatavatel paakidel, mida on ette nähtud kasutada ainult maismaatranspordil, võib kasutada 
avatud õhutussüsteeme, kui see on peatüki 4.3 kohaselt lubatud. 

4.2.1.11 Lisasätted klasside 4.1 (välja arvatud isereageerivate ainete), 4.2 või 4.3 ainete veoks 
teisaldatavates paakides 

(Reserveeritud) 

MÄRKUS: Klassi 4.1 isereageerivate ainete kohta vt 4.2.1.13.1. 

4.2.1.12 Lisasätted klassi 5.1 kuuluvate ainete veoks teisaldatavates paakides 

(Reserveeritud) 



 

4.2.1.13 Lisasätted klassi 5.2 ainete ja klassi 4.1 isereageerivate ainete veoks teisaldatavates 
paakides 

4.2.1.13.1 Kõiki aineid peab olema katsetatud ja katsetamise aruanne esitatud päritolumaa pädevale asutusele 
kinnitamiseks. Teade selle kohta tuleb saata sihtmaa pädevale asutusele. Teade peab sisaldama 
vastavat veoinformatsiooni ning katsetulemuste aruannet. Läbiviidavad katsed peavad kindlasti 
hõlmama neid, mida on vaja: 

(a) et tõestada kõikide ainega normaalselt veo ajal kontaktis olevate materjalide sobivust; 

(b) et anda informatsiooni rõhu kaitse- ja avariikaitseklappide konstrueerimiseks, arvestades 

teisaldatava paagi tehnilise lahenduse iseärasusi. 

Kõik aine ohutuks veoks vajalikud lisasätted peavad olema aruandes arusaadavalt kirjeldatud. 

4.2.1.13.2 Järgmised sätted kehtivad teisaldatavate paakide kohta, mis on ette nähtud F-tüüpi orgaaniliste 
peroksiidide või F-tüüpi isereageerivate ainete veoks 55 °C või kõrgemal isekiireneva lagunemise 
temperatuuril (SADT). Vastuolu puhul kehtivad need sätted, mitte need, mis on toodud jaos 6.7.2. 
Arvestatavad ohuolukorrad on aine isekiirenev lagunemine ning süttimine, mis on kirjeldatud alajaos 
4.2.1.13.8. 

4.2.1.13.3 Lisasätted nende orgaaniliste peroksiidide või isereageerivate ainete veoks, mille SADT on alla 55 
°C, peab määrama päritolumaa pädev asutus. Teade selle kohta tuleb saata sihtmaa pädevale 
asutusele. 

4.2.1.13.4 Teisaldatav paak peab olema konstrueeritud vähemalt 0,4 MPa (4 baari) katserõhule. 

4.2.1.13.5 Teisaldatavad paagid peavad olema varustatud temperatuurianduritega. 

4.2.1.13.6 Teisaldatavad paagid peavad olema varustatud rõhu-kaitse- ja avarii-kaitseseadmetega. Kasutada 
võib ka vaakumseadmeid. Rõhu-kaitseseadmed peavad töötama rõhkudel, mis on määratud nii aine 
omadusi kui teisaldatava paagi konstruktsiooni karakteristikuid arvesse võttes. Sulavelementide 
kasutamine kestas ei ole lubatud. 

4.2.1.13.7 Rõhu-kaitseseadmed peavad koosnema vedrudega varustatud klappidest, mis on paigaldatud 
selleks, et vältida temperatuuril 50 °C vabanevate lagunemissaaduste ja aurude märgatavat 
kogunemist teisaldatavasse paaki. Kaitseklappide töövõime ja avanemisrõhk peavad põhinema 
alajaos 4.2.1.13.1 määratud katse tulemustel. Avanemisrõhk ei tohi siiski mingil juhul olla selline, et 
vedelik teisaldatava paagi ümberpööramise korral klapist/klappidest välja pääseks. 

4.2.1.13.8 Avarii-kaitseseadmed võivad olla vedru- või purunevat tüüpi või kombinatsioon neist kahest, mis on 
ette nähtud õhutama kõiki lagunemissaaduseid ning aurusid, mis tekivad mitte vähem kui 
tunniajalise täielikult leekides olemise jooksul ning mis arvutatakse järgmise valemiga: 

q = 70961 x F x A 0,82 

kus: 

q = soojusneeldumine  [W] 

A = niiske pind   [m2 ] 

F = isolatsioonitegur  

F = 1 isoleerimata korpuste jaoks või 

U (923 - T) 
F= ───────── isoleeritud korpuste puhul 

47032 

kus: 

K = isolatsioonikihi soojusjuhtivus    [W.m-1. K-1] 

L = isolatsioonikihi paksus     [m] 

U = K/L = isolatsiooni soojuse ülekande koefitsient  [W.m-2 . K-1] 

T = peroksiidi temperatuur vabanemise tingimustel  [K] 

Avarii-kaitseseadme avanemisrõhk peab olema kõrgem kui see, mis määratud alajaos 4.2.1.13.7, 
ning põhinema alajaos 4.2.1.13.1 viidatud katsete tulemustel. Avarii-kaitseseadmed peavad olema 
dimensioneeritud selliselt, et maksimaalne rõhk teisaldatavas paagis ei ületaks kunagi paagi 
katserõhku. 

MÄRKUS: Avarii-kaitseseadmete suuruse määramise näide on toodud „Katsete ja kriteeriumide 

käsiraamatu” lisas 5. 



 

4.2.1.13.9 Isoleeritud teisaldatavate paakide jaoks peab avarii-kaitseseadmete töövõime ja seadistamine 
olema määratud eeldades isolatsiooni kadu 1% pinnalt. 

4.2.1.13.10 Vaakum-kaitseseadmed ja vedruklapid peavad olema varustatud leegikustutitega. Tähelepanu tuleb 

pöörata tulekaitseklapi poolt tingitud läbilaskevõime vähenemisele. 

4.2.1.13.11 Käitamisseadmed, nagu klapid ja välised torud, peavad olema selliselt paigutatud, et neisse ei jääks 
mingeid aineid pärast teisaldatava paagi täitmist. 

4.2.1.13.12 Teisaldatavad paagid võivad olla kas isoleeritud või kaitstud päikesevarjuga. Kui teisaldatavas 
paagis oleva aine SADT on 55 °C või väiksem või kui teisaldatav paak on valmistatud alumiiniumist, 
peab teisaldatav paak olema täielikult isoleeritud. Välispind peab olema valget värvi või heledast 
metallist. 

4.2.1.13.13 Täiteaste ei tohi ületada 90% 15 °C juures. 

4.2.1.13.14 Alajaos 6.7.2.20.2 nõutud märgistus peab eneses sisaldama ÜRO numbrit ja tehnilist nimetust koos 

lubatud kontsentratsiooniga selle aine puhul. 

4.2.1.13.15 Alajao 4.2.5.2.6 teisaldatava paagi eeskirjas T23 eraldi loetletud orgaanilisi peroksiide ja 
isereageerivaid aineid võib teisaldatavates paakides vedada. 

4.2.1.14 Lisasätted klassi 6.1 kuuluvate ainete veo puhul teisaldatavates paakides 

(Reserveeritud) 

4.2.1.15 Lisasätted klassi 6.2 kuuluvate ainete veo puhul teisaldatavates paakides 

(Reserveeritud) 

4.2.1.16 Lisasätted 7. klassi kuuluvate ainete veo puhul teisaldatavates paakides 

4.2.1.16.1 Radioaktiivsete ainete veoks kasutatavaid teisaldatavaid paake ei tohi kasutada teiste veoste veoks. 

4.2.1.16.2 Teisaldatavate paakide täiteaste ei tohi ületada 90% või ükskõik millist muud pädeva asutuse poolt 

määratud väärtust. 

4.2.1.17 Lisasätted 8. klassi kuuluvate ainete veo puhul teisaldatavates paakides 

4.2.1.17.1 8. klassi kuuluvate ainete veoks kasutatavate teisaldatavate paakide rõhu-kaitseseadmeid tuleb 
kontrollida ajavahemike tagant, mis ei ole pikemad kui üks aasta. 

4.2.1.18 Lisasätted 9. klassi kuuluvate ainete veo puhul teisaldatavates paakides 

(Reserveeritud) 

4.2.1.19 Lisasätted sulamistemperatuurist kõrgemal temperatuuril veetavate tahkete ainete veo puhul 

4.2.1.19.1 Oma sulamistemperatuurist kõrgemal temperatuuril veetavad või veoks esitatavad ained, millele ei 
ole peatüki 3.2 tabeli A veerus (10) määratud teisaldatava paagi eeskirja või kui määratud 
teisaldatava paagi eeskiri ei kehti sulamistemperatuurist kõrgemal temperatuuril toimuvaks veoks, 
võib vedada teisaldatavates paakides tingimusel, et tahked ained on määratud klassidesse 4.1, 4.2, 
4.3, 5.1, 6.1, 8 või 9 ja neil ei ole muud kaasnevat ohtu kui klassi 6.1 või 8 oma ning nad on II või III 
pakendigrupi ained. 

4.2.1.19.2 Kui peatüki 3.2 tabelis A pole teisiti näidatud, peavad antud sulamistemperatuurist kõrgemal 
temperatuuril olevate ainete jaoks kasutatavad teisaldatavad paagid vastama teisaldatavate paakide 
eeskirjale T4 III pakendigrupi tahkete ainete puhul või T7 II pakendigrupi tahkete ainete puhul. 
Valida võib teisaldatava paagi, mis pakub samaväärset või kõrgemat kaitsetaset, vastavalt alajaole 
4.2.5.2.5. Maksimaalne täiteaste (%-des) määratakse 4.2.1.9.5 (TP3) alusel. 

4.2.2 Üldsätted jahutamiseta veeldatud gaaside ja surve all kemikaalide vedamiseks 
teisaldatavates paakides 

4.2.2.1 Käesolev jagu annab üldsätted jahutamiseta veeldatud gaaside ja surve all kemikaalide vedamiseks 
teisaldatavates paakides. 

4.2.2.2 Teisaldatavad paagid peavad vastama jaos 6.7.3 toodud tehnilise lahenduse, ehituse, kontrolli ja 
katsetamise nõuetele. Jahutamiseta veeldatud gaase ja surve all kemikaale peab vedama 
teisaldatavates paakides, mis vastavad alajaos 4.2.5.2.6 kirjeldatud teisaldatava paagi eeskirjale 



 

T50 ning kõikidele mitte-jahutamisega veeldatud gaase puudutavatele teisaldatava paagi 
erisätetele, mis on toodud peatüki 3.2 tabeli A veerus (11) ja kirjeldatud alajaos 4.2.5.3. 

4.2.2.3 Veo ajal peavad teisaldatavad paagid olema küllaldaselt kaitstud korpuse ja käitamisseadmete 
vigastuste eest, mida võivad põhjustada risti- ja pikisuunalised löögid või ümberpaiskumine. Kui 
korpus ja käitamisseadmed on ehitatud selliselt, et nad taluks lööke või ümberpaiskumist, pole neid 
vaja selliselt kaitsta. Sellise kaitse näited on toodud alajaos 6.7.3.13.5. 

4.2.2.4 Teatud jahutamiseta veeldatud gaasid on keemiliselt ebastabiilsed. Neid lubatakse veoks ainult 
juhul, kui on rakendatud vajalikke meetmeid nende ohtliku lagunemise, transformeerumise või 
polümerisatsiooni vältimiseks veo ajal. Selleks on eriliselt oluline kindlustada, et teisaldatavad 
paagid ei sisaldaks mingeid jahutamiseta veeldatud gaase, mis neid reaktsioone esile kutsuksid. 

4.2.2.5 Väljaarvatud juhul, kui veetava gaasi/gaaside nimetus on kantud alajaos 6.7.3.16.2 kirjeldatud 
metallplaadile, peab kaubasaatja, kaubasaaja või esindaja vajadusel pädeva asutuse nõudmisel 
viivitamatult esitama alajaos 6.7.3.14.1 kirjeldatud sertifikaadi koopia. 

4.2.2.6 Tühjade, puhastamata ning mitte-gaasivabade teisaldatavate paakide kohta kehtivad samad sätted 
nagu eeltoodud jahutamiseta veeldatud gaasidega täidetud teisaldatavate paakide kohta. 

4.2.2.7 Täitmine 

4.2.2.7.1 Enne täitmist peab teisaldatavat paaki kontrollima, et kindlustada, et see on lubatud jahutamiseta 
veeldatud gaaside või surve all kemikaali propellendi veoks ja et teisaldatav paak poleks täidetud 
jahutamiseta veeldatud gaasidega või surve all kemikaalide, mis kontaktis korpuse, tihendite, 
käitamisseadmete ja igasuguste kaitsvate voodrite materjaliga nendega ohtlikult reageeriks ning 
moodustaks ohtlikke produkte või märgatavalt nõrgendaks neid materjale. Täitmise ajal peab 
jahutamiseta veeldatud gaasi või surve all kemikaalide temperatuur jääma lähtetemperatuuri 
piiridesse. 

4.2.2.7.2 Maksimaalne jahutamiseta veeldatud gaasi mass korpuse mahu liitri kohta (kg/l) ei tohi ületada 
0,95-kordset jahutamiseta veeldatud gaasi tihedust 50 °C juures. Lisaks ei tohi korpus olla 
vedelikuga täielikult täidetud 60 °C juures. 

4.2.2.7.3 Teisaldatavaid paake ei tohi täita üle nende maksimaalse lubatud kogumassi ning iga veetava gaasi 

jaoks määratud maksimaalse lubatud lasti massi. 

4.2.2.8 Teisaldatavaid paake ei tohi veoks esitada: 

(a) kui nende täitmise tihedus on selline, et sisu lainetus võib tekitada liigset hüdraulilist jõudu; 

(b) kui nad lekivad; 

(c) kui nad on sellises ulatuses vigastatud, et see võib mõjutada paagi või selle tõstmis- või 
kinnitamisvahendite korrasolekut, ja 

(d) kui käitamisseadmeid pole kontrollitud ning leitud heas töökorras olevat. 

4.2.2.9 Teisaldatavate paakide avad kahveltõstukite jaoks peavad olema suletud, kui paak on täidetud. See 
säte ei kehti teisaldatavate paakide kohta, mis alajao 6.7.3.13.4 kohaselt ei pea olema varustatud 
vahenditega kahveltõstukite avade sulgemiseks. 

4.2.3 Üldsätted jahutamisega veeldatud gaaside vedamiseks teisaldatavates paakides 

4.2.3.1 Käesolev jagu esitab üldsätted jahutamisega veeldatud gaaside vedamiseks teisaldatavates 
paakides. 

4.2.3.2 Teisaldatavad paagid peavad vastama jaos 6.7.4 toodud konstruktsiooni, ehituse, kontrolli ja 
katsetamise nõuetele. Jahutamisega veeldatud gaase peab vedama teisaldatavates paakides, mis 
vastavad alajaos 4.2.4.2.6 kirjeldatud teisaldatava paagi eeskirjale T75 ning kõiki aineid 
puudutavatele teisaldatava paagi erisätetele, mis on toodud peatüki 3.2, tabeli A veerus (11) ja 
kirjeldatud alajaos 4.2.5.3. 

4.2.3.3 Veo ajal peavad teisaldatavad paagid olema küllaldaselt kaitstud korpuse ja käitamisseadmete 
vigastuste eest, mida võivad põhjustada risti- ja pikisuunalised löögid või ümberpaiskumine. Kui 
korpus ja käitamisseadmed on ehitatud selliselt, et nad taluks lööke või ümberpaiskumist, pole neid 
vaja selliselt kaitsta. Sellise kaitse näited on toodud alajaos 6.7.4.12.5. 

4.2.3.4 Väljaarvatud juhul, kui veetava gaasi/gaaside nimetus on kantud alajaos 6.7.3.16.2 kirjeldatud 
metallplaadile, peab kaubasaatja, kaubasaaja või esindaja vajadusel pädeva asutuse nõudmisel 
viivitamatult esitama alajaos 6.7.3.14.1 kirjeldatud sertifikaadi koopia. 



 

4.2.3.5 Tühjade, puhastamata ning mitte-gaasivabade teisaldatavate paakide kohta kehtivad samad sätted 

nagu eelnevalt jahutamisega veeldatud gaasiga täidetud teisaldatavate paakide kohta. 

4.2.3.6 Täitmine 

4.2.3.6.1 Enne täitmist peab teisaldatavat paaki kontrollima, et kindlustada, et see on lubatud jahutamisega 
veeldatud gaaside veoks ja et teisaldatav paak poleks täidetud jahutamisega veeldatud gaasidega, 
mis kontaktis korpuse, tihendite, käitamisseadmete ja igasuguste kaitsvate voodrite materjaliga 
nendega ohtlikult reageeriks ning moodustaks ohtlikke produkte või märgatavalt nõrgendaks neid 
materjale. Täitmise ajal peab jahutamisega veeldatud gaasi temperatuur olema lähtetemperatuuri 
ulatuse piirides. 

4.2.3.6.2 Esialgsel täiteastme hindamisel peab arvesse võtma vajalikke ooteaegu, kaasaarvatud igasuguseid 
viivitusi, mida võib ettenähtud teekonnal esineda. Kesta esialgne täiteaste (väljaarvatud alajagudes 
4.2.3.6.3 ja 4.2.3.6.4 toodud juhtudel) peab olema selline, et kui sisu (väljaarvatud heeliumi) 
temperatuuri tõstetaks tasemeni, millel aururõhk on võrdne maksimaalse lubatava töörõhuga 
(MAWP), siis vedeliku poolt täidetav maht ei ületa 98%. 

4.2.3.6.3 Heeliumi vedamiseks ette nähtud korpuseid võib täita kuni rõhu-kaitseseadme sisselaskeavani, kuid 
mitte kõrgemale. 

4.2.3.6.4 Suurem esialgne täiteaste on lubatud tingimusel, et pädev asutus selleks loa annab, ja juhul, kui 
kavatsetud veo kestus on märgatavalt lühem kui ooteaeg. 

4.2.3.7 Tegelik ooteaeg 

4.2.3.7.1 Tegelik ooteaeg tuleb arvutada iga reisi jaoks vastavalt pädeva asutuse poolt kinnitatud juhistele, 
arvestades järgnevat: 

(a) veetava jahutamisega veeldatud gaasi etalon-ooteaega (vt alajagu 6.7.4.2.8.1) (nagu näidatud 
alajaos 6.7.4.15.1 viidatud plaadil); 

(b) tegelikku täitmise tihedust; 

(c) tegelikku täitmisrõhku; 

(d) Rõhupiiramisseadme madalaimat seatud väärtust; 

4.2.3.7.2 Tegelik ooteaeg peab olema märgitud kas teisaldatavale paagile enesele või kindlalt teisaldatava 

paagi külge kinnitatud metallplaadile, vastavalt alajaole 6.7.4.15.2. 

