
Az ADR 

Az ADR (Accord Dangreuses Route) francia betűszó, „A Veszélyes Áruk Nemzetközi 
Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás”, mely 1957-ben, Genfben jött létre. 
Magyarország 1979-ben csatlakozott az ADR-hez. 

A veszélyes áruféleségek száma meglehetősen nagy. Hogy mégis áttekinthetőek 
legyenek, az ADR a veszélyes árukat osztályokba sorolta. 

Az ADR áruosztályai a következők: 
1. osztály: Robbanóanyagok és- tárgyak 
2. osztály: Gázok 
3. osztály: gyúlékony folyadékok 
4.1 osztály: Gyúlékony szilárd anyagok 
4.2 osztály: Öngyulladásra hajlamos anyagok 
4.3 osztály: Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagog 
5.1 osztály: Gyújtó hatású anyagok 
5.2 osztály: Szerves peroxidok 
6.1 osztály: Mérgező anyagok 
6.2 osztály: Fertőző anyagok 
7.  osztály: Radioaktív anyagok 
8.  osztály: Maró anyagok 
9.  osztály: Különféle veszélyes anyagok és tárgyak 
 

Az 1. osztály tartalma 
 
Az 1. osztály tartoznak a robbanóanyagok, pirotechnikai anyagok, robbanó tárgyak 
és azok az anyagok és tárgyak, melyeket azzal a céllal gyártottak, hogy robbanás vagy 
pirotechnikai jelenség formájában fejtsék ki hatásukat. 
 
Robbanás: gyors energiaátalakulással járó folyamat. Megkülönböztetünk fizikai és 

kémiai robbanást. 
Példa  fizikai robbanásra: 
Egy tartályban hirtelen olyan nagy mennyiségű gőz fejlődik, ami szétfeszíti a tartályt. 

A fizikai robbanáskor a pusztító hatást a repülő repeszdarabok, és a szabadba kerülő 
nagy hőmérsékletű anyagok okozzák. A nyomáshullám általában csak a robbanás 
közvetlen közelében jelent súlyos veszélyt. 

A fizikai robbanás ritkán marad csak fizikai. Megsokszorozódik a pusztító hatás, a kár, 
ha a fizikai robbanást tűz vagy kémiai robbanás követi. A kémiai robbanást a fizikai 
robbanáskor szabadba került éghető anyag meggyulladása, robbanása vagy a fizikai 
robbanás miatt a közeli éghető anyagok meggyulladása vagy felrobbanása idézi elő. 

 



Égés: oxigénnel (vagy más oxidálószerrel) való kémiai reakció 
Lehet lassú vagy gyors. 
 
 
 
Pl.rozsdásodás  fényjelenséggel jár pl. metán égése 

Feltételei:  - éghető anyag 
- oxigén 
- gyulladási hőmérséklet 

Gyulladási hőmérséklet: az a hőmérséklet,melyen az anyag láng vagy szikra hatására 
meggyullad és tovább ég. 

Az égési folyamat gyulladással kezdődik. A gyulladásnak két lehetséges útja van: az --
- öngyulladás és a gyújtás. Az öngyulladásnál valamilyen reakcióból származó 
reakcióhő biztosítja a gyulladási hőmérsékletet, az anyag külső gyújtóforrás nélkül is 
égni kezd. 

Az égés megszüntetésének lehetőségei: 
 - égő elegy hűtése 
 - éghető anyag eltávolítása (pl.: égő olajtartály olajtartalmát a fenékszelepen 
leengedik hűtéssel együtt) 
 - égést tápláló anyag (oxigén) koncentrációjának a csökkentése 
 - gyújtóforrás eltávolítás 

Kémiai robbanás: (explozíció) az éghető anyagok kémiai átalakulásának speciális 
formája. Égés és robbanás során azonos kémiai oxidáció vagy bomlási folyamat zajlik 
le. Meg kell mégis különböztetni az égést és a robbanást, mert a kémiai átalakulás 
sebessége eltérő. 

Az égési sebesség 0,01 m/sec-10 m/sec, robbanáskor a kémiai átalakulás sebessége 
100-1000 m/sec nagyságrendű, vagyis extrém gyorsan lefolyó kémiai reakció, amely 
nagymértékű nyomásnövekedéssel jár együtt. 

Robbanóanyagok: olyan kémiai vegyületek, amelyek melegítés, mechanikai hatás 
(súrlódás, ütés, lökés) vagy iniciáló gyújtás hatására hirtelen nagy térfogatú, forró 
gázokká alakulnak át. Ezek a forró gázok sokkal nagyobb teret foglalnak el, mint a – 
legtöbbször szilárd halmazállapotú – robbanóanyag, ezért hirtelen erős nyomást 
fejtenek ki környezetre, ez a robbanóhatás. A robbanóanyagok erősségét robbanó 
hatását (pusztító hatását), összehasonlításként TNT (trinitrotoluol) egyenértékben 
adják meg. 

Detonáció: a legnagyobb sebességű, légnyomású és durranó hatású kémiai robbanás; 
az égési sebesség 1 km/sec nagyságrendet eléri, vagy meghaladja. 

