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ADR Hükümlerinde araç tipleri 

FL – tankta alevlenir sıvılar ve 

gazlar için

AT – tankta taşınan diğer maddeler 

için

OX – tankta hidrojen 

peroksit

EX/II, EX/III – patlayıcılar 

için

MEMU – patlayıcılar için
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"FL aracı" şu anlama gelir: 
(a) Parlama noktası en fazla 60°C olan 
sıvıların (EN 590:2004 standardına 
uygunluk gösteren ve BM No. 1202 olan, 
EN 590:2004 standardında belirtilen 
parlama noktasına sahip dizel yakıtı, gaz 
yağı ve ısıtma yağı (hafif) hariç olmak 
üzere), kapasitesi 1 m3’ten fazla olan sabit 
tanklarda veya sökülebilir tanklarda veya 
münferit kapasitesi 3 m3ü aşan tank 
konteynerlerinde veya portatif tanklarda 
taşınmasına yönelik bir araç; veya 

ADR Hükümlerinde araç tipleri 

(b) Yanıcı gazların, kapasitesi 1 m3’ten fazla olan sabit tanklarda veya sökülebilir tanklarda ya 
da münferit kapasitesi 3 m3’ten fazla olan tank konteynerlerinde, portatif tanklarda veya 
ÇEGK’lerde taşınmasına yönelik bir araç veya

(c) Yanıcı gazların taşınmasını amaçlayan ve toplam kapasitesi 1 m3’ten fazla olan tüplü gaz 
tankeri; 
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TANK- yardımcı ve yapısal teçhizatıyla birlikte bir gövde anlamına gelir (sökülebilir tank,
sabit tank, portatif tank veya tank konteyner olabilir)

TANK KONTEYNER- bir konteynerin tanımını karşılayan ve bir gövde
ve teçhizat parçaları içeren bir taşıma teçhizatı anlamına gelir. Buna
tank konteynerin hareketini önemli bir değişiklik olmadan
kolaylaştıran teçhizat da dahildir. Bu tank konteynerler gaz, sıvı, toz
veya granül maddelerinin taşınmasında kullanılır ve 2.2.2.1.1'de
belirtildiği üzere gazların taşınmasında kullanıldığında kapasiteleri
0,45 m3’ten (450 litre) büyüktür

TANKER- bir veya daha fazla sabit tank içeren araç

SABİT TANKER- bir araca kalıcı olarak eklenmiş 
(eklentiden sonra araç, tanker olarak anılır) veya böyle 
bir aracın iskeletinin gerekli bir parçası olup, 1000 
litreden fazla kapasiteye sahip tank anlamına gelir; 

TEMEL KAVRAMLAR
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TEMEL KAVRAMLAR

SÖKÜLEBİLİR TANK– sabit tank dışındaki, portatif tank, 
tank konteyner veya bir akülü aracın bir parçası veya 
kapasitesi 450 litreden çok olan bir ÇEGK anlamına gelir 
ve yükün parçalara ayrılmadan taşınmasına yönelik 
tasarlanmamış olan ve genellikle, sadece boş iken 
elleçlenebilen bir tanktır; 

PORTATİF TANK– Bölüm 6.7'deki portatif tank
talimatında (T-Kodu) belirtilen tanımlamalarla uyumlu
olan ve 450 litreden fazla kapasitesi olan, çok modlu bir
tank anlamına gelir;

TÜRLÜ GAZ TANKERİ - birbirlerine manifoldlarla bağlı ve bu araca
kalıcı olarak sabitlenmiş parçalar içeren bir araç anlamına gelir.
Şu sıralananlar tüplü gaz tankerinin parçalarındandır: Silindirler,
tüpler, silindir demetleri (şasiler de denir), basınç varilleri ve Sınıf
2 gazların taşınmasına yönelik 450 litreden fazla kapasitedeki
tanklar;
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„OX Aracı” stabilize hidrojen
peroksit veya %60'tan fazla
hidrojen peroksit içeren sulu
bir çözeltiyle kararlaştırılmış
hidrojen peroksitin (Sınıf 5.1,
BM No. 2015), kapasitesi 1
m3’ten fazla olan sabit
tanklarda veya sökülebilir
tanklarda ya da münferit
kapasitesi 3 m3’ten fazla olan
tank konteynerlerinde ya da
portatif tanklarda taşınmasına
yönelik bir araç anlamına gelir;