4.2.3.7.3 Veodokumenti kantakse kuupäev, millal tegelik ooteaeg lõpeb (vt alajao 5.4.1.2.2 punkt d). 

4.2.3.8 Teisaldatavaid paake ei tohi veoks esitada: 

(a) kui nende täitmise tihedus on selline, et sisu lainetus võib tekitada liigset hüdraulilist jõudu; 

(b) kui nad lekivad; 

(c) kui nad on sellises ulatuses vigastatud, et see võib mõjutada paagi või selle tõstmis- või 
kinnitamisvahendite korrasolekut; 

(d) kui käitamisseadmeid pole kontrollitud ning leitud heas töökorras olevat. 

(e) väljaarvatud juhul, kui tegelik ooteaeg veetava jahutamisega veeldatud gaasi jaoks on määratud 
vastavalt alajaole 4.2.3.7 ning teisaldatav paak on märgistatud vastavalt alajaole 6.7.4.15.2, ja 

(f) väljaarvatud juhul, kui veo kestus pärast igasuguste ette tulla võivate seisakute arvestamist ei 

ületa tegelikku ooteaega. 

4.2.3.9 Teisaldatavate paakide avad kahveltõstukite jaoks peavad olema suletud, kui paak on täidetud. See 
tingimus ei kehti teisaldatavate paakide kohta, mis alajao 6.7.4.12.4 kohaselt peavad olema 
varustatud vahenditega kahveltõstukite avade sulgemiseks. 

4.2.4 Üldsätted ÜRO mitmeelemendiliste gaasikonteinerite (MEGC) kasutamiseks 

4.2.4.1 Käesolev jagu esitab üldsätted jaos 6.7.5 viidatud jahutamiseta veeldatud gaaside vedamiseks ette 
nähtud mitmeelemendiliste gaasikonteinerite (MEGC-d) kasutamiseks. 

4.2.4.2 MEGC-d peavad vastama jaos 6.7.5 määratletud konstrueerimise, kontrolli ja katsetamise nõuetele. 
MEGC-de elemente peab korraliselt kontrollima vastavalt alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskirja P200 ning 
alajao 6.2.1.5 sätetele. 

4.2.4.3 Veo ajal peavad MEGC-d olema kaitstud, et nende elemendid ja käitamisvahendid ei saaks 
vigastusi piki- ja põikisuunaliste löökide ning ümberpaiskumise tõttu. Kui konstruktsioonielemendid 
ja käitamisvahendid on ehitatud selliselt, et nad taluvad lööke ja ümberpaiskumist, ei pea nad 
selliselt olema kaitstud. Sellise kaitsmise näited on toodud alajaos 6.7.5.10.4. 



 

4.2.4.4 MEGC-de korralise katsetamise ja ülevaatuse nõuded on määratud alajaos 6.7.5.12. MEGC-sid või 
nende elemente ei tohi laadida või täita pärast nende korralise ülevaatuse tähtaja möödumist, kuid 
neid võib vedada pärast lõpptähtaja möödumist. 

4.2.4.5 Täitmine 

4.2.4.5.1 Enne täitmist tuleb MEGC-sid kontrollida, et kindlustada, et neid on lubatud veetava gaasi jaoks 
kasutada ning et nad vastavad kohastele RID-i sätetele. 

4.2.4.5.2 MEGC-de elemente peab täitma vastavalt nendele töörõhkudele, täiteastmetele ja täitmise sätetele, 
mis on määratletud elementidesse pandavate konkreetsete gaaside kohta alajao 4.1.4.1 
pakkimiseeskirjaga P200. Mingil juhul ei tohi MEGC-sid või elemendigruppi täita ühe ühikuna üle 
ükskõik millise antud elemendi madalaima töörõhu. 

4.2.4.5.3 MEGC-sid ei tohi täita üle nende lubatud maksimaalse kogumassi. 

4.2.4.5.4 Eraldusklapid peab täitmise järel sulgema ning nad peavad jääma veo ajal suletuks. Mürgiseid 
gaase (gruppide T, TF, TC, TO, TFC ja TOC gaasid) tohib vedada ainult MEGC-des, mille kõik 
elemendid on varustatud eraldusklapiga. 

4.2.4.5.5 Täitmise avaused peab sulgema korkide või punnidega. Sulgurite ja seadmete lekkekindlust tuleb 
pärast täitmist täitja poolt kontrollida. 

4.2.4.5.6 MEGC-sid ei tohi täitmiseks esitada: 

(a) kui nad on vigastatud sellises ulatuses, et see võib mõjutada surveanumate või 
konstruktsioonielementide või käitamisvahendite korrasolekut; 

(b) väljaarvatud juhul, kui surveanumaid ja nende konstruktsioonielemente ning käitamisvahendeid 
on kontrollitud ja leitud heas töökorras olevat, ja 

(c) väljaarvatud juhul, kui nõutavad sertifitseerimise, taaskatsetamise ja täitmise tähised on 
loetavad. 

4.2.4.6 Täidetud MEGC-sid ei tohi veoks esitada: 

(a) kui nad lekivad; 

(b) kui nad on vigastatud sellises ulatuses, et see võib mõjutada surveanumate või 
konstruktsioonielementide või käitamisvahendite korrasolekut; 

(c) väljaarvatud juhul, kui surveanumaid ja nende konstruktsioonielemente ning käitamisvahendeid 
on kontrollitud ja leitud heas töökorras olevat, ja 

(d) väljaarvatud juhul, kui nõutavad sertifitseerimise, taaskatsetamise ja täitmise tähised on 
loetavad. 

4.2.4.7 Tühjad MEGC-d, mida ei ole puhastatud ja läbipuhutud, peavad vastama samadele nõuetele kui 
eelneva ainega täidetud MEGC-d. 

4.2.5 Teisaldatavate paakide osas kehtivad eeskirjad ja erisätted 

4.2.5.1 Üldist 

4.2.5.1.1 Käesolev jagu sisaldab teisaldatavate paakide eeskirju ning teisaldatavates paakides veoks lubatud 
ohtlike veoste kohta kehtivaid erisätteid. Kõik teisaldatavate paakide eeskirjad on tähistatud 
tähtnumbrilise koodiga (nt T1). Peatüki 3.2 tabeli A veerg (10) näitab teisaldatava paagi eeskirja, 
mida peab teisaldatava paagis veetava aine jaoks kasutama. Kui veerus (10) pole teatud ohtliku 
veose kirje jaoks teisaldatava paagi eeskirja ära toodud, siis selle aine vedu teisaldatavas paagis 
pole lubatud, väljaarvatud juhul, kui selleks on antud pädeva asutuse luba, nagu kirjeldatud alajaos 
6.7.1.3. Teisaldatava paagi erisätted erinevatele ohtlikele veostele on toodud peatüki 3.2 tabeli A 
veerus (11). Kõik teisaldatavate paakide eeskirjad on tähistatud tähtnumbrilise koodiga (nt TP1). 
Teisaldatavate paakide erisätete loetelu on toodud alajaos 4.2.5.3. 

MÄRKUS: Gaasid, mida on lubatud vedada MEGC-des, on peatüki 3.2 tabeli A veerus (10) 

tähistatud tähega „(M)“. 

4.2.5.2 Teisaldatavate paakide eeskirjad 

4.2.5.2.1 Teisaldatavate paakide eeskirjad kehtivad klassidesse 1 kuni 9 kuuluvate ohtlike veoste kohta. 
Teisaldatavate paakide eeskirjad annavad teatud informatsiooni teatud kindlate ainete jaoks 
kasutatavate teisaldatavate paakide sätete kohta. Neid sätteid peab järgima lisaks käesoleva 
peatüki üldsätetele ning peatüki 6.7 või 6.9 üldnõuetele. 

4.2.5.2.2 Teisaldatavate paakide eeskirjad klassidesse 3 kuni 9 kuuluvate ainete kohta näitavad rakendatavat 
minimaalset katserõhku, minimaalset kesta paksust, põhjaavause kohta kehtivaid nõudeid ja 



 

rõhualandamise nõudeid. Teisaldatava paagi eeskirjas T23 on loetletud teisaldatavates paakides 
veoks lubatavad klassi 4.1 isereageerivad ained ja klassi 5.2 orgaanilised peroksiidid. 

4.2.5.2.3 Jahutamiseta veeldatud gaaside kohta kehtib teisaldatava paagi eeskiri T50. T50 annab 
maksimaalsed lubatud töörõhud, nõuded avaustele allpool veetaset, rõhualandamise nõuded ja 
maksimaalsed täitmise tiheduse nõuded teisaldatavates paakides veoks lubatud jahutamiseta 
veeldatud gaaside jaoks. 

4.2.5.2.4 Jahutamisega veeldatud gaaside kohta kehtib teisaldatava paagi eeskiri T75. 

4.2.5.2.5 Sobiva teisaldatavate paakide eeskirja leidmine 

Kui teatud teisaldatava paagi eeskiri on teatud ohtliku kauba kirje jaoks määratud peatüki 3.2 tabeli 
A veerus (10), siis võib kasutada teisi teisaldatavaid paake, millel on kõrgemad minimaalsed 
katserõhud, suuremad korpuse seinapaksused, rangemad põhjaavauste ja rõhu-kaitseseadmete 
ettekirjutused. Järgmised juhtnöörid kehtivad sobivate teisaldatavate paakide määramiseks, mida 
võib kasutada teatud ainete vedamiseks: 

 

Määratud 
teisaldatava 
paagi eeskiri 

Samuti lubatud teisaldatavate paakide eeskirjad 

T 1 T 2, T 3, T 4, T 5, T 6, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 13, T 14, T 15, T 16, T 17, T 18, T 19, T 
20, T 21, T 22 

T 2 T 4, T 5, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 13, T 14, T 15, T 16, T 17, T 18, T 19, T 20, T 21, T 22 

T 3 T 4, T 5, T 6, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 13, T 14, T 15, T 16, T 17, T 18, T 19, T 20, T 21, T 
22 

T 4 T 5, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 13, T 14, T 15, T 16, T 17, T 18, T 19, T 20, T 21, T 22 

T 5 T 10, T 14, T 19, T 20, T 22 

T 6 T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 13, T 14, T 15, T 16, T 17, T 18, T 19, T 20, T 21, T 22 

T 7 T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 13, T 14, T 15, T 16, T 17, T 18, T 19, T 20, T 21, T 22 

T 8 T 9, T 10, T 13, T 14, T 19, T 20, T 21, T 22 

T 9 T 10, T 13, T 14, T 19, T 20, T 21, T 22 

T 10 T 14, T 19, T 20, T 22 

T 11 T 12, T 13, T 14, T 15, T 16, T 17, T 18, T 19, T 20, T 21, T 22 

T 12 T 14, T 16, T 18, T 19, T 20, T 22 

T 13 T 14, T 19, T 20, T 21, T 22 

T 14 T 19, T 20, T 22 

T 15 T 16, T 17, T 18, T 19, T 20, T 21, T 22 

T 16 T 18, T 19, T 20, T 22 

T 17 T 18, T 19, T 20, T 21, T 22 

T 18 T 19, T 20, T 22 

T 19 T 20, T 22 

T 20 T 22 

T 21 T 22 

T 22 Mitte ükski 

T 23 Mitte ükski 



 

4.2.5.2.6 Teisaldatavate paakide eeskirjad 

Teisaldatavate paakide eeskirjad määratlevad teisaldatavatele paakidele esitatavad nõuded, mida 
kasutatakse teatud ainete veoks. Teisaldatavate paakide eeskirjad T1 kuni T22 näitavad 
rakendatavat minimaalset katserõhku, metalliliste materjalide puhul etalonterasest korpuse 
minimaalset paksust millimeetrites või fiiber-sarrustatud plastist korpuse minimaalset paksust 
millimeetrites, põhjaavause kohta kehtivaid nõudeid ja rõhualandamise nõudeid.b 

 

T 1 – T 22 
 

Teisaldatavate paakide eeskirjad 
 

T 1 – T 22 
 

Käesolevad teisaldatavate paakide eeskirjad kehtivad klassi 1 ja klassidesse 3 kuni 9 kuuluvate 
vedelike ja tahkete ainete kohta. Jao 4.2.1 üldsätted ning jao 6.7.2 nõuded peavad olema täidetud. 
Fiibersarrustatud korpusega teisaldatavate paakide eeskirjad kohalduvad klassidesse 1, 3, 5.1, 
6.1, 6.2, 8 ja 9 kuuluvatele ainetele. Lisaks kohaldatakse punkti 6.9 nõudeid. 

Teisaldatava 
paagi eeskiri 

Minimaalne 
katserõhk 
(baarides) 

Minimaalne 
korpuse paksus 
(metalliliste 
materjalide puhul 
etalonteras 
millimeetrites) 
(vt 6.7.2.4) 

Rõhu alandamise 
nõuded(a) (vt 
6.7.2.8) 

Põhjaavause 
nõuded (vt 
6.7.2.6) 

T 1 1,5 Vt 6.7.2.4.2 Normaalne Vt 6.7.2.4.2 

T 2 1,5 Vt 6.7.2.4.2 Normaalne Vt 6.7.2.6.3 

T 3 2,65 Vt 6.7.2.4.2 Normaalne Vt 6.7.2.4.2 

T 4 2,65 Vt 6.7.2.4.2 Normaalne Vt 6.7.2.6.3 

T 5 2,65 Vt 6.7.2.4.2 Vt 6.7.2.8.3 Pole lubatud 

T 6 4 Vt 6.7.2.4.2 Normaalne Vt 6.7.2.4.2 

T 7 4 Vt 6.7.2.4.2 Normaalne Vt 6.7.2.6.3 

T 8 4 Vt 6.7.2.4.2 Normaalne Pole lubatud 

T 9 4 6 mm Normaalne Pole lubatud 

T 10 4 6 mm Vt 6.7.2.8.3 Pole lubatud 

T 11 6 Vt 6.7.2.4.2 Normaalne Vt 6.7.2.6.3 

T 12 6 Vt 6.7.2.4.2 Vt 6.7.2.8.3 Vt 6.7.2.6.3 

T 13 6 6 mm Normaalne Pole lubatud 

T 14 6 6 mm Vt 6.7.2.8.3 Pole lubatud 

T 15 10 Vt 6.7.2.4.2 Normaalne Vt 6.7.2.6.3 

T 16 10 Vt 6.7.2.4.2 Vt 6.7.2.8.3 Vt 6.7.2.6.3 

T 17 10 6 mm Normaalne Vt 6.7.2.6.3 

T 18 10 6 mm Vt 6.7.2.8.3 Vt 6.7.2.6.3 

T 19 10 6 mm Vt 6.7.2.8.3 Pole lubatud 

T 20 10 8 mm Vt 6.7.2.8.3 Pole lubatud 

T 21 10 10 mm Normaalne Pole lubatud 

T 22 10 10 mm Vt 6.7.2.8.3 Pole lubatud 

(a) Kus on toodud sõna „normaalne”, kehtivad kõik alajao 6.7.2.8 nõuded, välja arvatud alajagu 
6.7.2.8.3. 

b Kui tulbas on kirjas „pole lubatud”, siis ei ole lubatud põhjaavaustega paagid, kui veetav aine on vedelik (vt 
6.7.2.6.1). Kui veetav aine on tavatingimustes kõikide temperatuuride juures tahke, on lubatud kasutada 
põhjaavaustega paake vastavalt alajao 6.7.2.6.2 nõuetele.

                                            
 



 

 

T23 TEISALDATAVATE PAAKIDE EESKIRI T23 

Käesolev teisaldatavate paakide eeskiri kehtib klassi 4.1 isereageerivate ainete ning klassi 5.2 orgaaniliste peroksiidide 
kohta. Jao 4.2.1 üldsätted ning jao 6.7.2 nõuded peavad olema täidetud. Jaos 4.2.1.13 toodud, klassi 4.1 kuuluvate 
isereageerivate ainete ja klassi 5.2 kuuluvate orgaaniliste peroksiidide lisanõuded peavad samuti olema täidetud. 
Alajagudes 2.2.41.4 või 2.2.52.4 loetlemata, kuid allpool loetletud segusid võib vedada ka pakituna alajao 4.1.4.1 
pakkimiseeskirja P 520 pakkimismeetodi OP8 kohaselt. 

ÜRO 
nr 

Aine Minimaalne 
proovirõhk 
(baarides) 

Minimaalne 
korpuse 
paksus (mm-
tes – etalon-
teras) 

Põhjaavause 
nõuded 

Rõhu-
alandamise 
nõuded 

Täiteaste 

3109 ORGAANILINE PEROKSIID, F 
TÜÜPI, VEDEL 

tert-butüülhüdroperoksiida, mitte üle 
72%, veega 

tert-butüülhüdroperoksiid, mitte üle 
56%, B-tüüpi lahjendis(b) 

Kumüülhüdroperoksiid, mitte üle 
90%, A-tüüpi lahjendis 

Di-tert-butüülperoksiid, mitte üle 
32%, A-tüüpi lahjendis 

Isopropüülkumüül-hüdroperoksiid, 

mitte üle 72%, A-tüüpi lahjendis 

p-mentüülhüdroperoksiid, mitte üle 
72%, A-tüüpi lahjendis 

Pinanüülhüdroperoksiid, mitte üle 

56%, A-tüüpi lahjendis 

4 Vaata 
6.7.2.4.2 

Vaata 
6.7.2.6.3 

Vaata 
6.7.2.8.2 
4.2.1.13.6 
4.2.1.13.7 
4.2.1.13.8 

Vaata 
4.2.1.13.13 

3110 ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP 
F, TAHKE 

Dikumüülperoksiid(c) 

4 Vaata 
6.7.2.4.2 

Vaata 
6.7.2.6.3 

Vaata 
6.7.2.8.2 
4.2.1.13.6 
4.2.1.13.7 
4.2.1.13.8 

Vaata 
4.2.1.13.13 

3229 ISEREAGEERIV VEDELIK,  
TÜÜP F 

4 Vaata 
6.7.2.4.2 

Vaata 
6.7.2.6.3 

Vaata 
6.7.2.8.2 
4.2.1.13.6 
4.2.1.13.7 
4.2.1.13.8 

Vaata 
4.2.1.13.13 

3230 ISEREAGEERIV TAHKE AINE, 
TÜÜP F 

4 Vaata 
6.7.2.4.2 

Vaata 
6.7.2.6.3 

Vaata 
6.7.2.8.2 
4.2.1.13.6 
4.2.1.13.7 
4.2.1.13.8 

Vaata 
4.2.1.13.13 

 

(a) Tingimusel, et on rakendatud meetmeid 65% tert-butüülhüdroperoksiidi ja 35% vee seguga 
samaväärse ohutustaseme saavutamiseks. 