Robbanási határok: (alsó és felső határ) 
Egy bizonyos koncentráció az elegy robbanékony. Éghető gázok és gőzök levegővel 



alkotott elegyének alsó felső határkoncentrációja, amely robbanási határok között a 
gáz (gőz) és levegőelegy robbanásra alkalmas. 
(Robbanási határértékeket tf %-ban levegőre: pl. etilén-oxidé 3-80; benziné 0,7-8,0; 
szénmonoxidé 12,5-75; metáné 5-15; acetoné 2,5-9,0; etilalkoholé 3,9-13,6; hidrogéné 
4,1-75,0; propáné 1,9-9,5) 
 
Egy megtörtént eset: 
200 l-es fémhordókban tároltak NaOH-t és festékgyártáshoz műgyantát is. Alumínium pigmentes festéket kellett 
gyártani. Téli, hideg időjárás miatt a hordókba bedermedt anyagot hordómelegítőbe helyezték. (Hordómelegítő: 
zárt térben, gőzzel indirekten melegítik a hordókat, így tartalmuk folyóssá, viszkózusabbá válik, a hordóból 
könnyen kiönthető, ki- illetve átszivattyúzható). 
 A melegedési idő után az egyik hordót bevitte a dolgozó a bekeverő üzembe és tartalmát – gondolván műgyanta 
van benne, elkezdte a keverőtartályba nyomni. Ekkor egy nagy robbanás történt, az üzemrész összedőlt. Két 
személy súlyosan sérült, egy személy elhunyt. A tragédia oka: a hordón nem volt felirat. Műgyanta helyett  
NaOH-oldatot nyomatott a keverőtartályba, amelyben az alumínium pigmentű festék alapanyagból az Al 
reakcióba lépett a NaOH-dal, heves hidrogénfejlődés közben. 

Nyílttéri robbanás kialakulásainak gyakorlati lehetőségei: 

Egy cseppfolyós éghető gázt tartalmazó tartály (pl. hidrogén) felhasad. Ekkor 
nagymennyiségű éghető gáz kerül a levegőbe.A levegővel való elegyedése közben 
koncentrációja a felső robbanási határkoncentráció alá csökken, és gyújthatóvá válik 
és mindaddig gyújtható (iniciálható), amíg az éghető gáz levegőelegy koncentráció az 
alsó robbanási határérték alá nem csökken (hígul az éghető gáz)! 
Amikor az alsó- felső gyújtási (robbanási) koncentráció tartományban gyújtóforrással 
érintkezik az elegy, bekövetkezik a térrobbanás. 

Valamilyen rendellenes, nem üzemszerű állapot miatt hirtelen nagymennyiségű éghető 
szerves gáz kerül a szabadba, ahol a levegővel robbanóképes elegyet alkot. A 
gyakorlati tapasztalatok szerint a szerves anyagok közül különösen hajlamos nyílt 
térrobbanásra a három és négy szénatom számú telítetlen alifás (olefin) szénhidrogén 
(pl. propilén). 
(Bekövetkezett nagy nyílt térrobbanások elemzéséből levont szakirodalmi 
következtetések szerint). 
Az emberi életet nem a nyomáshullám veszélyeztette (ez max. 1,2-1,5 bar volt), hanem 
a robbanási nyomástól összeomló épületek és a rendkívül nagy robbanási hő. 
 
4.1 osztály: gyúlékony szilárd anyagok 
Ezen osztályba tartoznak: 
- könnyen gyulladó szilárd anyagok és tárgyak, és azok, amelyek szikrától 
meggyulladhatnak, vagy súrlódás révén tüzet okozhatnak, 
- az önreaktív anyagok, amelyek erősen exoterm (hőtermelő) bomlásra hajlamosak 
- robbanóanyagok, melyet elegendő vízzel vagy alkohollal nedvesítettek a robbanás 
elkerülése végett 

Példák: trinitrotoluol (TNT) legalább 10 tömeg % vízzel nedvesítve (amorf 
szilíciumpor) 



4.2 osztály: Öngyulladásra hajlamos anyagok 
Piroforos vagy önmelegedő anyag, mely spontán meggyulladhat. 
A mezőgazdasági termékek számos fajtája öngyulladásra hajlamos, ha nagy tömegben 
vannak jelen. Bizonyos nedvesség tartalom felett a mikroorganizmusok 
élettevékenysége folytatódik, rohadni kezd az anyag, ezzel a hőmérséklet emelkedik, 
elérheti a 80oC-t is, ezután megindul egy elszenesedési folyamat, amely hosszabb idő 
után égésbe megy át. Ismert a széna, lóhere, korpa, bálázott olajozott bőr, gyapjú 
öngyulladás 
 
piroforos az az anyag, mely levegőn 5 percen belül meggyullad, ill. szilárd 

anyagoknál az is, amely 1 m magasságból leejtve meggyullad. 

 

Azokat az anyagokat, amelyek kupacolva adott körülmények között 
meggyulladnak, vagy melegszenek önmelegedőknek nevezzük. 
Önmelegedő anyag: korom, fehérfoszfor 
Piroforos anyag: tűzkő (vas és cézium ötvözete) 

4.3 osztály: Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyag 
Megjegyzés: nagyon veszélyes az az anyag, melynél a keletkező gyúlékony gáz 

spontán meg is gyullad. 

1.Pl.: Alkálifémek karbidjait a víz robbanásszerű sebességgel bontja el 
 pl:Na2C2 

2.Pl.: Alkálifémek vízzel hidrogén és hő leadása közben reagál, a hidrogén önmagától 
meggyullad. (Alkálifémeket ezért petróleum alatt tárolják, mert a levegő 
nedvességtartalma is beindíthatja a reakciót). 

5.1 osztály: Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok 
Az osztály fogalomköre olyan anyagokra terjed ki, amelyek önmagukban bár nem 
szükségszerűen gyúlékonyak, általában oxigén leadásával tüzet okozhatnak vagy más 
anyagok égését, elősegíthetik. 
Pl.:  - hidrogén-peroxid és oldatai 
 - nitrátok: ezüst-nitrát 
 - kálium-permanganát 