ADR HÜKÜMLERİNDE ARAÇ TİPLERİ
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„AT aracı” şu anlama gelir:
(a)Kapasitesi 1 m3’ten fazla olan
sabit tanklarda veya sökülebilir
tanklarda; ya da münferit kapasitesi
3 m3’ten fazla olan tank
konteynırlarda, portatif tanklarda
veya ÇEGK’lerde tehlikeli malların
taşınması amaçlanmış EX/III, FL
veya OX haricindeki taşıtlar ya da
ÇEGK haricindeki araçlar; veya
(b)Toplam kapasitesi 1 m3’ü aşan ve
FL aracı dışındaki tüplü gaz tankeri

ADR HÜKÜMLERİNDE ARAÇ TİPLERİ
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”Araç” tehlikeli malların karayoluyla taşınması için tasarlanmış, tamamlanmış, tamamlanmış, komple 
herhangi bir araç anlamına gelir. 

„Tamamlanmış araç” aha fazla tamamlama işlemine ihtiyaç duymayan her türlü araç anlamına gelir 
(örn. tek aşamada inşa edilen yük vagonları, kamyonlar, traktörler, römorklar); 

„Tamamlanmamış araç” en az bir ilave aşamayla tamamlama işlemi gerektiren araç anlamına gelir 
(örn. şasili kabin, römork şasisi); 

„Komple araç” çok aşamalı bir sürecin sonucu olarak elde edilen araç anlamına gelir (örn. gövde 
çalışmasıyla donatılmış bir şasi veya şasili kabin) 

„Tip onaylı araç” “Tip onaylı araç”, 105 sayılı AEK Yönetmeliği veya 98/91/AT sayılı Direktif uyarınca 
onaylanmış olan araç anlamına gelir; 

„ADR Onayı” Anlaşmaya Taraf Ülkelerden birinin yetkili kurumu tarafından düzenlenmiş olan ve
tehlikeli madde taşımacılığına yönelik tek bir aracın, bir EX/II, EX/III, FL, OX veya AT taşıtlar olarak bu
Kısmın ilgili teknik gereksinimlerini karşıladığını beyan eden sertifikasyon anlamına gelir.

Araçlar- Temel kavramlar
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Tank Kodu Özel hükümler

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 … 4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) … (12) (13) (14) (15)

…. …. …. …. …. …. … …. …. …. ….

1203

PALIWA 

SILNIKOWE 

(BENZYNA)

3 F1 II 3 … LGBF TU9 FL
2

(D/E)

…. …. …. …. …. …. … …. ….
….

….

Araç seçimi – Tablo A’nın kullanımı
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7.4.2
9.1.1.2'deki EX/III, FL, OX veya AT kodlarıyla gösterilmiş olan araçlar aşağıdaki 
gibi kullanılacaktır: 

- Bir EX/III aracının öngörülüyorsa, yalnızca bir EX/III aracı kullanılabilir; 

- FL aracı öngörülüyorsa, sadece bir FL aracı kullanılabilir; 

- OX aracı öngörülüyorsa, sadece bir OX aracı kullanılabilir; 

- AT aracı öngörülüyorsa, AT, FL ve OX araçları kullanılabilir. 

ARAÇLAR – DEĞİŞTİRİLEBİLİRLİK 
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FL, OX, AT ARAÇLARI   [Tablo 3.2A (14)]

Tank konteynerler, portatif tanklar, ÇEGKler

kapasite > 3m3

sabit tanklarda, sökülebilir tanklarda, tüplü gaz tankerlerinde

kapasite >1m3

Araç onay sertifikası aşağıdakilerin taşınmasında 
gereklidir 
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Kapalı araçların yük kompartımanındaki tüm açıklıklar, kilitlenebilir, sıkıca oturan kapılara veya 

esnemez kapaklara sahip olacaktır. Sürücü bölmesi, aralıksız bir duvarla yük bölmesinden ayrılacaktır. 

1 Yanıcılık söz konusuysa ISO Standardı 3795:1989 ‘Tarım ve ormancılık için karayolu araçları ve 
traktörler ile makineler – İç malzemelerin yanıcılık davranışının saptanması’ dokümanındaki prosedür 
uyarınca, örtü numunelerinin 100 mm/dakikayı aşmayan bir yanma hızı olması halinde bu 
zorunluluğun karşılandığı düşünülecektir. 