(b) B-tüüpi lahjendi on tert-butüülalkohol. 

(c) Maksimaalne kogus teisaldatava paagi kohta: 2000 kg. 



 

 

 

T 50 TEISALDATAVATE PAAKIDE EESKIRJAD T 50 

Käesolev teisaldatava paagi eeskiri kehtib jahutamiseta veeldatud gaaside ja surve all kemikaalide 
(ÜRO nr 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 ja 3505) kohta. Jao 4.2.2 üldsätted ning jao 6.7.3 nõuded 
peavad olema täidetud. 

ÜRO 
nr 

Jahutamiseta veeldatud gaasid Maks. lubatud 
töörõhk 

(baarides) Väike 
paak; Katmata 

paak; 
Päikesevarjuga 
paak; Isoleeritud 

paak;(a) 

Avaused 
allpool 
vedeliku 
tasa-
pinda 

Rõhu 
alanda-
mise 
nõuded (vt 
6.7.3.7)(b) 

Maksi-

maalne 

täitmise 

suhtarv (kg/l) 

1005 Ammoniaak, veevaba 29,0 
25,7 
22,0 
19,7 

Lubatud Vt 6.7.3.7.3 0,53 

1009 Bromotrifluorometaan 
(külmutusgaas R 13B1) 

38,0 
34,0 
30,0 
27,5 

Lubatud Normaalne 1,13 

1010 Butadieenid, stabiliseeritud 7,5 
7,0 
7,0 
7,0 

Lubatud Normaalne 0,55 

1010 Butadieenide ja 
vesinikkarbonaadi segu, 
stabiliseeritud 

Vt MAWP 
definitsiooni 

alajaos 6.7.3.1 

Lubatud Normaalne Vt 4.2.2.7 

1011 Butaan 7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

Lubatud Normaalne 0,51 

1012 Butüleen 8,0 
7,0 

7,0 
7,0 

Lubatud Normaalne 0,53 

1017 Kloor 19,0 
17,0 
15,0 
13,5 

Pole 
lubatud 

Vt 6.7.3.7.3 1,25 

1018 Klorodifluorometaan 
(külmutusgaas R 22) 

26,0 
24,0 
21,0 
19,0 

Lubatud Normaalne 1,03 

1020 Kloropentafluoroetaan 
(külmutusgaas R 115) 

23,0 
20,0 
18,0 
16,0 

Lubatud Normaalne 1,06 

1021 1-kloro-1,2,2,2-tetrafluoroetaan 
(külmutusgaas R 124) 

10,3 
9,8 
7,9 
7,0 

Lubatud Normaalne 1,20 

1027 Tsüklopropaan 18,0 
16,0 
14,5 
13,0 

Lubatud Normaalne 0,53 

1028 Diklorodifluorometaan 
(külmutusgaas R 12) 

16,0 
15,0 
13,0 
11,5 

Lubatud Normaalne 1,15 

1029 Diklorofluorometaan 
(külmutusgaas R 21) 

7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

Lubatud Normaalne 1,23 



 

1030 1,1-difluoroetaan (külmutusgaas 
R 152a) 

16,0 
14,0 
12,4 
11,0 

Lubatud Normaalne 0,79 

1032 Dimetüülamiin, veevaba 7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

Lubatud Normaalne 0,59 

1033 Dimetüüleeter 15,5 
13,8 
12,0 
10,6 

Lubatud Normaalne 0,58 

1036 Etüülamiin 7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

Lubatud Normaalne 0,61 

1037 Etüülkloriid 7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

Lubatud Normaalne 0,8 

1040 Etüleenoksiid lämmastikuga 
kogurõhuni 1 MPa (10 baari) 
temperatuuril 50 °C 

10,0 Pole 
lubatud 

Vt 6.7.3.7.3 0,78 

1041 Etüleenoksiidi ja süsinikdioksiidi 
segu, milles on etüleenoksiidi üle 
9%, kuid mitte üle 87% 

Vt MAWP 
definitsiooni 

alajaos 6.7.3.1 

Lubatud Normaalne vt. 
4.2.2.7 

1055 Isobutüleen 8,1 
7,0 
7,0 
7,0 

Lubatud Normaalne 0,52 

1060 Metüülatsetüleeni ja propadieeni 
segu, stabiliseeritud 

28,0 
24,5 
22,0 
20,0 

Lubatud Normaalne 0,43 

1061 Metüülamiin, veevaba 10,8 
9,6 
7,8 
7,0 

Lubatud Normaalne 0,58 

1062 Metüülbromiid, kloropikriini alla 
2% 

7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

Pole 
lubatud 

Vt 6.7.3.7.3 1,51 

1063 Metüülkloriid (külmutusgaas R 
40) 

14,5 
12,7 
11,3 
10,0 

Lubatud Normaalne 0,81 

1064 Metüülmerkaptaan 7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

Pole 
lubatud 

Vt 6.7.3.7.3 0,78 

1067 Dilämmastiktetraoksiid  7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

Pole 
lubatud 

Vt 6.7.3.7.3 1,30 

1075 Naftagaasid, veeldatud Vt MAWP 
definitsiooni 

alajaos 6.7.3.1 

Lubatud Normaalne vt. 
4.2.2.7 

1077 Propüleen 28,0 
24,5 
22,0 
20,0 

Lubatud Normaalne 0,43 

1078 Külmutusgaas, n.o.s. Vt MAWP 
definitsiooni 

alajaos 6.7.3.1 

Lubatud Normaalne vt. 
4.2.2.7 

1079 Vääveldioksiid 11,6 
10,3 

Pole 
lubatud 

Vt 6.7.3.7.3 1,23 



 

8,5 
7,6 

1082 Trifluorkloroetüleen, 
stabiliseeritud (külmutusgaas R 
1113) 

17,0 
15,0 
13,1 
11,6 

Pole 
lubatud 

Vt 6.7.3.7.3 1,13 

1083 Trimetüülamiin, veevaba 7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

Lubatud Normaalne 0,56 

1085 Vinüülbromiid, stabiliseeritud 7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

Lubatud Normaalne 1,37 

1086 Vinüülkloriid, stabiliseeritud 10,6 
9,3 
8,0 
7,0 

Lubatud Normaalne 0,81 

1087 Metüülvinüüleeter, stabiliseeritud 7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

Lubatud Normaalne 0,67 

1581 Kloropikriini ja metüülbromiidi 
segu üle 2% kloropikriini 
sisaldusega 

7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

Pole 
lubatud 

Vt 6.7.3.7.3 1,51 

1582 Kloropikriini ja metüülkloriidi segu 19,2 
16,9 
15,1 
13,1 

Pole 
lubatud 

Vt 6.7.3.7.3 0,81 

1858 Heksafluoropropüleen 
(külmutusgaas R 1216) 

19,2 
16,9 
15,1 
13,1 

Lubatud Normaalne 1,11 

1912 Metüülkloriidi ja metüleenkloriidi 
segu 

15,2 
13,0 
11,6 
10,1 

Lubatud Normaalne 0,81 

1958 1,2-dikloro-1,1,2,2-
tetrafluoroetaan (külmutusgaas R 
114) 

7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

Lubatud Normaalne 1,30 

1965 Gaasiliste süsivesinike segu, 
veeldatud, n.o.s. 

Vt MAWP 
definitsiooni 

alajaos 6.7.3.1 

Lubatud Normaalne Vt  
4.2.2.7 

1969 Isobutaan 8,5 
7,5 
7,0 
7,0 

Lubatud Normaalne 0,49 

1973 Klorodifluorometaani ja 
kloropentafluoroetaani segu 
kindla keemispunktiga, umbes 
49% klorodifluorometaani 
sisaldusega (külmutusgaas R 
502) 

28,3 
25,3 
22,8 
20,3 

Lubatud Normaalne 1,05 

1974 Klorodifluorobromometaan 
(külmutusgaas R 12b1) 

7,4 
7,0 
7,0 
7,0 

Lubatud Normaalne 1,61 

1976 Oktafluorotsüklobutaan 
(külmutusgaas RC 318) 

8,8 
7,8 
7,0 
7,0 

Lubatud Normaalne 1,34 

1978 Propaan 22,5 
20,4 
18,0 

Lubatud Normaalne 0,42 



 

16,5 

1983 1-kloro-2,2,2-trifluoroetaan 
(külmutusgaas R 133a) 

7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

Lubatud Normaalne 1,18 

2035 1,1,1-trifluoroetaan 
(külmutusgaas R 143a) 

31,0 
27,5 

24,2 
21,8 

Lubatud Normaalne 0,76 

2424 Oktafluoropropaan 
(külmutusgaas R 218) 

23,1 
20,8 
18,6 
16,6 

Lubatud Normaalne 1,07 

2517 1-kloro-1,1-difluoroetaan 
(külmutusgaas R 142b) 

8,9 
7,8 
7,0 
7,0 

Lubatud Normaalne 0,99 

2602 Diklorodifluorometaani ja 1,1-
difluoroetaani aseotroopne segu, 
sisaldab umbes 74% 
diklorodifluorometaani 
(külmutusgaas R 500) 

20,0 
18,0 
16,0 
14,5 

Lubatud Normaalne 1,01 

3057 Trifluoroatsetüülkloriid 14,6 
12,9 

11,3 
9,9 

Pole 
lubatud 

Vt 
 6.7.3.7.3 

1,17 

3070 Etüleenoksiidi ja 
diklorotetrafluorometaani segu, 
sisaldab mitte üle 12,5% 
etüleenoksiidi 

14,0 
12,0 
11,0 
9,0 

Lubatud Vt 
 6.7.3.7.3 

1,09 

3153 Perfluoro-(metüülvinüüleeter) 14,3 
13,4 
11,2 
10,2 

Lubatud Normaalne 1,14 

3159 1,1,1,2-tetrafluoroetaan 
(külmutusgaas R 134a) 

17,7 
15,7 
13,8 
12,1 

Lubatud Normaalne 1,04 

3161 Veeldatud gaas, kergestisüttiv, 
n.o.s. 

Vt MAWP 
definitsiooni 

alajaos 6.7.3.1 

Lubatud Normaalne Vt  
4.2.2.7 

3163 Veeldatud gaas, n.o.s. Vt MAWP 
definitsiooni 

alajaos 6.7.3.1 

Lubatud Normaalne Vt  
4.2.2.7 

3220 Pentafluoroetaan (külmutusgaas 
R 125) 

34,4 
30,8 
27,5 
24,5 

Lubatud Normaalne 0,87 

3296 Heptafluoropropaan 
(külmutusgaas R 227) 

16,0 
14,0 
12,5 
11,0 

Lubatud Normaalne 1,20 

3297 Etüleenoksiidi ja 
klorotetrafluoroetaani segu, mis 
ei sisalda üle 8,8% etüleenoksiidi 

8,1 
7,0 
7,0 
7,0 

Lubatud Normaalne 1,16 

3298 Etüleenoksiidi ja 
pentafluoroetaani segu, mis ei 
sisalda üle 7,9% etüleenoksiidi 

25,9 
23,4 
20,9 
18,6 

Lubatud Normaalne 1,02 

3299 Etüleenoksiidi ja tetrafluoroetaani 
segu, mis ei sisalda üle 5,6% 
etüleenoksiidi 

16,7 
14,7 

12,9 
11,2 

Lubatud Normaalne 1,03 

3318 Ammoniaagi lahus, suhteline 
tihedus 15 °C vees vähem kui 

Vt MAWP 
definitsiooni 

Lubatud Vt  
6.7.3.7.3 

Vt 
 4.2.2.7 



 

0,881, sisaldab üle 50% 
ammoniaaki 

alajaos 6.7.3.1 

3337 Külmutusgaas R 404a 31,6 
28,3 
25,3 
22,5 

Lubatud Normaalne 0,84 

3338 Külmutusgaas R 407a 31,3 
28,1 
25,1 
22,4 

Lubatud Normaalne 0,95 

3339 Külmutusgaas R 407b 33,0 
29,6 
26,5 
23,6 

Lubatud Normaalne 0,95 

3340 Külmutusgaas R 407c 29,9 
26,8 
23,9 
21,3 

Lubatud Normaalne 0,95 

3500 SURVE ALL KEMIKAAL, N.O.S. Vt MAWP 
definitsiooni 

alajaos 6.7.3.1 

Lubatud Vt 6.7.3.7.3 TP 4(c) 

3501 SURVE ALL KEMIKAAL, 
KERGESTISÜTTIV, N.O.S. 

Vt MAWP 
definitsiooni 

alajaos 6.7.3.1 

Lubatud Vt 6.7.3.7.3 TP 4(c) 

3502 SURVE ALL KEMIKAAL, 
MÜRGINE, N.O.S. 

Vt MAWP 
definitsiooni 

alajaos 6.7.3.1 

Lubatud Vt 6.7.3.7.3 TP 4(c) 

3503 SURVE ALL KEMIKAAL, 
SÖÖBIV, N.O.S. 

Vt MAWP 
definitsiooni 

alajaos 6.7.3.1 

Lubatud Vt 6.7.3.7.3 TP 4(c) 

3504 SURVE ALL KEMIKAAL, 
KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE, 
N.O.S. 

Vt MAWP 
definitsiooni 

alajaos 6.7.3.1 

Lubatud Vt 6.7.3.7.3 TP 4(c) 

3505 SURVE ALL KEMIKAAL, 
KERGESTISÜTTIV, SÖÖBIV, 
N.O.S. 

Vt MAWP 
definitsiooni 

alajaos 6.7.3.1 

Lubatud Vt 6.7.3.7.3 TP 4(c) 

(a) „Väike” tähistab paake, mille korpuse diameeter on 1,5 m või vähem; „katmata” tähistab paaki, 
mille korpuse diameeter ilma isolatsiooni või päikesekaitseta on rohkem kui 1,5 m (vt 
6.7.3.2.12); „päikesekaitse” tähistab paake, mille korpuse diameeter on rohkem kui 1,5 koos 
päikesekaitsega (vt 6.7.3.2.12); „isoleeritud” tähistab paake, mille korpuse diameeter on rohkem 
kui 1,5 m koos isolatsiooniga (vt 6.7.3.2.12); (vt „arvutusliku standardtemperatuuri” definitsiooni 
alajaos 6.7.3.1). 

(b) Sõna „normaalne” rõhualandamiste nõuete veerus näitab seda, et nõutakse alajaos 6.7.3.7.3 

määratud kaitsemembraani. 

(c) ÜRO nr-te 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 ja 3505 puhul tuleb maksimaalse täitmise suhtarvu 

asemel arvestada täiteastet. 

 

T 75 TEISALDATAVATE PAAKIDE EESKIRJAD T 75 

Käesolev teisaldatava paagi eeskiri kehtib jahutamisega veeldatud gaaside kohta. Jao 4.2.3 
üldsätted ja jao 6.7.4 nõuded peavad olema täidetud. 

4.2.5.3 Teisaldatavate paakide erisätted 

Teisaldatavate paakide erisätted on määratud teatud ainetele, et näidata sätteid, mis on täienduseks 
teisaldatavate paakide eeskirjades või peatüki 6.7 nõuetes tooduile või asendavad neid. 
Teisaldatavate paakide erisätted on tähistatud tähtnumbrilise koodiga, mis algab tähtedega „TP” 
(inglise keeles Tank provision) ning määratud peatüki 3.2 tabeli A veerus (11) toodud teatud 
ainetele. Teisaldatavate paakide erisätete nimekiri on järgmine: 

TP 1 Alajaos 4.2.1.9.2 määratud täiteastet ei tohi ületada. 

 



 

TP 2 Alajaos 4.2.1.9.3 määratud täiteastet ei tohi ületada. 

 

TP 3 Sulamistemperatuurist kõrgemal temperatuuril veetavate tahkete ainete ning kõrgendatud 
temperatuuriga vedelike maksimaalne täiteaste tuleb määrata vastavalt alajaole 4.2.1.9.5. 

 

TP 4 Täiteaste ei tohi ületada 90% või muud pädeva asutuse poolt kinnitatud väärtust (vt alajagu 
4.2.1.16.2). 

TP 5 Alajaos 4.2.3.6 määratud täiteastet ei tohi ületada. 

TP 6 Et vältida paagi lõhkemist ükskõik millistel juhtudel, kaasa arvatud tules olles, peab paak olema 
varustatud rõhu-kaitseseadmetega, mis vastavad paagi mahule ja veetava aine omadustele. Seade 
peab sobima ka ainega. 

TP 7 Õhk tuleb eemaldada auru ruumiosast lämmastiku abil või mõnel muul viisil. 

TP 8 Katserõhku võib vähendada 1,5 baarini, kui veetavate ainete leekpunkt on üle 0 °C. 

TP 9 Selle kirjelduse kohast ainet võib teisaldatavas paagis vedada ainult pädeva asutuse poolt antud loa 

alusel. 

TP 10 Nõutav on pliist või mõnest muust sobivast materjalist vooder paksusega vähemalt 5 mm, mida 

peab igal aastal katsetama ning mis on pädeva asutuse poolt lubatud. Teisaldatavat paaki võib 

esitada veoks pärast voodri viimase ülevaatuse aegumise kuupäeva perioodi jooksul, mis ei ületa 
kolme kuud pärast nimetatud kuupäeva, ja pärast tühjendamist, kuid enne puhastamist, mida 

sooritatakse järgmise nõutud katse jaoks või täitmiseelseks ülevaatuseks. 

TP 11 (Reserveeritud) 

TP 12 (Kustutatud) 

TP 13  (Reserveeritud) 

TP 14  (Reserveeritud) 

TP 15  (Reserveeritud) 

TP 16 Paak peab olema varustatud spetsiaalse seadmega alarõhu ja ülerõhu vältimiseks normaalsetel 
veotingimustel. See seade peab olema lubatud pädeva asutuse poolt. Rõhu alandamist käsitlevate 
nõuete eesmärk, nagu toodud alajaos 6.7.2.8.3, on vältida toote kristalliseerumist rõhu-kaitseklapis. 

TP 17  Paagi termiliseks isoleerimiseks võib kasutada ainult anorgaanilisi, mittepõlevaid materjale. 

TP 18 Temperatuuri peab hoidma 18 °C ja 40 °C vahel. Teisaldatavaid paake, mis sisaldavad tahkunud 
metakrüülhapet, ei tohi veo ajal kuumutada. 

TP 19 Ehitamise ajal alajao 6.7.3.4 kohaselt määratud minimaalset korpuse paksust tuleb 
korrosioonivaruna suurendada 3 mm võrra. Korpuse paksust peab kontrollima ultraheliga korraliste 
surveproovide vahelise intervalli keskel ja see ei tohi olla väiksem kui alajao 6.7.3.4 kohaselt 
määratud minimaalne korpuse paksus. 

TP 20 Antud ainet peab vedama ainult isoleeritud paakides, lämmastiku kattekihi all. 

TP 21 Korpuse paksus ei tohi olla alla 8 mm. Paagid peavad läbima surveproovi ning nende sisemust tuleb 
kontrollida vähemalt iga 2,5 aasta tagant. 

TP 22 Ühenduste või teiste seadmete määrdeained peavad sobima hapnikuga. 

TP 23 (Kustutatud) 

TP 24 Teisaldatav paak võib olla varustatud seadmega, mis asub maksimaalse täitmise korral korpuse 
auruga täidetud ruumiosas ja mille ülesanne on hoida ära veetava aine aeglasest lagunemisest 
tingitud liigse rõhu tekkimine. See seade peab hoidma ära ka vedeliku liigse lekkimise 



 

ümberpaiskumise või võõraste ainete paaki sattumise korral. Käesolev seade peab olema lubatud 
pädeva asutuse või selle poolt määratud organi poolt. 

TP 25 (Reserveeritud)  
  

TP 26 Kuumutatud aine vedamisel peab soojendusseade asuma väljaspool korpust. ÜRO nr 3176 jaoks 
kehtib see nõue ainult siis, kui aine reageerib ohtlikult veega. 

TP 27 Kasutada võib teisaldatavat paaki, mille minimaalne katserõhk on 4 baari, kui on näidatud, et 4-
baariline või väiksem katserõhk on alajaos 6.7.2.1 toodud katserõhu definitsiooni kohaselt lubatud. 

TP 28 Kasutada võib teisaldatavat paaki, mille minimaalne katserõhk on 2,65 baari, kui on näidatud, et 

2,65-baariline või väiksem katserõhk on alajaos 6.7.2.1 toodud katserõhu definitsiooni kohaselt 

lubatud. 

TP 29 Kasutada võib teisaldatavat paaki, mille minimaalne katserõhk on 1,5 baari, kui on näidatud, et 1,5-

baariline või väiksem katserõhk on alajaos 6.7.2.1 toodud katserõhu definitsiooni kohaselt lubatud. 

TP 30 Antud ainet tuleb vedada isoleeritud paakides. 

TP 31 Antud ainet võib paakides vedada ainult tahkes olekus. 

TP 32 ÜRO nr 0331, 0332 ja 3375 jaoks võib teisaldatavaid paake kasutada järgmistel tingimustel: 

(a) Selleks, et vältida mittevajalikke kitsendusi, peavad metallist või fiibersarrustatud plastist 
teisaldavad paagid olema varustatud rõhualandusseadmega, mis võib olla vedruklapp, 
kaitsemembraan või sulav element. Vastavalt seadistatud avanemis- või lõhkemisrõhk ei tohi 
teisaldatavate paakide jaoks, mille minimaalne katserõhk ei ole suurem kui 4 baari, olla suurem 
kui 2,65 baari. 

(b) Ainult ÜRO nr 3375 puhul peab tõestama sobivust veoks paakides. Üks meetod sobivuse 
hindamiseks on 8. katseseeria test 8 (d) (vt „Katsete ja kriteeriumide käsiraamat” I osa alajagu 
18.7). 

(c) Ained ei tohi jääda paaki nii pikaks perioodiks, et nad paakuksid. Ainete paaki akumuleerumise 
ning pakendamise vältimiseks tuleb rakendada sobivaid meetmeid (nt puhastamine). 

TP 33 Antud ainele määratud teisaldatavate paakide eeskiri kehtib granuleeritud või pulbriliste tahkete 
ainete jaoks ning tahkete ainete jaoks, mille täitmine ja tühjendamine toimub nende 
sulamistemperatuurist kõrgemal temperatuuril, mida jahutatakse ning veetakse tahke massina. Oma 
sulamistemperatuurist kõrgemal temperatuuri veetavate tahkete ainete kohta vt 4.2.1.19. 

TP 34 Teisaldatavatele paakidele ei pea tegema alajao 6.7.4.14.1 löögikatseid, kui teisaldatavale paagile 
on välise kaitsekesta mõlemale küljele märgitud „EI OLE MÕELDUD RAUDTEEVEOKS“ (ingl k 
„NOT FOR RAIL TRANSPORT”) vastavalt alajaole 6.7.4.15.1 ning vähemalt 10 cm suuruste 
tähtedega. 

TP 35 (Kustutatud) 

TP 36 Teisaldatavate paakide juures on lubatud kasutada sulavaid elemente aururuumis. 

TP 37 (Kustutatud) 

TP 38 (Kustutatud) 

TP 39 (Kustutatud) 

TP 40 Teisaldatavaid paake on keelatud vedada, kui need on ühendatud pihustamisseadmega. 

TP 41 Kokkuleppel pädeva asutusega võib loobuda 2,5 aasta järel toimuvast sisemisest kontrollist või 
asendada selle muude katsemeetodite või ülevaatusprotseduuridega, tingimusel et teisaldatav paak 
on mõeldud organometalliliste ainete veoks, millele on see paagi erisäte määratud. See kontroll on 
siiski vajalik, kui täidetud on alajao 6.7.2.19.7 tingimused. 

 



 

 

Peatükk 4.3 

Paakvagunite, kergpaakide, paakkonteinerite, metallilistest 
materjalidest valmistatud paak-vahetuskerede, patareivagunite ning 
mitmeelemendiliste gaasikonteinerite (MEGC) kasutamine 

 

MÄRKUS: Teisaldatavate paakide ja ÜRO poolt sertifitseeritud mitmeelemendiliste 
gaasikonteinerite (MEGC-d) kasutamise kohta vt peatükk 4.2; vaakum-jäätmepaakide 
kasutamise kohta vt peatükk 4.5. 

4.3.1 Reguleerimisala 

4.3.1.1 Sätted, mis hõlmavad kõiki veerge, kehtivad nii püsipaakide (paaksõidukite), kergpaakidega ja 
anumakogumiga sõidukite kui ka paakkonteinerite, paak-vahetuskerede ja MEGC-de kohta. Sätted, 
mis on vaid ühes veerus, kehtivad ainult: 

- püsipaakide (paaksõidukite), kergpaakidega ja anumakogumiga sõidukite kohta (vasakpoolne 
veerg); 

- paak-konteinerite, paak-vahetuskerede ja MEGC-de kohta (parempoolne veerg). 

4.3.1.2 Käesolevad sätted kehtivad 

püsipaakide (paaksõidukite), 
kergpaakide ja anumakogumiga 
sõidukite 

paakkonteinerite, paak-vahetuskerede ja 
MEGC-de kohta, 

mida kasutatakse gaasiliste, vedelate, pulbriliste või granuleeritud ainete veoks. 

4.3.1.3 Jagu 4.3.2 loetleb kõikide klasside ainete veoks ette nähtud püsipaakide (paaksõidukite), 
kergpaakide, paak-konteinerite ja paak-vahetuskerede kohta kehtivad sätted ning 2. klassi gaaside 
veoks ette nähtud anumakogumiga sõidukite ja MEGC-de kohta kehtivad sätted. Jaod 4.3.3 ja 4.3.4 
sisaldavad erisätteid, mis on lisaks jao 4.3.2 sätetele või mis neid muudavad. 

4.3.1.4 Ehitust, varustust, tüübikinnitust, ülevaatust ja katsetamist, kontrollimist ja märgistamist puudutavate 
nõuete kohta vt peatükk 6.8. 

4.3.1.5 Käesoleva peatüki rakendamist puudutavate üleminekumeetmete kohta vaata: 

1.6.3.  1.6.4. 

4.3.2 Kõikide klasside kohta kehtivad sätted 

4.3.2.1 Kasutamine 

4.3.2.1.1 RID-i eeskirjadega määratud ainet võib püsipaakides (paaksõidukites), kergpaakides, 
patareivagunites, paak-konteinerites, paak-vahetuskeredes ja MEGC-des vedada ainult juhul, kui 
peatüki 3.2 tabeli A veerus (12) on alajagude 4.3.3.1.1 ja 4.3.4.1.1 kohaselt märgitud paagikood. 

4.3.2.1.2 Nõutud paagi, patareivaguni ja MEGC tüüp on ära toodud koodina peatüki 3.2 tabeli A veerus (12). 
Seal toodud tunnuskoodid koosnevad määratud korras antud tähtedest või numbritest. Juhtnöörid 
neljaosalise koodi lugemiseks on toodud alajagudes 4.3.3.1.1 (kui veetav aine kuulub 2. klassi) ja 
4.3.4.1.1 (kui veetav aine kuulub klassidesse 3-9).1 

4.3.2.1.3 Alajao 4.3.2.1.2 kohaselt nõutav tüüp vastab kõige vähem rangematele konstruktsiooninõuetele, mis 
on kõnealuste ohtlike veoste vedamiseks vastuvõetavad, välja arvatud juhul, kui käesolevas 
peatükis või peatükis 6.8 pole muudmoodi sätestatud. On võimalik kasutada paake, mis vastavad 
koodidele, mis näevad ette kõrgema minimaalse arvutusliku rõhu või rangemad nõuded täitmis- või 
tühjendamisavaustele või ohutusklappidele/-seadmetele (2. klassi ainete jaoks vt alajagu 4.3.3.1.1 ja 
alajagu 4.3.4.1.1 klassidesse 3 kuni 9 kuuluvate ainete jaoks). 

4.3.2.1.4 Teatud ainete puhul peavad paagid, anumakogumiga sõidukid või MEGC-d vastama täiendavatele 
sätetele, mis on lisatud erisätetena peatüki 3.2 tabeli A veergu (13). 

4.3.2.1.5 Paakidesse, patareivagunitesse ja MEGC-desse ei tohi laadida mingeid muid ohtlikke aineid peale 
nende, mille vedamiseks nad alajao 6.8.2.3.2 kohaselt ette nähtud on ning mis kontaktis anuma 

                                            
1 Erandiks on paagid, mis on ette nähtud klassidesse 5.2 või 7 kuuluvate ainete vedamiseks (vt 

alajagu 4.3.4.1.3). 



 

 

korpuse, tihendite, varustuse ja kaitsevoodri materjalidega nendega ohtlikult ei reageeri (vt „ohtlik 
reaktsioon” jaos 1.2.1) ega moodusta ohtlikke saaduseid või nõrgenda märgatavalt neid materjale2. 

4.3.2.1.6 Toiduaineid ei tohi ohtlike ainete veoks kasutatud paakides vedada, väljaarvatud juhul, kui on 
rakendatud vajalikke meetmeid igasuguse kahju vältimiseks inimeste tervisele. 

4.3.2.1.7 Paagi dokumentatsiooni peab säilitama omanik või operaator, kes peab selle dokumentatsiooni 
pädeva asutuse nõudel esitama, 

ja kes peab tagama, et see on 
kättesaadav hoolduse eest vastutavale 
üksusele (ECM). 

Paagi dokumentatsiooni koos 
informatsiooniga ECM-i asjassepuutuvate 
tegevuste kohta 

 

Paagi dokumentatsioon 

 peab pidama kogu paagi eluea vältel ning säilitama 15 kuud pärast paagi kasutuselt võtmist. 

Kui omanik või operaator paagi eluea jooksul muutub, siis peab paagi dokumentatsiooni uuele 
omanikule või operaatorile viivitamatult üle andma. 

Paagi dokumentatsiooni ja kõigi muude vajalike dokumentide koopiad peab andma kasutamiseks 
järelevalveasutustele paakide testide ja ülevaatuste läbiviimiseks alajagude 6.8.2.4.5 või 6.8.3.4.18 
kohaselt korraliste või erakorraliste ülevaatuste puhul. 

4.3.2.2 Täiteaste 

4.3.2.2.1 Järgmiseid täiteastmeid ei tohi ületada paakides, mis on ette nähtud vedelike vedamiseks 
ümbritseva keskkonna temperatuuril: 

(a) kergestisüttivate ainete, keskkonnaohtlike ainete ja kergestisüttivate keskkonnaohtlike ainete 
puhul ilma kaasneva ohuta (nt mürgiste või sööbivate) õhutusseadme või kaitseventiilidega (ka 
siis, kui sellele eelneb kaitsemembraan) paakides: 

täiteaste =  % pakendi mahust 

(b) mürgiste või sööbivate (kergestisüttivate või keskkonnaohtlike või mitte-kergestisüttivate) ainete 
puhul õhutusseadme või kaitseklappidega paakides (ka siis, kui sellele eelneb 
kaitsemembraan): 

täiteaste =  % pakendi mahust 

(c) kergestisüttivate ainete, keskkonnaohtlike ainete ja kergelt mürgiste või sööbivate 
(kergestisüttivate või keskkonnaohtlike või mitte-kergestisüttivate) ainete puhul hermeetiliselt 
suletud, ilma ohutusseadmeta paakides: 

täiteaste =  % pakendi mahust 

(d) väga mürgiste, mürgiste, väga sööbivate või sööbivate (kergestisüttivate või keskkonnaohtlike 
või mitte-kergestisüttivate ja mitte-keskkonnaohtlike) ainete puhul hermeetiliselt suletud, ilma 
ohutusseadmeta paakides: 

täiteaste =  % pakendi mahust 

4.3.2.2.2 Nendes valemites tähendab a vedeliku keskmist ruumpaisumise koefitsienti 15 °C ja 50 °C vahel, st 

maksimaalset muutust temperatuuri muutumisel 35 °C võrra. 

α arvutatakse valemiga: α =  

Kus d15 ja d50 on vedeliku suhteline tihedus vastavalt 15 °C ja 50 °C juures ning tF on vedeliku 
keskmine temperatuur täitmise ajal. 

4.3.2.2.3 Alajao 4.3.2.2.1 punktide (a) kuni (d) sätted ei kehti paakide kohta, mille sisu hoitakse veo ajal 
soojendusseadme abil temperatuuril üle 50 °C. Sel juhul peab täiteaste alguses olema selline ja 

                                            
2 Võib osutuda vajalikuks konsulteerida aine valmistajaga või pädeva asutusega, et saada 

juhtnööre aine sobivuse kohta paagi, patareivaguni või MEGC materjalidega. 



 

 

temperatuur selliselt reguleeritud, et paak ei oleks oma mahust täidetud rohkem kui 95% ning et 
täitmise temperatuuri veo ajal mingil hetkel ei ületata. 

4.3.2.2.4 

(Reserveeritud) 

 

Korpused, mis on ette nähtud vedelas olekus 
ainete või veeldatud või jahutamisega veeldatud 
gaaside veoks ja mida ei ole jagatud 
vaheseinaplaatide või ribiplaatidega kuni 7500 
liitrit mahutavateks sektsioonideks, tuleb täita 
vähemalt 80% või kuni 20% nende mahust.  

Käesolevat sätet ei kohaldata: 

- vedelike suhtes, mille kinemaatiline 
viskoossus 20 °C juures on vähemalt 
2680 mm2/s; 

- sulas olekus ainete suhtes, mille 
kinemaatiline viskoossus 
täitmistemperatuuril on vähemalt 2680 
mm2/s; 

- ÜRO nr 1963 HEELIUM; 
JAHUTAMISEGA VEELDATUD ja ÜRO 
nr 1966 VESINIK; JAHUTATUD 
VEDELIK suhtes. 

 

4.3.2.3 Töö 

4.3.2.3.1 Anuma korpuse seina paksus ei tohi oma kasutamise ajal langeda alla minimaalse väärtuse, mis on 
kirjeldatud alajagudes: 

  6.8.2.1.17 ja 6.8.2.1.18 6.8.2.1.17 kuni 6.8.2.1.20 

4.3.2.3.2 (Reserveeritud) Veo ajal peavad paakkonteinerid/MEGC-d 
olema vedavale vagunile laaditud nii, et nad 
oleksid vedava vaguni või 
paakkonteineri/MEGC enda tarvikute abil 
piisavalt kaitstud piki- ja põikisuunalise löögi 
ning ümberpaiskumise vastu3. Kui 
paakkonteinerid/MEGC-d (kaasaarvatud nende 
käitamisvahendid) on selliselt ehitatud, et nad 
taluks lööke või ümberpaiskumist, pole neid 
vaja selliselt kaitsta. 

4.3.2.3.3 Paakide, patareivagunite ja MEGC-de täitmisel ja tühjendamisel peab rakendama vajalikke 
meetmeid gaaside ja aurude eraldumise vältimiseks ohtlikes kogustes. Paagid, patareivagunid ja 
MEGC-d peavad olema suletud selliselt, et sisu kontrollimatult välja ei välja ei satuks. Põhjast 
tühjendatavate paakide avaused peavad olema suletud keermestatud korkidega, pimeäärikutega või 
teiste sama efektiivsete vahenditega. Pärast paagi täitmist peab täitja kontrollima paakide, 
anumakogumiga sõidukite ja MEGC-de kõikide sulgurite kinnises asendis olekut ja lekkekindlust. 
See kehtib ka sukeltoru ülemise otsa kohta. 

4.3.2.3.4 Kui mitu sulgemissüsteemi on paigaldatud järjestikku, peab esimesena sulgema veetavale ainele 
lähima. 

4.3.2.3.5 Veo ajal ei tohi mingeid täidetud aine ohtlikke jääke paagi välisküljele kleepunud olla. 

4.3.2.3.6 Aineid, mis võivad üksteisega ohtlikult reageerida, ei tohi vedada paagis kõrvutiasetsevates 
kambrites. 

                                            
3 Kesta kaitsmise näited: 

- kaitse põikisuunalise löögi eest võib näiteks koosneda pikisuunalistest taladest, mis kaitsevad 
kesta mõlemalt poolt keskjoone kõrgusel; 

- kaitse ümberpaiskumise eest võib näiteks koosneda tugevdavatest rõngastest või taladest, mis 
on kinnitatud risti raami suhtes; 

- kaitse tagumise löögi vastu võib näiteks koosneda kaitserauast või -raamist. 



 

 

Aineid, mis võivad üksteisega ohtlikult reageerida, tohib vedada paagi kõrvutiasetsevates kambrites, 
kui need kambrid on eraldatud vaheseinaga, mille seinapaksus on suurem või võrdne paagi enese 
seinapaksusega. Neid aineid võib vedada ka juhul, kui nad on eraldatud tühja ruumiga või tühja 
kambriga täidetud kambrite vahel. 