Araçlar; patlayıcıların dış tehlikelerden ve hava 

koşullarından korunacağı şekilde tasarlanacak, 

yapılacak ve donatılacaktır. Araçlar, ya kapatılacak ya 

da üzerleri örtülecektir. Örtü yırtılmaya dayanıklı ve 

kolayca alev almayan, su ve hava geçirmez 

maddeden yapılmış olacaktır. Yükleme alanını her 

yandan kapatmak amacıyla gerilecektir. 

EX/II Araçları

Wyłącznie silnik wysokoprężny

ADR HÜKÜMLERİNDE ARAÇ TİPLERİ
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Araçlar kapalı tutulacaktır.

Sürücü bölmesi, aralıksız bir duvarla yük bölmesinden ayrılacaktır.

Yükleme yüzeyi aralıksız olacaktır. Yük sıkıştırma noktaları kurulacaktır.

Tüm bağlantı noktaları mühürlenecektir.

Açıklıkların hepsi kilitlenebilir olacaktır. Bunlar, bağlantı yerlerinin üstüne gelecek biçimde

yerleştirilecek ve yapılacaktır.

Gövde, minimum kalınlığı 10 mm olan ısıya ve aleve dayanıklı malzemelerden mamul olacaktır. EN 

13501-1:2002 standardı kapsamında Sınıf B-s3-d2 altında sınıflandırılmış malzemelerin bu 

zorunluluğu karşıladığı kabul edilir. 

Gövde için kullanılan malzeme metal ise, gövdenin komple iç kısmı, aynı zorunluluğu karşılayan 

malzemelerle kaplanacaktır. 

EX/III Araçları

Araçlar; patlayıcıların dış tehlikelerden ve hava 

koşullarından korunacağı şekilde tasarlanacak, 

yapılacak ve donatılacaktır. 

Yalnızca dizel motor

ADR HÜKÜMLERİNDE ARAÇ TİPLERİ
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Tablo A 16 V2 sütunu hükmü:

(1) Ambalajlar sadece Kısım 9'daki ilgili gereksinimleri karşılayan EX/II veya EX/III araçlarına 

yüklenecektir. Aracın seçimi, taşınacak miktara bağlı olup bu miktar yüklemeye ilişkin hükümlere 

göre taşıma birimi başına sınırlıdır (Bkz. 7.5.5.2). 

(2) Yarı römorklar hariç olmak üzere EX/II veya EX/III araçlarına ilişkin gereksinimleri karşılayan 

römorklar, bu gereksinimleri karşılamayan motorlu araçlar tarafından çekilebilirler. 

Konteynerlerle taşıma için, ayrıca bkz. 7.1.3 ila 7.1.6. 

SINIF 1  MADDELERİN TAŞINMASINDA ARAÇ SEÇİMİ İLE İLGİLİ KURALLAR

Taşıma ünitesi

Altsınıf 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 i 1.6

Boş 

temizlenmemeiş 

ambalaj

Uyumluluk 

grubu
1.1A

Diğer

1.1A

Diğer 

1.4S
1.4S

EX/IIa 6,25 1000 3000 5000 15000 Sınırsız 5000 Sınırsız

EX/IIIa 18,75 16000 16000 16000 16000 Sınırsız 16000 Sınırsız 
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Tank seçimi
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Tank Kodu Özel hükümler

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 … 4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) … (12) (13) (14) (15)

…. …. …. …. …. …. … …. …. …. ….

1203

PALIWA 

SILNIKOWE 

(BENZYNA)

3 F1 II 3 … LGBF TU9 FL
2

(D/E)

…. …. …. …. …. …. … …. ….
….

….

Tank seçimi – Tablo A’nın kullanımı
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Kısı
m

Tanım Tank Kodu

1
Tank tipleri

L = sıvı haldeki maddeler için tanklar (sıvı veya taşımacılık için erimiş halde verilmiş 
katılar)
S = katı haldeki maddeler için tanklar (toz veya granül) 

2
Hesaplama basıncı

G = asgari hesaplama basıncı 6.8.2.1.14 gereğince; veya 
1,5; 2,65; 4; 10; 15 veya 21 = bar olarak asgari hesaplama basıncı (bkz.6.8.2.1.14).