4.3.2.3.7 Paakvaguneid, kergpaake, patareivaguneid, paakkonteinereid, paak-vahetuskeresid ja MEGC-sid ei 
tohi täita ega esitada veoks pärast seda, kui alajagudes 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6 ja 6.8.3.4.12 
määratud ülevaatuse tähtpäev on möödunud. 

Paakvaguneid, kergpaake, patareivaguneid, paakkonteinereid, paak-vahetuskeresid ja MEGC-sid, 
mis on täidetud enne järgmiseks ülevaatuseks määratud tähtpäeva möödumist, võib vedada: 

(a) perioodi jooksul, mis ei ole pikem kui üks kuu pärast alajao 6.8.2.4.2, alajao 6.8.3.4.6 punkti a ja 
alajao 6.8.3.4.12 kohaselt määratud korralise ülevaatuse tähtpäeva möödumist; 

(b) kui pädev asutus ei ole lubanud teisiti, siis perioodi jooksul, mis ei ole pikem kui kolm kuud 
pärast alajao 6.8.2.4.2, alajao 6.8.3.4.6 punkti a ja alajao 6.8.3.4.12 kohaselt määratud korralise 
ülevaatuse tähtpäeva möödumist, et tagastada ohtlikud veosed korrektselt kõrvaldamiseks või 
ringlussevõtuks. Veodokumendis peab olema viide sellele vabastusele; 

(c) perioodi jooksul, mis ei ole pikem kui kolm kuud pärast määratud tähtpäeva, kui saabuv 
ülevaatus on alajao 6.8.2.4.2, alajao 6.8.3.4.6 punkti b ja alajao 6.8.3.4.12 kohaselt vaheülevaatus. 

4.3.2.4. Puhastamata tühjad paagid, patareivagunid ja MEGC-d 

MÄRKUS: Tühjade, puhastamata paakide, patareivagunite ja MEGC-de puhul võib rakendada jaos 
4.3.5 toodud erisätteid TU1, TU2, TU4, TU16 ja TU35. 

4.3.2.4.1 Veo ajal ei tohi mingeid täidetud aine ohtlikke jääke paagi välisküljele kleepunud olla. 

4.3.2.4.2 Selleks, et saada veoluba, peavad tühjad, puhastamata paagid, anumakogumiga sõidukid ja MEGC-
d olema samal viisil suletud ja samal määral lekkekindlad, nagu nad oleksid täidetud. 

4.3.2.4.3 Kui tühjad, puhastamata paagid, anumakogumiga sõidukid ja MEGC-d ei ole suletud samal viisil ega 
ole samal määral lekkekindlad nagu siis, kui nad oleksid täidetud, ning kui nad ei vasta RID-i 
nõuetele, peab nad vastavaid ohutuseeskirju täites vedama lähimasse sobivasse paika, kus saab 
nende puhastamise või remondi läbi viia. 

Vedu on piisavalt ohutu, kui on rakendatud sobivaid meetmeid RID-i sätete kohase ohutuse 
kindlustamiseks ning ohtlike veoste kontrollimatu väljapääsemise vältimiseks. 

4.3.2.4.4 Tühje, puhastamata paakvaguneid, kergpaake, patareivaguneid, paakkonteinereid, paak-
vahetuskeresid ja MEGC-id võib vedada kontrolli läbiviimiseks ka pärast alajagudes 6.8.2.4.2 ja 
6.8.2.4.3 määratud tähtaegade lõppemist. 

4.3.3 2. klassi ainete kohta kehtivad erisätted 

4.3.3.1 Paakide kodeerimine ja hierarhia 

4.3.3.1.1. Paakide, patareivagunite ja MEGC-de kodeerimine 

Peatüki 3.2 tabeli A veerus (12) toodud koodide (paagikoodide) neljal osal on järgmine tähendus: 

  



 

 

Osa Kirjeldus Paagikood 

1 Paagi, 
patareivaguni või 
MEGC tüüp 

C = paak patareivagun või MEGC surugaaside jaoks; 

P = paak patareivagun või MEGC veeldatud või lahustatud 
gaaside jaoks; 

R = paak jahutamisega veeldatud gaaside jaoks; 

2 Arvutuslik rõhk x = vastava minimaalse katserõhu väärtus vastavalt tabelile 
4.3.3.2.5 või 

22 = minimaalne arvutuslik rõhk baarides. 

3 Avaused (vt 6.8.2.2 
ja 6.8.3.2) 

B =  paak põhjas asuva, 3 sulguriga täitmis- või 

C =  tühjendamisavaustega või patareivagun või MEGC avaustega 
allpool vedeliku pinda või surugaaside jaoks; 

D =  paak peal asuvate, 3 sulguriga täitmis- või 
tühjendamisavaustega, millest ainult puhastamisavaus asub 
allpool vedeliku pinda; 

paak peal asuvate, 3 sulguriga täitmis- või 
tühjendamisavaustega või patareivagun või MEGC, mille 
avaused ei asu allpool vedeliku pinda. 

4 Kaitseklapid/ 
seadmed 

N = paak, patareivagun või MEGC alajaole 6.8.3.2.9 või 6.8.3.2.10 
vastava ohutusklapiga, mis pole hermeetiliselt suletud; 

H = hermeetiliselt suletud paak, patareivagun või MEGC (vt 1.2.1); 

MÄRKUS 1: Peatüki 3.2 tabeli A veerus (13) näidatud erisäte TU17 teatud gaaside jaoks tähendab, 
et gaasi võib vedada ainult patareivagunis või MEGC-s, mille elemendid koosnevad 
anumatest. 

2: Peatüki 3.2 tabeli A veerus (13) näidatud erisäte TU 40 teatud gaaside jaoks tähendab, 
et gaasi võib vedada ainult patareivagunis või MEGC-s, mille elemendid koosnevad 
õmbluseta anumatest. 

3: Paagil enesel või tahvlil näidatud rõhud ei tohi olla väiksemad kui väärtus „X” või 
minimaalne arvutuslik rõhk. 

4.3.3.1.2 Paakide hierarhia 

Paagikood Teised antud koodi kohaselt lubatud ainete paagikoodid 

C*BN C#BN, C#CN, C#DN, C#BH, C#CH, C#DH 

C*BH C#BH, C#CH, C#DH 

C*CN C#CN, C#DN, C#CH, C#DH 

C*CH C#CH, C#DH 

C*DN C#DN, C#DH 

C*DH C#DH 

P*BN P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, P#CH, P#DH 

P*BH P#BH, P#CH, P#DH 

P*CN P#CN, P#DN, P#CH, P#DH 

P*CH P#CH, P#DH 

P*DN P#DN, P#DH 

P*DH P#DH 

R*BN R#BN, R#CN, R#DN 

R*CN R#CN, R#DN 

R*DN R#DN 

Märgi # asemel olev arv peab olema võrdne või suurem kui märki * tähistav arv. 

MÄRKUS: Käesolev hierarhia ei arvesta erinevate kirjete jaoks kehtivaid erisätteid (vt 4.3.5 ja 6.8.4). 

4.3.3.2 Täitmise tingimused ja katserõhud 

4.3.3.2.1 Katserõhk paakide jaoks, mis on ette nähtud kokkusurutud gaaside veoks, peab olema võrdne 
vähemalt 1,5-kordse töörõhuga, nagu määratud surveanumate jaoks jaos 1.2.1. 

4.3.3.2.2 Katserõhk paakide jaoks, mis on ette nähtud: 



 

 

- suure rõhu all veeldatud gaaside ja 

- lahustatud gaaside veoks, 

peab olema selline, et kui korpus on täidetud maksimaalse täiteastmeni, siis korpuses 55 °C juures 
oleva aine poolt tekitatav rõhk soojusisolatsiooniga paakide puhul või 65 °C juures oleva aine poolt 
tekitatud rõhk ilma soojusisolatsioonita paakide puhul ei ületa katserõhku. 

4.3.3.2.3 Katserõhk paakide jaoks, mis on ette nähtud madala rõhu all veeldatud gaaside vedamiseks, on: 

(a) juhul, kui paak on varustatud soojusisolatsiooniga, vähemalt võrdne 0,1 MPa (1 baari) võrra 
vähendatud vedeliku aururõhuga temperatuuril 60 °C, kuid mitte alla 1 MPa (10 baari); 

(b) juhul, kui paak ei ole varustatud soojusisolatsiooniga, vähemalt võrdne 0,1 MPa (1 baari) võrra 
vähendatud vedeliku aururõhuga temperatuuril 65 °C, kuid mitte alla 1 MPa (10 baari); 

Maksimaalne lubatud sisu mass mahu liitri kohta arvutatakse järgmiselt: 

Maksimaalne lubatud sisu mass mahu liitri kohta = 0,95 x vedela faasi tihedus temperatuuril 50 °C 

(kg/l); 

Lisaks ei tohi auru faas kaduda allpool 60 °C temperatuuri. 

Kui korpuste läbimõõt ei ületa 1,5 m, rakendatakse katserõhu ja maksimaalse lubatud täiteastme 
väärtusi vastavalt alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskirjale P200. 

4.3.3.2.4 Jahutamisega veeldatud gaaside veoks ette nähtud paakide jaoks ei tohi katserõhk olla väiksem kui 
1,3-kordne maksimaalne lubatud töörõhk, mis on paagil näidatud, kuid mitte alla 300 kPa (3 baari) 
(manomeetriline rõhk); vaakumisolatsiooniga paakide jaoks ei tohi katserõhk olla väiksem kui 1,3-
kordne maksimaalne lubatud töörõhk pluss 100 kPa (1 baar). 

4.3.3.2.5 Paakvagunites, anumakogumiga sõidukites, kergpaakides, paakkonteinerites või MEGC-des 
vedada lubatud gaaside ja gaasisegude tabel, mis näitab paakide minimaalset katserõhku 
ning vajadusel rakendatavat täiteastet. 

Gaaside ja gaasisegude puhul, mis on klassifitseeritud n.o.s. kirje alla, peab katserõhu ja täiteastme 
väärtused määrama järelevalveasutus. 

Kui kokku surutud või kõrge rõhu all veeldatud gaaside jaoks ette nähtud paagid on katsetatud 
madalama rõhuga, kui tabelis näidatud, ning paagid on varustatud soojusisolatsiooniga, võib 
järelevalveasutus määrata väiksema maksimaalse lasti tingimusel, et aine 55 °C temperatuuri puhul 
paagis tekkiv rõhk ei ületa paagile märgitud katserõhku. 



 

 

 

ÜRO 
nr 

Nimetus Klassifi-
katsiooni-
kood 

Paakide minimaalne katserõhk Maks. 
lubatav sisu 
mass mahu 
liitri kohta 

Soojus-
isolatsiooniga 

Ilma soojus-
isolatsioonita 

MPa baar MPa baar kg 

1001 Atsetüleen, lahustatud 4 F ainult patareivagunites ja anumatest koosnevates 
MEGC-des 

1002 Õhk, kokkusurutud 1 A vt 4.3.3.2.1 

1003 Õhk, jahutamisega 
veeldatud 

3 O vt 4.3.3.2.4 

1005 Ammoniaak, veevaba 2 TC 2,6 26 2.9 29 0,53 
1006 Argoon, kokkusurutud 1 A vt 4.3.3.2.1 
1008 Boortrifluoriid 2 TC 22,5 

30 
225 
300 

22,5 
30 

225 
300 

0,715 
0,86 

1009 Broomtrifluorometaan 
(külmutusgaas R 13B1) 

2 A 12 120  
4.2 

12 25 

42 
120 
250 

1,50 
1,13 
1,44 
1,60 

1010  BUTADIEENID, 
STABILISEERITUD (1,2-
butadieen) või  

2 F 1 10 1 10 0,59 

1010 BUTADIEENID, 
STABILISEERITUD (1,3-
butadieen) või 

 1 10 1 10 0,55 

1010 BUTADIEENIDE JA 
VESINIKKARBONAADI 
SEGU, 
STABILISEERITUD 

 1 10 1 10 0,50 

1011 Butaan 2 F 1 10 1 10 0,51 

1012 BUTÜLEEN (1-butüleen) 
või 

2 F 1 10 1 10 0,53 

1012  BUTÜLEEN (trans-2-
butüleen) 

 1 10 1 10 0,54 

1012 BUTÜLEEN (cis-2-
butüleen) või 

 1 10 1 10 0,55 

1012 BUTÜLEEN (butüleenide 
segud). 

 1 10 1 10 0,50 

1013 Süsinikdioksiid 2 A 19 
22,5 

190 
225 

 
 

19 
25 

 
 

190 
250 

0,73 
0,78 
0,66 
0,75 

1016 Süsinikmonoksiid, 
kokkusurutud 

1 TF vt 4.3.3.2.1 

1017 Kloor 2 TOC 1,7 17 1,9 19 1,25 

1018 Klorodifluorometaan 
(külmutusgaas r22) 

2 A 2,4 24 2,6 26 1,03 

1020 Kloropentafluoroetaan 
(külmutusgaas r115) 

2 A 2 20 2,3 23 1,08 

1021 1-kloro-1,2,2,2-
tetrafluoroetaan 
(külmutusgaas r124) 

2 A 1 10 1,1 11 1,2 

1022 Klorotrifluorometaan 
(külmutusgaas r13) 

2 A 12 
22,5 

120 
225 

 
 

10 
12 
19 
25 

 
 

100 
120 
190 
250 

0,96 
1,12 
0,83 
0,90 
1,04 
1,10 



 

 

1023 Kivisöegaas, kokkusurutud 1 TF vt 4.3.3.2.1 

1026 Tsüaan 2 TF 10 100 10 100 0,70 



 

 

 

ÜRO 
nr 

Nimetus Klassifi-
katsiooni-
kood 

Paakide minimaalne katserõhk Maks. 
lubatav sisu 
mass mahu 
liitri kohta 

Soojus-
isolatsiooniga 

Ilma soojus-
isolatsioonita 

MPa baar MPa baar kg 

1027 Tsüklopropaan 2 F 1.6 16 1.8 18 0,53 

1028 Diklorodifluorometaan 
(külmutusgaas r12) 

2 A 1.5 15 1.6 16 1,15 

1029 Diklorofluorometaan 
(külmutusgaas r21) 

2 A 1 10 1 10 1,23 

1030 1,1-difluoroetaan 
(külmutusgaas R152a) 

2 F 1.4 14 1.6 16 0,79 

1032 Dimetüülamiin, veevaba 2 F 1 10 1 10 0,59 

1033 Dimetüüleeter 2 F 1.4 14 1.6 16 0,58 

1035 Etaan 2 F 12 120  
9.5 
12 
30 

 
95 
120 
300 

0,32 
0,25 
0,29 
0,39 

1036 Etüülamiin 2 F 1 10 1 10 0,61 

1037 Etüülkloriid 2 F 1 10 1 10 0,8 

1038 Etüleen, jahutamisega 
veeldatud 

3 F vt 4.3.3.2.4  

1039 Etüülmetüüleeter 2 F 1 10 1 10 0,64 

1040 Etüleenoksiid 
lämmastikuga kuni 
kogurõhuni 1 MPa (10 
baari) temperatuuril 50 °C 

2 TF 1.5 15 1.5 15 0,78 

1041 Etüleenoksiidi ja 
süsinikdioksiidi segu, 
milles on etüleenoksiidi üle 
9%, kuid mitte üle 87% 

2 F 2.4 24 2.6 26 0,73 

1046 Heelium, kokkusurutud 1 A vt 4.3.3.2.1 

1048 Vesinikbromiid, veevaba 2 TC 5 50 5.5 55 1,54 

1049 Vesinik, kokkusurutud 1 F vt 4.3.3.2.1 

1050 Vesinikkloriid, veevaba 2 TC 12 120 10 
12 
15 
20 

100 
120 
150 
200 

0,69 
0,30 
0,56 
0,67 
0,74 

1053 Vesiniksulfiid 2 TF 4.5 45 5 50 0,67 
1055 Isobutüleen 2 F 1 10 1 10 0,52 
1056 Krüptoon, kokkusurutud 1 A vt 4.3.3.2.1 
1058 Veeldatud gaasid, mitte-

kergestisüttivad, 
sisaldavad lämmastikku, 
süsinikdioksiidi või õhku 

2 A 
1,5 x täiterõhk 

vt 4.3.3.2.2 või 4.3.3.2.3 



 

 

 

ÜRO 
nr 

Nimetus Klassifi-
katsiooni-
kood 

Paakide minimaalne katserõhk Maks. 
lubatav sisu 
mass mahu 
liitri kohta 

Soojus-
isolatsiooniga 

Ilma soojus-
isolatsioonita 

MPa baar MPa baar kg 

1060 Metüülatsetüleeni ja 
propadieeni segu, 
stabiliseeritud: 

2 F Vt 4.3.3.2.2 või 4.3.3.2.3 

 Segu P1   2,5 25 2,8 28 0,49 
 Segu P2   2,2 22 2,3 23 0,47 
 Propadieen, mis 

sisaldab 1% kuni 4% 
metüülatsetüüli 

 2,2 22 2,2 22 0,50 

1061 Metüülamiin, veevaba 2 F 1 10 1,1 11 0.58 

1062 Metüülbromiid, mis 
sisaldab alla 2% 
kloropikriini 

2 T 1 10 1 10 1,51 

1063 Metüülkloriid 
(külmutusgaas R40) 

2 F 1,3 13 1,5 15 0,81 

1064 Metüülmerkaptaan 2 TF 1 10 1 10 0,78 

1065 Neoon, kokkusurutud 1 A vt 4.3.3.2.1 

1066 Lämmastik, kokkusurutud 1 A vt 4.3.3.2.1 
1067 Dilämmastiktetraoksiid 

(lämmastikdioksiid) 
2 TOC ainult patareivagunites ja anumatest koosnevates 

MEGC-des 
1070 Dilämmastikoksiid 2 O 22,5 225  

18 
22,52 

5 

 
180 
225 
250 

0,78 
0,68 
0,74 
0,75 

1071 Gaasilised süsivesinikud, 
kokkusurutud 

1 TF vt 4.3.3.2.1 

1072 Hapnik, kokkusurutud 1 O vt 4.3.3.2.1 

1073 Hapnik, jahutamisega 
veeldatud 

3 O vt 4.3.3.2.4 

1075 Naftagaasid, veeldatud 2 F vt 4.3.3.2.2 või 4.3.3.2.3 
1076 Fosgeen 2 TC ainult patareivagunites ja anumatest koosnevates 

MEGC-des 
1077 Propüleen 2 F 2,5 25 2,7 27 0,43 

1078 Külmutusgaasid, n.o.s., 
nagu näiteks: 

2 A      

 Segu F1  1 10 1,1 11 1,23 
 Segu F2  1,5 15 1,6 16 1,15 
 Segu F3  2,4 24 2,7 27 1,03 

 muud segud  Vt 4.3.3.2.2 või 4.3.3.2.3 

1079 Vääveldioksiid 2 TC 1 10 1,2 12 1,23 

1080 Väävelheksafluoriid 2 A 12 120 7 
14 
16 

70 
140 
160 

1,34 
1,04 
1,33 
1,37 

1081 Tetrafluoroetüleen, 
stabiliseeritud 

2 F ainult patareivagunites ja õmblusteta anumatest 
koosnevates MEGC-des 

1082 Trifluorkloroetüleen, 
stabiliseeritud 
(külmutusgaas R 1113) 

2 TF 1,5 15 1,7 17 1,13 

1083 Trimetüülamiin, veevaba 2 F 1 10 1 10 0,56 



 

 

 

ÜRO 
nr 

Nimetus Klassifi-
katsiooni-
kood 

Paakide minimaalne katserõhk Maks. 
lubatav sisu 
mass mahu 
liitri kohta 

Soojus-
isolatsiooniga 

Ilma soojus-
isolatsioonita 

MPa baar MPa baar kg 

1085 Vinüülbromiid, stabiliseeritud 2 F 1 10 1 10 1,37 

1086 Vinüülkloriid, stabiliseeritud 2 F 1 10 1,1 11 0,81 

1087 Metüülvinüüleeter, 
stabiliseeritud 

2 F 1 10 1 10 0,67 

1581 Kloropikriini ja metüülbromiidi 
segu üle 2% kloropikriini 
sisaldusega 

2 T 1 10 1 10 1,51 

1582 Kloropikriini ja metüülkloriidi 
segu 

2 T 1,3 13 1,5 15 0,81 

1612 Heksaetüültetrafosfaadi ja 
kokku surutud gaasi segu 

1 T vt 4.3.3.2.1 

1749 Kloortrifluoriid 2 TOC 3 30 3 30 1,40 
1858 Heksafluoropropüleen 

(külmutusgaas R 1216) 
2A 1,7 17 1,9 19 1,11 

1859 Silikoontetrafluoriid 2 TC 20 
30 

200 
300 

20 
30 

200 
300 

0,74 
1,10 

1860 Vinüülfluoriid, stabiliseeritud 2 F 12 
22,5 

120 
225 

 
 

25 

 
 

250 

0,58 
0,65 
0,64 

1912 Metüülkloriidi ja 
metüleenkloriidi segu 

2 F 1,3 13 1,5 15 0,81 

1913 Neoon, jahutamisega 
veeldatud 

3 A vt 4.3.3.2.4 

1951 Argoon, jahutamisega 
veeldatud 

3 A vt 4.3.3.2.4 

1952 Etüleenoksiidi ja 
süsinikdioksiidi segu, milles 
ei ole üle 9% etüleenoksiidi 

2 A 19 
25 

190 
250 

19 
25 

190 
250 

0,66 
0,75 

1953 Kokku surutud gaas, 
mürgine, kergestisüttiv, 
n.o.s.(a) 

1 TF vt 4.3.3.2.1 või 4.3.3.2.2 

1954 Kokkusurutud gaas, 
kergestisüttiv, n.o.s. 

1 F vt 4.3.3.2.1 või 4.3.3.2.2 

1955 Kokkusurutud gaas, mürgine, 
n.o.s.(a) 

1 T vt 4.3.3.2.1 või 4.3.3.2.2 

1956 Kokkusurutud gaas, n.o.s. 1 A vt 4.3.3.2.1 või 4.3.3.2.2 

1957 Deuteerium, kokku surutud 1 F vt 4.3.3.2.1 



 

 

 

ÜRO 
nr 

Nimetus Klassifi-
katsiooni-
kood 

Paakide minimaalne katserõhk Maks. 
lubatav sisu 
mass mahu 
liitri kohta 

Soojus-
isolatsiooniga 

Ilma soojus-
isolatsioonita 

MPa baar MPa baar kg 

1958 1,2-dikloro-1,1,2,2-
tetrafluoroetaan 
(külmutusgaas R114) 

2 A 1 10 1 10 1,3 

1959 1,1-difluoroetüleen 
(külmutusgaas R1132a) 

2 F 12 
22,5 

120 
225 

25 250 0,66 
0,78 
0,77 

1961 Etaan, jahutamisega 
veeldatud 

3 F vt 4.3.3.2.4 

1962 Etüleen 2 F 12 
22,5 

120 
225 

22,5 
30 

225 
300 

0,25 
0,36 
0,34 
0,37 

1963 Heelium, jahutamisega 
veeldatud 

3 A vt 4.3.3.2.4 

1964 Gaasiliste süsivesinike 
segu, kokku surutud, n.o.s. 

1 F vt 4.3.3.2.1 või 4.3.3.2.2 

1965 Gaasiliste süsivesinike 
segu, veeldatud, n.o.s., 
näiteks: 

2 F      

 Segu A 
Segu A01 
Segu A02 
Segu A0 
Segu A1 
Segu B1 
Segu B2 
Segu B 
Segu C 

 1 
1,2 
1,2 
1,2 
1,6 
2 
2 
2 
2,5 

10  
12 
12 
12 
16 
20 
20 
20 
25 

1 
1,4 
1,4 
1,4 
1,8 
2,3 
2,3 
2,3 
2,7 

10 
14 
14 
14 
18 
23 
23 
23 
27 

0,50 
0,49 
0,48 
0,47 
0,46 
0,45 
0,44 
0,43 
0,42 

 muud segud  vt 4.3.3.2.2 või 4.3.3.2.3 

1966 Vesinik, jahutatud vedelik 3 F vt 4.3.3.2.4 

1967 Insektitsiidgaas, mürgine, 
n.o.s.(a) 

2 T vt 4.3.3.2.2 või 4.3.3.2.3 

1968 Insektitsiidgaas, n.o.s. 2 A vt 4.3.3.2.2 või 4.3.3.2.3 
1969 Isobutaan 2 F 1 10 1 10 0,49 

1970 Krüptoon, jahutamisega 
veeldatud 

3 A vt 4.3.3.2.4 

1971  Metaan, kokkusurutud või 1 F vt 4.3.3.2.1 

1971 Looduslik gaas, 
kokkusurutud, kõrge 
metaanisisaldusega 

 

1972 Metaan, jahutamisega 
veeldatud või 

 vt 4.3.3.2.4 

1972 Looduslik gaas, 
jahutamisega veeldatud, 
kõrge metaanisisaldusega 

3 F 
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katsiooni-
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MPa baar MPa baar kg 

1973 Klorodifluorometaani ja 
kloropentafluoroetaani 
segu kindla 
keemispunktiga, umbes 
49% klorodifluoro-metaani 
sisaldusega (külmutusgaas 
R 502) 

2 A 2.5 25 2.8 28 1,05 

1974 Klorodifluorobromometaan 
(külmutusgaas R 12B1) 

2 A 1 10 1 10 1,61 

1976 Oktafluorotsüklobutaan 
(külmutusgaas RC318) 

2 A 1 10 1 10 1,34 

1977 Lämmastik, jahutamisega 
veeldatud 

3 A vt 4.3.3.2.4 

1978 Propaan 2 F 2,1 21 2.3 23 0,42 

1982 Tetrafluorometaan 
(külmutusgaas r14) 

1 A 20 
30 

200 
300 

20 
30 

200 
300 

0,62 
0,94 

1983 1-kloro-2,2,2-trifluoroetaan 
(külmutusgaas r 133a) 

2 A 1 10 1 10 1,18 

1984 Trifluorometaan 
(külmutusgaas r 23) 

2 A 19 
25 

190 
250 

 
 

19 
25 

 
 

190 
250 

0,92 
0,99 
0,87 
0,95 

2034 Vesiniku ja metaani segu, 
kokku surutud 

1 F vt 4.3.3.2.1 

2035 1,1,1-trifluoroetaan 
(külmutusgaas R 143a) 

2 F 2.8 28 3.2 32 0,79 

2036 Ksenoon 2 A 12 120  
13 

 
130 

1,30 
1,24 

2044 2,2-dimetüülpropaan 2 F 1 10 1 10 0,53 

2073 Ammoniaagi lahus, 
suhteline tihedus 15°C 
vees vähem kui 0,881, 
sisaldab üle 35%, kuid 
mitte üle 40% ammoniaaki 
sisaldab üle 40%, kuid 
mitte üle 50% ammoniaaki 

4 A  
 
 
1 
 

1.2 

 
 
 

10 
 

12 

 
 
 

1 
 

1.2 

 
 
 

10 
 

12 

 
 
 

0,80 
 

0,77 

2187 Süsinikdioksiid, 
jahutamisega veeldatud 

3 A vt 4.3.3.2.4 

2189 Diklorosilaan 2 TFC 1 10 1 10 0,90 

2191 Sulfurüülfluoriid 2 T 5 50 5 50 1,1 
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2193 Heksafluoroetaan 
(külmutusgaas R 116) 

2 A 16 
20 

160 
200 

 
 

20 

 
 

200 

1,28 
1,34 
1,10 

2197 Vesinikjodiid, veevaba 2 TC 1,9 19 2,1 21 2,25 

2200 Propadieen, 
inhibeeritud 

2 F 1,8 18 2,0 20 0.50 

2201 Lämmastikoksiid, 
jahutamisega veeldatud 

3 O vt 4.3.3.2.4 

2203 SILAAN(b) 2 F 22,5 
25 

225 
250 

22,5 
25 

225 
250 

0,32 
0,36 

2204 Karbonüülsulfiid 2 TF 2,7 27 3,0 30 0,84 

2417 Karbonüülfluoriid 2 TC 20 
30 

200 
300 

20 
30 

200 
300 

0,47 
0,70 

2419 Broomtrifluoroetüleen 2 F 1 10 1 10 1,19 

2420 Heksafluoroatsetoon 2 TC 1.6 16 1,8 18 1,08 

2422 Oktafluorobut-2-een 
(külmutusgaas R1318) 

2 A 1 10 1 10 1,34 

2424 Oktafluoropropaan 
(külmutusgaas R218) 

2 A 2,1 21 2,3 23 1,07 

2451 Lämmastiktrifluoriid 2 O 20 
30 

200 
300 

20 
30 

200 
300 

0,50 
0,75 

2452 Etüülatsetüleen, 
stabiliseeritud 

2 F 1 10 1 10 0,57 

2453 Etüülfluoriid (külmutusgaas 
R161) 

2 F 2.1 21 2.5 25 0,57 

2454 Metüülfluoriid 
(külmutusgaas R41) 

2 F 30 300 30 300 0,36 

2517 1-kloro-1,1-difluoroetaan 
(külmutusgaas R142b) 

2 F 1 10 1 10 0,99 

2591 Ksenoon, jahutamisega 
veeldatud 

3 A vt 4.3.3.2.4    

2599 Klorotrifluorometaani ja 
trifluorometaani 
aseotroopne segu, 
sisaldab umbes 60% 
klorotrifluorometaani 
(külmutusgaas R 503) 

2 A 3,1 
4,2 
10 

31 
42 
100 

3.1 
 
 

4.2 
10 

31 
 
 

42 
100 

0,11 
0,21 
0,76 
0,20 
0,66 

2601 Tsüklobutaan 2 F 1 10 1 10 0,63 
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2602 Klorotrifluorometaani ja 
difluoro-1,1-etaani 
aseotroopne segu, 
sisaldab umbes 74% 
diklorodifluorometaani 
(külmutusgaas R500) 

2 A 1,8 18 2 20 1,01 

2901 Broomkloriid 2 TOC 1 10 1 10 1,50 

3057 Trifluoroatsetüül-kloriid 2 TC 1,3 13 1,5 15 1,17 

3070 Etüleenoksiidi ja 
diklorodifluorometaani 
segu, ei sisalda üle 12,5% 
etüleenoksiidi 

2 A 1,5 15 1,6 16 1,09 

3083 Perklorüülfluoriid 2 TO 2,7 27 3,0 30 1,21 

3136 Trifluorometaan, 
jahutamisega veeldatud 

3 A vt 4.3.3.2.4 

3138 Etüleeni, atsetüleeni ja 
propüleeni segu, 
jahutamisega veeldatud, 
sisaldab vähemalt 71,5% 
etüleeni, milles on mitte üle 
22,5% atsetüleeni ja mitte 
üle 6% propüleeni 

3 F vt 4.3.3.2.4 

3153 Perfluoro 
(metüülvinüüleeter) 

2 F 1,4 14 1,5 15 1,14 

3154 Perfluoro (etüülvinüüleeter) 2 F 1 10 1 10 0,98 

3156 Kokkusurutud gaas, 
oksüdeeriv, n.o.s. 

1 O vt 4.3.3.2.1 või 4.3.3.2.2 

3157 Veeldatud gaas, 
oksüdeeriv, n.o.s. 

2 O vt 4.3.3.2.2 või 4.3.3.2.3 

3158 Gaas, jahutatud vedelik, 
n.o.s. 

3 A vt 4.3.3.2.4 

3159 1,1,1,2-tetrafluoroetaan 
(külmutusgaas R134a) 

2 A 1,6 16 1,8 18 1,04 

3160 Veeldatud gaas, mürgine, 
kergestisüttiv, n.o.s.(a) 

2 TF vt 4.3.3.2.2 või 4.3.3.2.3 

3161 Veeldatud gaas, 
kergestisüttiv, n.o.s. 

2 F vt 4.3.3.2.2 või 4.3.3.2.3 

3162 Veeldatud gaas, mürgine, 
n.o.s.(a) 

2 T vt 4.3.3.2.2 või 4.3.3.2.3 

3163 Veeldatud gaas, n.o.s. 2 A vt 4.3.3.2.2 või 4.3.3.2.3 

3220 Pentafluoroetaan 
(külmutusgaas R125) 

2 A 4,1 41 4,9 49 0,95 
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3252 Difluorometaan (külmutusgaas 
R32) 

2 F 3,9 39 4,3 43 0,78 

3296 Heptafluoropropaan 
(külmutusgaas R227) 

2 A 1,4 14 1,6 16 1,20 

3297 Etüleenoksiidi ja 
klorotetrafluoroetaani segu, ei 
sisalda üle 8,8% etüleenoksiidi 

2 A 1 10 1 10 1,16 

3298 Etüleenoksiidi ja 
pentafluoroetaani segu, ei sisalda 
üle 7,9% etüleenoksiidi 

2 A 2,4 24 2,6 26 1,02 

3299 Etüleenoksiidi ja tetrafluoroetaani 
segu, ei sisalda üle 5,6% 
etüleenoksiidi 

2 A 1,5 15 1,7 17 1,03 

3300 Etüleenoksiidi ja süsinikdioksiidi 
segu, sisaldab üle 87% 
etüleenoksiidi 

2 TF 2,8 28 2,8 28 0,73 

3303 Kokkusurutud gaas, mürgine, 
oksüdeeriv, n.o.s.(a) 

1 TO vt 4.3.3.2.1 või 4.3.3.2.2 

3304 Kokkusurutud gaas, mürgine, 
sööbiv, n.o.s.(a) 

1 TC vt 4.3.3.2.1 või 4.3.3.2.2 

3305 Kokkusurutud gaas, mürgine, 
kergestisüttiv, sööbiv, n.o.s.(a) 

1 TFC vt 4.3.3.2.1 või 4.3.3.2.2 

3306 Kokkusurutud gaas, mürgine, 
oksüdeeriv, sööbiv, n.o.s.(a) 

1 TOC vt 4.3.3.2.1 või 4.3.3.2.2 

3307 Veeldatud gaas, mürgine, 
oksüdeeriv, n.o.s.(a) 

2 TO vt 4.3.3.2.2 või 4.3.3.2.3 

3308 Veeldatud gaas, mürgine, sööbiv, 
n.o.s.(a) 

2 TC vt 4.3.3.2.2 või 4.3.3.2.3 

3309 Veeldatud gaas, mürgine, 
kergestisüttiv, sööbiv, n.o.s.(a) 

2 TFC vt 4.3.3.2.2 või 4.3.3.2.3 

3310 Veeldatud gaas, mürgine, 
oksüdeeriv, sööbiv, n.o.s.(a) 

2 TOC vt 4.3.3.2.2 või 4.3.3.2.3 

3311 Gaas, jahutamisega veeldatud, 
oksüdeeriv n.o.s. 

3 O vt 4.3.3.2.4 

3312 Gaas, jahutamisega veeldatud, 
kergestisüttiv, n.o.s. 

3 F vt 4.3.3.2.4 
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3318 Ammoniaagi lahus, 
suhteline tihedus 15°C 
vees vähem kui 0,881, 
sisaldab üle 50% 
ammoniaaki 

4 TC vt 4.3.3.2.2 

3337 Külmutusgaas R404A 2 A 2,9 29 3,2 32 0,84 

3338 Külmutusgaas R407A 2 A 2,8 28 3,2 32 0,95 

3339 Külmutusgaas R407B 2 A 3,0 30 3,3 33 0,95 

3340 Külmutusgaas R407C 2 A 2,7 27 3,0 30 0,95 

3354 Insektitsiidgaas, 
kergestisüttiv, n.o.s. 

2 F vt 4.3.3.2.2 või 4.3.3.2.3 

3355 Insektitsiidgaas, mürgine, 
kergestisüttiv, n.o.s.(a) 

2 TF vt 4.3.3.2.2 või 4.3.3.2.3 

(a) Lubatud kui LC50 on võrdne või suurem kui 200 ppm. 

(b) Käsitletakse pürofoorsena. 

4.3.3.3 Töö 

4.3.3.3.1 Kui paagid, patareivagunid või MEGC-d on lubatud erinevate gaaside jaoks, siis peab gaasiliigi 
vahetamine hõlmama ohutuks tööks vajalikku tühjendamist, läbipuhumist ning 
evakueerimisoperatsioone. 

4.3.3.3.2 (Kustutatud). 

4.3.3.3.3 Patareivagunite või MEGC-de kõik elemendid võivad sisaldada ainult ühte ja sama gaasi. 

4.3.3.3.4 Kui väline ülesurve võib osutuda suuremaks kui maksimaalne paagi vastupidavus välisele survele 
(nt madala ümbritseva temperatuuri tõttu), tuleb madala survega veeldatud gaaside vedamisel paagi 
kaitsmiseks deformeerumise eest kasutusele võtta vastavad meetmed, nt lasta gaas paaki koos 
lämmastiku või muu inertse gaasiga, et säilitada paagis piisav surve. 