3 Ağızlar
(bkz. 6.8.2.2.2) 

A = 2 kapaklı, alttan doldurmalı ve boşaltmalı ağızlara sahip tank ;
B = 3 kapaklı, alttan doldurmalı ve boşaltmalı ağızlara sahip tank ;
C = üstten doldurmalı ya da boşaltmalı, sıvı yüzeyinin altında sadece temizlik ağzı 
bulunan tank; 
D = üstten doldurmalı ya da boşaltmalı ağızlara sahip, sıvı yüzeyinin altında ağız 

olmayan tank; 

4
Emniyet vanaları/ 
tertibatları

V = 6.8.2.2.6 uyarınca havalandırma aygıtına sahip fakat alevin yayılmasına engel 
olacak aygıtı olmayan tank; veya patlamama basıncına dirençli tank
F = 6.8.2.2.6 uyarınca havalandırma aygıtına sahip fakat alevin yayılmasına engel 
olacak aygıtı olmayan tank; 
N = 6.8.2.2.6 uyarınca havalandırma aygıtına sahip olmayan ve sızdırmaz olarak 
kapatılmamış tank; 
H = sızdırmaz olarak kapatılmış tank 
(bkz. 1.2.1).

3-9 SINIFLAR İÇİN TANKLAR
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L4BN

= bar olarak asgari hesaplama basıncı

L

4

B

N

= sıvı haldeki maddeler için tanklar

= kapaklı, alttan doldurmalı ve boşaltmalı ağızlara sahip tank 

= havalandırma aygıtına sahip olmayan ve sızdırmaz olarak kapatılmamış tank; 

SGAN
S

G

A

N

= katı haldeki maddeler için tanklar (toz veya granül) 

= genel hükümlere göre asgari hesaplama basıncı

= 2 kapaklı, alttan doldurmalı ve boşaltmalı ağızlara sahip tank ;

= havalandırma aygıtına sahip olmayan ve sızdırmaz olarak kapatılmamış tank;

Örnek:
UN 1198 

UN 1309 
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Tank seçimi - hiyerarşi

Bölüm 1: Tank tipi

S (katı) → L (sıvı)

Bölüm 2: hesaplama basıncı

G → 1,5 → 2,65 → 4 → 10 → 15 → 21 bar

Bölüm 3: Ağızlar

A → B → C → D

Bölüm 4: Eminyet vanaları / tertibatları

V → F → N → H

• 3-9 sınıflarda tanklar • 3-9 sınıflarda tanklar

UN 1203 Tablo A – LGBF
• S  → L 

• G → 1,5 → 2,65 → 4 → 10 → 15 → 21

• A → B → C → D

• V → F → N → H

Tank hiyerarşisine göre onay verilen 
diğerleri

LGCH…….

L4BF……
www.dataakademi.com.tr



Tankların yapısı
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Teçhizat parçaları, elleçleme veya 
taşıma sırasında bükülme veya hasar 
görme risklerine karşı korunmayı 
sağlayacak şekilde düzenlenecektir. 
Bunlar gövdelerin kendileriyle 
karşılaştırıldığında uygun bir emniyet 
düzeyi içerecektir. 

6.8.2.2 Teçhizat parçaları

Tasarım gerekliliklerinin kontrolü 
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Parlama noktası en fazla 60 oC olan sıvıların taşınması veya alevlenir 
gazların ya da BM No. 1361 karbon ya da BM No. 1361 karbon siyah 
tabaka, ambalajlama grubu II’nin taşınması için tasarlanan gövdeler, 
şasiye en az bir sağlam elektrik bağlantısı ile bağlı olacaktır. 
Elektrodinamik korozyona neden olabilecek her türlü metal 
temasından kaçınılacaktır. Gövdeler, topraklanacak ve bu 
topraklama bağlantılarından en az biri 
sembolüyle işaretlenecek ve bunlar elektriksel olarak bağlanabilir 
özellikte olacaktır. 

Tankın üst kısmına monte edilmiş aksamlar ve aksesuarlar 
devrilmelerden kaynaklanabilecek hasarlara karşı korunmalıdır. Bu, 
etkin bir koruma sağlayacak şekilde biçimlendirilmiş güçlendirici 
halkalar, koruyucu örtüler veya çapraz ya da uzunlamasına elemanlar 
şeklinde olabilir. 

ADR 6.8.2.1.27

ADR 6.8.2.1.28

Tasarım gerekliliklerinin kontrolü 
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Tank Kodu Özel Hükümler

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 … 4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) … (12) (13) (14) (15)

…. …. …. …. …. …. … …. …. …. ….

1005
AMONIAK, 

BEZWODNY
2 2TC 2.3+8 … PxBH(M) TA4 ,TT8,779 AT

1

(C/D)

…. …. …. …. …. …. … …. ….
….

….

Tank seçimi – Tablo A’nın kullanımı
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P = sıvılaştırılmış veya çözülmüş gazlar için tank, tüplü gaz tankeri veya ÇEGK 
x = 4.3.3.2.5’teki tablo uyarınca ilgili asgari test basıncının değeri 
B = 3 kapaklı, alttan doldurmalı ya da boşaltmalı tank; ya da sıvı yüzeyinin altında ağzı bulunan veya 
sıkıştırılmış gazlar için tüplü gaz tankeri ya da ÇEGK 
H = hava geçirmez (sızdırmaz) tüplü gaz tankeri ya da ÇEGK (bkz. 1.2.1.); 

PxBH(M) (UN 1005) 

P = sıvılaştırılmış veya çözülmüş gazlar için tank, tüplü gaz tankeri veya ÇEGK 
22 = 4.3.3.2.5’teki tablo uyarınca ilgili asgari test basıncının değer 
D = 3 kapaklı üstten doldurmalı ya da boşaltmalı tank; ya da sıvı yüzeyinin altında ağzı olmayan tüplü 
gaz tankeri ya da ÇEGK. 
H = hava geçirmez (sızdırmaz) tüplü gaz tankeri ya da ÇEGK (bkz. 1.2.1.); 
(M)- madde tüplü gaz tankerleri veya ÇEGK’lerde de taşınabilir.

P22DH(M) (UN 1017)

Örnek:

26 (bar) 29 (bar)

Izolasyonlu tank Izolasyonsuz tank
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Kısım Açıklama Tank Kodu

1
Tank tipleri, tüplü gaz tankeri 

veya ÇEGK

C = sıkıştırılmış gazlar için tank, tüplü gaz tankeri veya ÇEGK; 

P = sıvılaştırılmış veya çözülmüş gazlar için tank, tüplü gaz 

tankeri veya ÇEGK; 

R = SOĞUTULARAK SIVILAŞTIRILMIŞ gazlar için tank 

2
Hesaplama basıncı

X =4.3.3.2.5’teki tablo uyarınca ilgili asgari test basıncının değeri; 

ya da 

22 = asgari hesaplama basıncı (bar olarak). 

3

Ağızlar

(bkz. 6.8.2.2 ve 6.8.3.2)

B = 3 kapaklı, alttan doldurmalı ya da boşaltmalı tank; ya da sıvı 

yüzeyinin altında ağzı bulunan veya sıkıştırılmış gazlar için tüplü 

gaz tankeri ya da ÇEGK 

C = 3 kapaklı üstten doldurmalı ya da boşaltmalı, sıvı yüzeyinin 

altında sadece temizlik ağzı bulunan tank; 

D = 3 kapaklı üstten doldurmalı ya da boşaltmalı tank; ya da sıvı 

yüzeyinin altında ağzı olmayan tüplü gaz tankeri ya da ÇEGK. 

4
Emniyet vanaları/ 

tertibatları

N = 6.8.3.2.9 veya 6.8.3.2.10 uyarınca emniyet vanası bulunan, 

ancak hava geçirmez (sızdırmaz) olarak kapatılmayan tank, tüplü 

gaz tankeri ya da ÇEGK; 

H = hava geçirmez (sızdırmaz) tüplü gaz tankeri ya da ÇEGK 

(bkz. 1.2.1.); 

SINIF 2 İÇİN TANKLAR
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Tank seçimi

Onaylanan diğer tanklar

- P10CH, 

- P16CH

- P26DH

• Sınıf 2 Tank seçimi

UN 1026 Tablo APxBH

Tablo 4.3.3.2.5

P10BH

Tank tipleri

• Tank kodları

• C*BN

• C*BH

• C*CN

• C*CH

• C*DN

• C*DH

• P*BN

• P*BH

• P*CN

• P*CH

• P*DN

• P*DH

• R*BN

• R*CH

• R*DN

Diğer tank kodları

C#BN, C#CN, C#DN, C#BH, 
C#CH, C#DH
C#BH, C#CH, C#DH
C#CN, C#DN, C#CH, C#DH
C#CH, C#DH
C#DN, C#DH
C#DH
P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, 
P#CH, P#DH
P#BH, P#CH, P#DH
P#CN, P#DN, P#CH, P#DH
P#CH, P#DH
P#DN, P#DH
P#DH
R#BN, R#CN, R#DN
R#CN, R#DN
R#DN
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