4.3.3.4 Vedelgaasi paakvagunite täitmist puudutavad sätted (Reserveeritud) 

4.3.3.4.1 Kontrollmeetmed enne täitmist (Reserveeritud) 

(a) Iga veetava gaasi puhul tuleb kontrollida, kas 
andmed paagi tahvlil (vt 6.8.2.5.1 ja 6.8.3.5.1–
6.8.3.5.5) kattuvad andmetega vaguni tahvlil (vt 
6.8.2.5.2, 6.8.3.5.6 ja 6.8.3.5.7). 

 Mitmekordse kasutusega paakvaguneid tuleb 
kontrollida eriti hoolikalt, et tagada, et tiibtahvlite 
kasutamise korral on tiibtahvlid nähtavad ja 
alajaos 6.8.3.5.7 viidatud vahendite abil kindlalt 
nõuetekohaselt kinnitatud vaguni mõlemale 
küljele. 

 Lasti piirangud vaguni tahvlil ei tohi ületada 
maksimaalset lubatavat täitemassi paagi tahvlil. 

(b) Viimane last otsustatakse veodokumendi 
andmete või analüüsi põhjal. Vajadusel peab 
paaki puhastama. 

(c) Määrata tuleb jääkide mass (nt kaalumisega), 
mida tuleb arvestada täitekoguse määratlemisel, 
et paakvagunit ei täidetaks ega koormataks üle. 

(d) Kontrollida tuleb korpuse ja selle 
varustuselementide lekkekindlust ning 
töökindlust. 



 

 

4.3.3.4.2 Täitmisjuhis (Reserveeritud) 

Täitmisel tuleb järgida paakvagunite kasutuseeskirju. 

4.3.3.4.3 Kontrollmeetmed pärast täitmist (Reserveeritud) 

(a) Pärast täitmist peab kalibreeritud 
kontrollseadmetega (nt kaalumisega kalibreeritud 
sildkaaludel) kontrollima, et vagun ei oleks üle 
täidetud või laaditud. 

Ületäidetud või -laaditud vagunid tuleb kohe 
tühjendada turvalisel viisil, kuni saavutatakse 
lubatud täitekogus. 

(b) Inertgaaside osarõhk gaasilises faasis ei tohi 
ületada 0,2 MPa (2 baari) või gaasilise faasi 
manomeetriline rõhk ei tohi ületada vedela gaasi 
(absoluutset) aururõhku rohkem kui 0,1 Mpa (1 
baari) võrra vedela faasi temperatuuril (ÜRO 1040 
lämmastikuga etüleenoksiidi puhul peab aga 
lubatud maksimaalne kogurõhk 50 °C juures 
olema 1 Mpa (10 baari)). 

(c) Pärast täitmist peab kontrollima põhjaavausega 
vaguneid tagamaks, et sisemised sulgurseaded 
oleksid lekkekindlalt suletud. 

(d) Enne pimeäärikute või teiste sama tõhusate 
seadmete paigaldamist peab kontrollima 
õhutusavade lekkekindlust; kõik lekked tuleb 
kõrvaldada sobivate vahenditega. 

(e) Õhutusavadele tuleb paigaldada pimeäärikud või 
muud sama tõhusad seadmed. Nendele 
sulguritele tuleb panna sobilikud tihendid. Need 
tuleb sulgeda, kui kasutatakse kõiki elemente, mis 
on sätestatud nende pakenditüüpidele. 

(f) Lõpuks tuleb läbi viia vaguni, selle varustuse ja 
tähistuse lõplik visuaalne kontroll tagamaks, et 
täiteainet välja ei pääseks. 

4.3.3.5 Iga jahutamisega veeldatud gaasi sisaldava paagi tegelik ooteaeg määratakse iga teekonna jaoks 
järgneva põhjal: 

(a) veetava jahutamisega veeldatud gaasi etalon-ooteaeg (vt alajagu 6.8.3.4.10) nagu näidatud alajaos 
6.8.3.5.4 viidatud plaadil; 

(b) tegelik täitmise tihedus; 

(c) tegelik täitmisrõhk; 

(d) rõhupiiramisseadme madalaim seatud väärtus; 

(e) isolatsiooni kahjustused4. 

MÄRKUS: Standardis 21014:2006 „Krüotehnilised anumad. Krüotehnilise isolatsiooni toimivus“ on toodud 
detailsed meetodid krüotehniliste anumate isolatsiooni toimivuse määramiseks ja ooteaja arvutamise meetod. 

Veodokumenti tuleb sisestada kuupäev, millal tegelik ooteaeg lõppeb (vt alajagu 5.4.1.2.2 (d)). 

4.3.3.6 Veoks ei tohi esitada paake: 

(a) mille täitmise tihedus on selline, et sisu lainetus võib tekitada liigset hüdraulilist jõudu; 

(b) mis lekivad; 

(c) mis on sellises ulatuses vigastatud, et see võib mõjutada paagi või selle tõstmis- või 
kinnitamisvahendite korrasolekut; 

                                            
4 Suunised on toodud Euroopa Tööstusgaaside Assotsiatsiooni (European Industrial Gases Association, EIGA) 

dokumendis „Meetodid paakide rõhualandusseadmete enneaegse aktiveerumise vältimiseks” (Methods to 

prevent the premature activation of relief devices on tanks), mis on saadaval www.eiga.eu. 



 

 

(d) kui käitamisseadmeid pole kontrollitud ning leitud heas töökorras olevat; 

(e) kui tegelik ooteaeg veetava jahutamisega veeldatud gaasi jaoks pole määratud; 

(f) kui veo kestus pärast igasuguste võimalike seisakute arvestamist ei ületa tegelikku ooteaega; 

(g) kui rõhk pole stabiilne ning vähendatud tasemeni, et tegelikku ooteaega on võimalik saavutada4. 



 

 

4.3.4 Klasside 3 kuni 9 kohta rakendatavad erisätted 

4.3.4.1 Paakide koodid, ratsionaliseeritud lähenemine ja hierarhia 

4.3.4.1.1. Paakide kodeerimine 

Peatüki 3.2 tabeli A veerus (12) toodud koodide (paagikoodide) neljal osal on järgmised 
tähendused: 

 

Osa Kirjeldus Paagikood 

1 Paakide tüübid 
L = paak vedelas olekus ainete jaoks (vedelikud või veoks üle antavad 

tahked ained sulas olekus; 

S = paak tahkes olekus ainete (pulbrilised või granuleeritud) jaoks. 

2 Arvutuslik rõhk 
G = minimaalne arvutuslik rõhk vastavalt alajao 6.8.2.1.14 üldistele 

nõuetele; 
 
1,5; 2,65; 4; 10; 15 või 21 = minimaalne arvutuslik rõhk baarides 
(vt alajagu 6.8.2.1.14). 

3 Avaused (vt 
alajagu 
6.8.2.2.2) 

A = paak põhjas asuvate täitmis- ja tühjendamisavaustega, millel on 2 
sulgurit; 

B = paak põhjas asuvate täitmis- ja tühjendamisavaustega, millel on 3 
sulgurit; 

C = paak ülalasuvate täitmis- ja tühjendamisavaustega, kus ainult 
puhastamisavaused asuvad allpool vedeliku tasapinda; 

D = paak ülalasuvate täitmis- ja tühjendamisavaustega, millel allpool 
vedeliku tasapinda avaused puuduvad. 

4 Kaitseklapid/ 
seadmed 

V = õhutusseadmega paak, vastavalt alajaole 6.8.2.2.6, kuid ilma leegi 
levimist takistava seadmeta või 
plahvatusest tekkivale survelöögile mittevastupidav paak; 

F = õhutusseadmega paak vastavalt alajaole 6.8.2.2.6, koos leegi 
levimist takistava seadmega või 
plahvatusest tekkivale survelöögile vastupidav paak; 

  
N = ilma alajaole 8.6.2.2.6 vastava õhutusseadmega paak, mis ei ole 

hermeetiliselt suletud; 

H = hermeetiliselt suletud paak (vt 1.2.1). 

 



 

 

4.3.4.1.2 Ratsionaliseeritud lähenemine ainete gruppidele ja paakide hierarhiale paagikoodide 
määramiseks 

MÄRKUS: Ratsionaliseeritud lähenemine ei hõlma teatud aineid ja ainete gruppe, vt 4.3.4.1.3. 

Ratsionaliseeritud lähenemine 

Paagikood Lubatud ainete grupp 

Klass Klassifikatsioonikood Pakendigrupp 

Vedelikud 

LGAV 3 F2 III 
 9 M9 III 

LGBV 4.1 F2 II, III 
 5.1 O1 III 
 9 M6 III 
 9 M11 III 
 ning paagikoodi LGAV puhul lubatud ainete grupid 

LGBF 3 F1 II 

aururõhk 50 °C juures 1,1 baari 
  F1 III 
  D II     aururõhk 50 °C juures  1,1 baari 
  D III 
 ning paagikoodide LGAV ja LGBV puhul lubatud ainete grupid 

L1.5BN 3 F1 II 
aururõhk 50 °C juures > 1,1 baari 

  F1 leekpunkt < 23 °C, viskoosne, aururõhk 50 °C 
juures > 

   1,1 baari, keemispunkt > 35 °C 
  D II 

aururõhk 50 °C juures > 1,1 baari 
 ning paagikoodide LGAV, LGBV ja LGBF puhul lubatud ainete grupid 

L4BN 3 F1 I 

III, keemispunkt  35 °C 
  FC III 
  D I 
 5.1 O1 I, II 
  OT1 I 
 8 C1 II, III 
  C3 II, III 
  C4 II, III 
  C5 II, III 
  C7 II, III 
  C8 II, III 
  C9 II, III 
  C10 II, III 
  CF1 II 
  CF2 II 
  CS1 II 
  CW1 II 
  CW2 II 
  CO1 II 
  CO2 II 
  CT1 II, III 
  CT2 II, III 
  CFT II 
 9 M11 III 
 ning paagikoodide LGAV, LGBV, LGBF ja L1.5BN puhul lubatud ainete grupid 

L4BH 3 FT1 II, III 
  FT2 II 
  FC II 
  FTC II 
 6.1 T1 II, III 
  T2 II, III 
  T3 II, III 
  T4 II, III 
  T5 II, III 
  T6 II, III 



 

 

  T7 II, III 

Ratsionaliseeritud lähenemine 

Paagikood Lubatud ainete grupp 

Klass Klassifikatsioonikood Pakendigrupp 

L4BH 6.1 TF1 II 
(järg)  TF2 II, III 
  TF3 II 
  TS II 
  TW1 II 
  TW2 II 
  TO1 II 
  TO2 II 
  TC1 II 
  TC2 II 
  TC3 II 
  TC4 II 
  TFC II 
 6.2 I3 II 
  I4  
 9 M2 II 
 ning paagikoodide LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN ja L4BH puhul lubatud ainete grupid 

L4DH 4.2 S1 II, III 
  S3 II, III 
  ST1 II, III 
  ST3 II, III 
  SC1 II, III 
  SC3 II, III 
 4.3 W1 II, III 
  WF1 II, III 
  WT1 II, III 
  WC1 II, III 
 8 CT1 II, III 
 ning paagikoodide LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN ja L4BH puhul lubatud ainete 

grupid 

L10BH 8 C1 I 
  C3 I 
  C4 I 
  C5 I 
  C7 I 
  C8 I 
  C9 I 
  C10 I 
  CF1 I 
  CF2 I 
  CS1 I 
  CW1 I 
  CW2 I 
  CO1 I 
  CO2 I 
  CT1 I 
  CT2 I 
  COT I 
 ning paagikoodide LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN ja L4BH puhul lubatud ainete 

grupid 

L10CH 3 FT1 I 
  FT2 I 
  FC I 
  FTC I 
 6.1a T1 I 
  T2 I 
  T3 I 
  T4 I 
  T5 I 

                                            
a Ainele, mille LC50 on madalam või võrdne kui 200 ml/m3 ja mille küllastunud auru kontsentratsioon on suurem või võrdne kui 

500 LC50, antakse paagikood L15CH. 



 

 

  T6 I 
  T7 I 
  TF1 I 
  TF2 I 
  TF3 I 
 6.1a TFW l 

Ratsionaliseeritud lähenemine 

Paagikood Lubatud ainete grupp 

Klass Klassifikatsioonikood Pakendigrupp 

L10CH 6.1 TS I 
(järg)  TW1 I 
  TO1 I 
  TC1 I 
  TC2 I 
  TC3 I 
  TC4 I 
  TFC I 
 ning paagikoodide LGAV, L4BH ja LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L10BH puhul 

lubatud ainete grupid 

L10DH 4.3 W1 I 
  WF1 I 
  WT1 I 
  WC1 I 
  WFC I 
 5.1 OTC I 
 8 CT1 I 
 ning paagikoodide LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, L10BH ja L10CH 

puhul lubatud ainete grupid 

L15CH 3 FT1 I 

 6.1b T1 l 

 6.1b T4 I 

 6.1b TF1 I 

 6.1b TW1 I 

 6.1b TO1 I 
 6.1b TC1 I 
 6.1b TF3 I 
 6.1b TFC I 
 6.1b TFW I 
 ning paagikoodide LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, L10BH ja L10CH 

puhul lubatud ainete grupid 

L21DH 4.2 S1 I 
  S3 I 
  SW I 
  ST3 I 
 ning paagikoodide LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH, 

L10CH, L10DH ja L15CH puhul lubatud ainete grupid 

Tahked ained 

SGAV 4.1 F1 III 
  F3 III 
 4.2 S2 II, III 
  S4 III 
 5.1 O2 II, III 
 8 C2 II, III 
  C4 III 
  C6 III 
  C8 III 
  C10 II, III 
  CT2 III 
 9 M7 III 

                                            
a Ainele, mille LC50 on madalam või võrdne kui 200 ml/m3 ja mille küllastunud auru kontsentratsioon on suurem või võrdne kui 500 LC50, antakse 

paagikood L15CH. 

b Ainele, mille LC50 on madalam või võrdne kui 200 ml/m3 ja mille küllastunud auru kontsentratsioon on suurem või võrdne kui 500 LC50, antakse 

käesolev paagikood. 



 

 

  M11 II, III 

SGAN 4.1 F1 II 
  F3 II 
  FT1 II, III 
  FT2 II, III 
  FC1 II, III 
  FC2 II, III 
 4.2 S2 II 
  S4 II, III 
  ST2 II, III 
  ST4 II, III 
  SC2 II, III 
  SC4 II, III 
 4.3 W2 II, III 
  WF2 II 
  WS II, III 
  WT2 II, III 
  WC2 II, III 
 5.1 O2 II, III 
  OT2 II, III 
  OC2 II, III 

 

Ratsionaliseeritud lähenemine 

Paagikood Lubatud ainete grupp 

Klass Klassifikatsioonikood Pakendigrupp 

SGAN 8 C2 II 
(järg)  C4 II 
  C6 II 
  C8 II 
  C10 II 
  CF2 II 
  CS2 II 
  CW2 II 
  CO2 II 
  CT2 II 
 9 M3 III 
 ning paagikoodi SGAV puhul lubatud ainete grupid 

SGAH 6.1 T2 II, III 
  T3 II, III 
  T5 II, III 
  T7 II, III 
  T9 II 
  TF3 II 
  TS II 
  TW2 II 
  TO2 II 
  TC2 II 
  TC4 II 
 9 M1 II, III 
 ning paagikoodide SGAV ja SGAN puhul lubatud ainete grupid 

S4AH 9 M2 II 
 ning paagikoodide SGAV, SGAN ja SGAH puhul lubatud ainete grupid 

S10AN 8 C2 I 
  C4 I 
  C6 I 
  C8 I 
  C10 I 
  CF2 I 
  CS2 I 
  CW2    
  CO2  
  CT2  
 ning paagikoodide SGAV ja SGAN puhul lubatud ainete grupid 

S10AH 6.1 T2  
  T3  
  T5  



 

 

  T7  
  TS  
  TW2  
  TO2  
  TC2  
  TC4  
 ning paagikoodide SGAV, SGAN, SGAH ja S10AN puhul lubatud ainete grupid 

 



 

 

 

Paakide hierarhia 

Paake, mille paagikoodid erinevad neist, mis on näidatud käesolevas tabelis või peatüki 3.2 tabelis 
A, võib samuti kasutada tingimusel, et kõik paagikoodi osades 1 kuni 4 toodud elemendid (numbrid 
või tähed) vastavad ohutustasemele, mis on vähemalt samaväärne peatüki 3.2 tabelis A näidatud 
paagikoodi vastavale elemendile vastavalt järgmisele (kasvavas järjekorras): 

1. osa: Paagitüübid 

S → L 

2. osa: Arvutuslik rõhk 

G → 1,5 → 2,65 → 4 → 10 → 15 → 21 baari 

3. osa: Avaused 

A → B → C → D 

4. osa: Kaitseklapid/seadmed 

V → F → N → H. 

Näiteks: 

- Paagikoodiga L10CN paak on lubatud aine veoks, millele on määratud paagikood L4BN. 

- Paagikoodiga L4BN paak on lubatud aine veoks, millele on määratud paagikood SGAN. 

MÄRKUS: Käesolev hierarhia ei arvesta kirjete kohta käivaid erisätteid (vt 4.3.5 ja 6.8.4). 

4.3.4.1.3 Järgmiste ainete ja ainete gruppide kohta, kus peatüki 3.2 tabeli A veerus (12) on märk „+”, kehtivad 
erisätted. Sel juhul on alternatiivne paakide kasutamine teiste ainete ja ainete gruppide jaoks 
lubatud ainult juhul, kui see on määratud tüübi veole lubamise tunnistuses. Kuid alajao 4.3.4.1.2 
tabeli lõpus toodud sätete kohaseid kõrgema väärtusega paake võib kasutada, kui võetakse arvesse 
peatüki 3.2 tabeli A veerus (13) näidatud erisätteid. 

Nende paakide jaoks on nõuded toodud järgmiste paagikoodidega, mida on täiendatud asjakohaste 
erisätetega peatüki 3.2 tabeli A veerust (13). 

Klass ÜRO nr Nimi ja kirjeldus Paagikood 

4.1 
 

2448 Väävel, sulas olekus LGBV 

3531 Polümeriseeruv aine, tahke, stabiliseeritud, N.O.S. SGAN 

3532 Polümeriseeruv aine, vedel, stabiliseeritud, N.O.S L4BN 

4.2 1381 Fosfor, valge või kollane, kuiv või veega kaetud või lahuses 
L10DH 

2447 Fosfor, valge, sulas olekus 

4.3 1389 Leelismetallide amalgaamid, vedelad 

L10BN 

1391 Leelismetallide dispersioonid või leelismuldmetallide dispersioonid 

1392 Leelismuldmetallide amalgaamid, vedelad 

1415 Liitium 

1420 Kaalium, metalne, sulamid, vedel 

1421 Leelismetallide sulamid, vedelad, N.O.S. 

1422 Kaaliumi-naatriumi sulamid, vedelad 

1428 Naatrium 

2257 Kaalium 

3401 Leelismetallide amalgaamid, tahked 

3402 Leelismuldmetallide amalgaamid, tahked 

3403 Kaalium, metalne, sulamid, tahke 

3404 Kaaliumi-naatriumi sulamid, tahked 

3482 Leelismetalli dispersioon, tuleohtlik või leelismuldmetalli dispersioon, 
tuleohtlik 

1407 Tseesium 
L10CH 

1423 Rubiidium 

1402 Kaltsiumkarbiid, I pakendigrupp S2.65AN 

5.1 1873 Perkloorhape, sisaldab üle 50 massiprotsendi, kuid mitte üle 72 
massiprotsendi hapet 

L4DN 

2015 Vesinikperoksiidi vesilahus, stabiliseeritud, üle 70% 
vesinikperoksiidiga 

L4DV 

2014 Vesinikperoksiidi vesilahus, milles on vähemalt 20%, kuid mitte üle 
60% vesinikperoksiidi 

L4BV 



 

 

a Vaatamata käesoleva lõike üldistele nõuetele võib muude veoste vedamiseks kasutada ka 
radioaktiivsete materjalide jaoks kasutatud paake tingimusel, et alajao 5.1.3.2 nõuded on täidetud 

 

4.3.4.1.4 Paakkonteineritele või paak-vahetuskeredele, 
mis on ette nähtud vedelate jäätmete veoks 
ning mis vastavad peatükk 6.10 nõudmistele ja 
on varustatud kahe sulguriga vastavalt alajaole 
6.10.3.2, tuleb määrata paagikood L4AH. Kui 
kõnealuste paakidega on võimalik vedada nii 
vedelikke kui tahkeid aineid, tuleb neile määrata 
kombineeritud koodid L4AH ja S4AH. 

4.3.4.2 Üldsätted 

4.3.4.2.1 Kui veetakse kuumi aineid, ei tohi paagi välispinna või selle soojusisolatsiooni temperatuur veo ajal 
ületada 70 °C. 

4.3.4.2.2 Ühendustorud eraldiseisvate, kuid omavahel 
ühendatud paakvagunite (näiteks terve rongi) 
vahel peavad veo ajal tühjad olema. Mahutite 
paakide külge kuuluvad painduvad paakide 
täitmise ja tühjendamise voolikud peavad veo 
ajal olema tühjad. 

(Reserveeritud) 

4.3.4.2.3 Kui paagid, mida on lubatud kasutada 2.klassi 
veeldatud gaaside jaoks, on lubatud ka teiste 
klasside vedelike jaoks, peab oranži triibu 
vastavalt jaole 5.3.5 kinni katma või teiste 
vahenditega varjama, nii et neid ei oleks antud 
vedelike veo ajal näha. 

Alajaole 6.8.3.5.6 (b) või (c) vastavad andmed 
ei tohi nende vedelike veo ajal enam 
paakvaguni kahel küljel või tahvlitel näha olla. 

(Reserveeritud) 

4.3.5 Erisätted 

Järgmised erisätted kehtivad, kui nad on ära toodud peatüki 3.2 tabeli A veerus (13): 

TU1 Paake ei tohi veoks üle anda, kuni aine pole täielikult tahkunud ja inertgaasiga kaetud. 
Puhastamata, tühjad paagid, milles need ained on olnud, peavad olema inertgaasiga täidetud. 

TU2 Aine peab olema kaetud inertgaasiga. Puhastamata, tühjad paagid, milles need ained on olnud, 
peavad olema inertgaasiga täidetud. 

TU3 Korpuse sisemus ja kõik selle osad, mis võivad ainega kontakti sattuda, tuleb hoida puhtana. 
Pumpade, klappide või teiste seadmete jaoks ei tohi kasutada määrdeaineid, mis võivad veetavate 
ainetega ohtlikult ühineda. 

2015 Vesinikperoksiidi vesilahus, stabiliseeritud, milles on 60%–70% 
vesinikperoksiidi 

2426 Ammooniumnitraat, vedel (kuum kontsentreeritud lahus) 

3149 Vesinikperoksiidi ja peroksüäädikhappe segu, stabiliseeritud 

3375 Ammooniumnitraadi emulsioon, suspensioon või geel, lõhkeainete 
tootmise vaheprodukt, vedel 

LGAV 

3375 Ammooniumnitraadi emulsioon, suspensioon või geel, lõhkeainete 
tootmise vaheprodukt, tahke 

SGAV 

5.2 
3109 Orgaaniline peroksiid, tüüp F, vedel L4BN 

3110 Orgaaniline peroksiid, tüüp F, tahke S4AN 

6.1 1613 Vesiniktsüaniidi vesilahus 
L15DH 

3294 Vesiniktsüaniidi alkoholilahus 

7 a  Kõik ained spetsiaalsed 
paagid 

Minimaalsed nõuded vedelikele L2.65CN 

Minimaalsed nõuded tahketele ainetele S2.65AN 

8 1052 Vesinikfluoriid, veevaba 

L21DH 1744 Broom või broomi lahus 

1790 Fluorvesinikhape, lahus, milles on üle 85% fluorvesinikhapet 

1791 Hüpokloriti lahus 
L4BV 

1908 Kloriti lahus 



 

 

TU4 Veo ajal peavad need ained olema inertse gaasi kihi all, mille manomeetriline rõhk ei tohi olla vähem 
kui 50 kPa (0,5 baari). 

Puhastamata, tühjad paagid, mis on neid aineid sisaldanud, peavad veoks üleandmisel olema 
täidetud inertgaasiga, mille manomeetriline rõhk on vähemalt 50 kPa (0,5 baari). 

TU5 (Reserveeritud) 

TU6 Pole lubatud vedada paakides, anumakogumiga sõidukites ja MEGC-des, kui LC50 on alla 200 ppm. 

TU7 Materjalid, mida kasutatakse ühenduste lekkekindluse tagamiseks või sulgurite hooldamiseks, 
peavad sobima sisuga. 

TU8 Veoks ei tohi kasutada alumiiniumisulamist paaki, väljaarvatud juhul, kui paak on ainult selliseks 
veoks ette nähtud ja atseetaldehüüd on happevaba. 

TU9 ÜRO nr 1203 mootoribensiini, mille aururõhk 50 °C juures on üle 110 kPa (1,1 baari), kuid mitte üle 
150 kPa (1,5 baari), võib samuti vedada paakides, mille tehniline lahendus vastab alajao 6.8.2.1.14 
punktile (a) ja mille varustus vastab alajaole 6.8.2.2.6. 

TU10 (Reserveeritud) 

TU11 Täitmise ajal ei tohi selle aine temperatuur ületada 60 °C. Maksimaalne täitmistemperatuur 80 °C on 
lubatud tingimusel, et tulepesade tekkimine on ära hoitud ning järgmised tingimused on täidetud. 
Pärast täitmist peab paake survestama (nt suruõhuga), et kontrollida tihedust. Peab kindlustama, et 
veo ajal ei toimuks rõhu langust. Enne paagi tühjendamist peab kontrollima, et rõhk paagis on ikka 
veel kõrgem kui atmosfäärirõhk. Kui see nii ei ole, peab enne tühjendamist paaki juhtima inertgaasi. 

TU12 Enne kasutuse muutmist tuleb korpused ja seadmed hoolikalt puhastada kõikidest jääkidest enne ja 
pärast antud aine vedamist. 

TU13 Paagid peavad täitmise ajal olema jäätmetest vabad. 

Käitamisvahendid, nagu klapid ja väline torustik, peavad olema pärast täitmist või tühjendamist 
tühjaks tehtud. 

TU14 Sulgurite kaitsekatted peavad veo ajal olema lukustatud. 

TU15 Paake ei tohi kasutada toiduainete, tarbeainete või loomatoidu vedamiseks. 

TU16 Puhastamata, tühjad paagid peavad veoks üleandmisel olema täidetud kaitsva ainega, mis täidab 
ühte järgnevatest meetmetest: 

Kaitsev aine Veega täidetuse aste Lisanõuded veole madalal 
keskkonnatemperatuuril 

Lämmastika – – 

Vesi ja lämmastika – – 

Vesi mitte vähem kui 96% ja mitte 
rohkem kui 98% 

Vesi peab sisaldama küllaldaselt 
antifriisi, et vältida selle 
külmumist. Antifriis ei tohi 
põhjustada söövitust ega 
reageerida ainega. 

a Paak peab olema täidetud lämmastikuga nii, et isegi jahtudes ei langeks rõhk alla atmosfääri 
rõhu. Paak peab olema suletud nii, et gaasi lekkimist ei toimu. 

Veodokumendis peab olema täiendav kirje: 

PAAGIS ON ______5 VASTAVALT ERISÄTTELE TU 16.“ 

TU17 Vedamiseks ainult anumakogumiga sõidukites või MEGC-des, mis koosnevad anumatest. 

TU18 Kui sisu tõstetaks temperatuurini, mille puhul aururõhk saab võrdseks ohutusklapi avanemisrõhuga, 
peab täiteaste jääma allapoole piiri, mille puhul vedeliku maht ulatuks 95%-ni paagi mahust antud 
temperatuuril. Alajao säte 4.3.2.3.4 ei kehti. 

TU19 Paake võib täita kuni 98%-ni täitmise temperatuuril ja rõhul. Alajao säte 4.3.2.3.4 ei kehti. 

TU20 (Reserveeritud) 

                                            
5 Näitab kaitsva(te) aine(te) nimetust. Kui paak on täidetud veega, siis tuleb selle mass välja tuua kg-des; vesiniku 

puhul tuleb välja tuua rõhk ühikutes MPa või bar. 



 

 

TU21 Aine peab olema kaitstud kaitsva ainega ühel järgneval viisil: 

Kaitsev aine Veekiht paagis Ainega (ka veega) 
täidetuse aste 

temperatuuril 60 °C ei 
tohi ületada 

Lisanõuded veole 
madalal 
keskkonnatemperatuuril 

Lämmastika – 96% – 

Vesi ja lämmastika – 98% Vesi peab sisaldama 
küllaldaselt antifriisi, et 
vältida selle külmumist. 
Antifriis ei tohi põhjustada 
söövitust ega reageerida 
ainega. 

Vesi mitte vähem kui 
12 cm 

98% 

a Ülejäänud ruum peab olema täidetud lämmastikuga nii, et isegi jahtudes ei langeks rõhk alla 
atmosfääri rõhu. Paak peab olema suletud nii, et gaasi lekkimist ei toimu. 

TU22 Paake ei tohi täita üle 90% nende mahust; vedelike puhul peab 5% ruumiosa jääma tühjaks, kui 
vedelik on 50 °C keskmise temperatuuri juures. 

TU23 Täiteaste ei tohi ületada 0,93 kg mahu liitri kohta, kui täidetakse massi alusel. Kui täidetakse mahu 
alusel, ei tohi täiteaste ületada 85 %. 

TU24 Täiteaste ei tohi ületada 0,95 kg mahu liitri kohta, kui täidetakse massi alusel. Kui täidetakse mahu 
alusel, ei tohi täiteaste ületada 85%. 

TU25 Täiteaste ei tohi ületada 1,14 kg mahu liitri kohta, kui täidetakse massi alusel. Kui täidetakse mahu 
alusel, ei tohi täiteaste ületada 85%. 

TU26 Täiteaste ei tohi ületada 85%. 

TU27 Paake ei tohi täita üle 98% nende mahust. 

TU28 Paake ei tohi täita üle 95% nende mahust 15 °C algtemperatuuril. 

TU29 Paake ei tohi täita üle 97% nende mahust ja maksimaalne temperatuur pärast täitmist ei või ületada 
140 °C. 

TU30 Paake peab täitma nii, nagu sätestatud paagi veoloa katsearuandes, kuid mitte üle 90% nende 
mahust. 

TU31 Paake ei tohi täita üle 1 kg mahu liitri kohta. 

TU32 Paake ei tohi täita üle 88% nende mahust. 

TU33 Paake ei tohi täita alla 88% ja mitte üle 92% nende mahust või tuleb täita kuni 2,86 kg mahu liitri 
kohta. 

TU34 Paake ei tohi täita üle 0,84 kg mahu liitri kohta. 

TU35 Tühjad, puhastamata paakvagunid, tühjad kergpaagid ja tühjad paakkonteinerid, mis on neid aineid 
sisaldanud, ei vasta RID-i nõuetele, kui pole rakendatud adekvaatseid meetmeid ohtude 
kõrvaldamiseks. 

TU36 Lähtetemperatuuril 15 °C ei tohi täiteaste vastavalt alajaole 4.3.2.2 ületada 93% mahust. 

TU37 Vedu paakides on piiratud patogeene sisaldavate ainete puhul, mis tõenäoliselt ei ole suureks 
ohuks, ja mille jaoks on olemas efektiivsed ravi- ning preventiivsed vahendid, kuigi see võib 
kokkupuutel põhjustada tõsist nakatumist, ning mille nakkuse leviku risk on piiratud (st mõõdukas 
individuaalne risk ja madal ühiskondlik risk). 

TU38 Energiahulga absorbeerimise seadmete 
aktiveerimisele järgnev protsess 

Kui energia absorbeerimise seadmed/detailid on 
plastselt deformeerunud, nagu seda on 
kirjeldatud jao 6.8.4 erisättes TE 22, peab 
paakvaguni või anumakogumiga vaguni pärast 
kontrolli viima kohe remonditöökotta. 

Kui lastiga paakvagun või lastiga 
anumakogumiga vagun suudab absorbeerida 
normaalsetel raudteeveo tingimusel esineda 
võival kokkupõrkel tekkivad löögid (nt pärast 
seda, kui lööki pehmendavad puhvrid on 

(Reserveeritud) 



 

 

asendatud tavaliste puhvritega, või pärast seda, 
kui vigastatud lööki pehmendavad puhvrid on 
ajutiselt blokeeritud), võib seda pärast 
inspektsiooni läbimist transportida tühjendamise 
eesmärgil ning lõpuks parandustöökotta. 

Infot selle kohta, et energia absorbeerimise 
elemendid ei tööta, peab edastama koos 
paakvaguni või patareivaguniga. 

TU39 Tõestama peab aine sobivust veoks paakides. Antud sobivuse hindamismeetodile peab andma loa 
pädev asutus. Üks meetod sobivuse hindamiseks on 8. katseseeria test 8 (d) (vt „Katsete ja 
kriteeriumide käsiraamat” I osa alajagu 18.7). 

Ained ei tohi jääda paaki nii pikaks perioodiks, et nad paakuksid. Ainete paaki akumuleerumise ning 
pakendamise vältimiseks tuleb rakendada sobivaid meetmeid (nt puhastamine). 

TU40 Ainult vedamiseks patareivagunites või MEGC-des, mille elemendid koosnevad õmbluseta 
anumatest. 

TU41 (Reserveeritud) 

TU42 Alumiiniumisulamist korpusega paake, kaasa arvatud kaitsevoodriga paake, tohib kasutada ainult 
siis, kui aine pH ei ole madalam kui 5,0 ja kõrgem kui 8,0. 

TU43 Tühja, puhastamata paaki võib esitada veoks pärast voodri viimase ülevaatuse aegumise kuupäeva 
perioodi jooksul, mis ei ületa kolme kuud pärast nimetatud kuupäeva, kui seda tehakse voodri 
järgmise täitmiseelse ülevaatuse sooritamiseks (vt jao 6.8.4 punkti d erisäte TT2). 

 



 

 

Peatükk 4.4 

(Kustutatud) 



 

 

Peatükk 4.5 

Vaakum-jäätmepakendite kasutamine 

 

MÄRKUS: Teisaldatavate paakide ja ÜRO poolt sertifitseeritud mitmeelemendiliste 
gaasikonteinerite (MEGC-de) kohta vt peatükk 4.2; paakvagunite, kergpaakide, 
paakkonteinerite ja metallilistest materjalidest korpustega paak-vahetuskerede ja 
anumakogumiga sõidukite ning mitmeelemendiliste gaasikonteinerite (MEGC-de) 
kohta, mis ei ole ÜRO MEGC-d, vt peatükk 4.3. 

4.5.1 Kasutamine 

4.5.1.1 Klasside 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 ja 9 ainetest koosnevaid jäätmeid võib vedada peatüki 6.10 kohastes 
vaakum-jäätmepaakides, kui nende vedu paakvagunites või paak-vahetuskeredes on peatüki 4.3 
kohaselt lubatud. 

Jäätmeid, mis koosnevad peatüki 3.2 tabeli A veerus (12) toodud paagikoodi L4BH või alajao 
4.3.3.1.2 hierarhia kohaselt lubatud teise paagikoodi alla määratud ainetest, võib vedada paagikoodi 
kolmandas osas tähega „A” või „B” tähistatud vaakum-jäätmepaagis. 

4.5.1.2 Mittejäätmetest koosnevaid aineid võib vedada vaakum-jäätmepaagis samadel tingimustel nagu on 
sätestatud alajaos 4.5.1.1. 

4.5.2 Töö 

4.5.2.1 Vaakum-jäätmepaakides veo kohta kehtivad peatüki 4.3 (väljaarvatud alajagude 4.3.2.2.4 ja 
4.3.2.3.3) sätted ning alljärgnevad, alajagude 4.5.2.2 kuni 4.5.2.5 sätted. 

4.5.2.2 Klassi 3 leekpunkti kriteeriumeid täitvate vedelike veoks peab vaakum-jäätmepaake täitma 
täiteseadmete kaudu, mis täidavad paaki selle põhja lähedalt. Tuleb rakendada meetmeid pritsmete 
vähendamiseks. 

4.5.2.3 Kui alla 23 °C leekpunktiga kergestisüttivaid vedelikke tühjendatakse suruõhuga, on maksimaalne 
lubatud rõhk 100 kPa (1 baar). 

4.5.2.4 Kambritevahelise vaheseinana töötava sisemise kolviga varustatud paakide kasutamine on lubatud 
ainult juhul, kui ained ükskõik kummal pool seina (kolbi) ei reageeri teineteisega ohtlikult (vt 
4.3.2.3.6). 

4.5.2.5 Tuleb tagada, et olemasoleva imemistoru statsionaarne asend normaalsete veotingimuste korral ei 
muutuks. 

4.5.2.6 Kui kergestisüttivate vedelikega täitmiseks või nende tühjendamiseks kasutatakse 
vaakumpumpa/ekshausterit, mis võib olla süttimisallikas, siis tuleb võtta ettevaatusabinõusid 
süttimise vältimiseks või piirata süttimise mõju levikut paagist väljapoole. 

                                            
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


