
OHTLIKU KEMIKAALI OHTLIKKUSE ALAMMÄÄR JA KÜNNISKOGUS 

KEMIKAALIRÜHMADE JÄRGI 

 

Nr  Kemikaalirühm  Kemikaali 

rühmitis 

Ohtlikkuse 

alammäär 

ohtlikule 

ettevõttele 

(tonnides)  

Künniskogus 

suurõnnetuse 

ohuga ettevõttele 

(tonnides)  

Qa QkB QkA 

1.  Väga mürgine (R26, R27, R28)  I 0,1 5 20 

2.  Mürgine (R23, R24, R25)  I 0,5 50 200 

3.  Oksüdeeriv (R8, R7)  II  10 50 200 

4.  Plahvatusohtlik (vt märkus 2). 

 Aine, valmistis või toode kuulub 

ÜRO/ADR allklassi 1.4 

II 0,25 50 200 

5.  Plahvatusohtlik (vt märkus 2). 

Aine, valmistis või toode kuulub 

ÜRO/ADR allklassi 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 

või 1.6 või riskilause R2 või R3 alla.  

II 0,05 10 50 

6.  Tuleohtlik (R10) kemikaali 

määratleb märkus 3a)  

II 100 5000 50 000 

7a.  Väga tuleohtlik (R17), kemikaali 

määratleb märkus 3b), 1)  

II 10 50 200 

7b.  Väga tuleohtlik (R11), kemikaali 

määratleb märkus 3b, 2)  

II 100 5000 50 000 

8.  Eriti tuleohtlik (R12), kemikaali 

määratleb märkus 3c)  

II  5 10 50 

9.  Keskkonnaohtlik, iseloomustavad 

riskilaused  

 

R50 (k.a R50/53): Väga mürgine 

veeorganismidele  

III 10 100 200 

R51/53: Mürgine veeorganismidele, 

võib põhjustada pikaajalist 

veekeskkonda kahjustavat toimet  

III 50 200 500 

10.  

   

Kõik teised, mis ei sobi ülaltoodud 

liigitusega ja on iseloomustatavad 

riskilausetega:  

 

R14: Reageerib ägedalt veega  50 100 500 
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(k.a R14\15)  

R29: Kokkupuutel veega eraldub 

mürgine gaas  

 2  50 200 

11.  Põlevvedelikud, mille leekpunkt on 

 üle 55 °C (v.a lisas 1 toodud vedelad 

naftasaadused)  

II 1000 – – 

12.  Sööbiv (R34, R35)  I 100 – – 

13.  Kahjulik ja ärritav, kemikaali 

määratleb ohutunnus Xn või Xi 

(R20, R21, R22, R36, R37, R38, 

R40, R41, R42, R43, R46, R62, R63, 

R68)  

I 1000 – – 

14.  Kemikaalid, millele on omistatud 

ohutunnus  «T» ja riskilaused R45, 

R46, R49, R60 või R61  

I 1000 – – 

 

Märkused: 

 

I rühmitis:  Terviseohtlikud kemikaalid 

1. Väga mürgised kemikaalid 

2. Mürgised kemikaalid 

3. Kemikaalid, mida iseloomustab riskilause R29 – kokkupuutel veega eraldub 

mürgine gaas. 

4. Sööbivad kemikaalid (arvestatakse ainult ohtliku ettevõtte määratlemisel) 

5. Kahjulikud ja ärritavad kemikaalid (arvestatakse ainult ohtliku ettevõtte 

määratlemisel) 

6. Kemikaalid, millele on omistatud ohutunnus «T» ja riskilaused R45, R46, R49, R60 

või R61 (arvestatakse ainult ohtliku ettevõtte määratlemisel) 

 

II. rühmitis: Tule- ja plahvatusohtlikud kemikaalid 

 

1. Oksüdeerivad kemikaalid 

 

2. Plahvatusohtlikud kemikaalid: 

a) aine või valmistis, mis võib plahvatada löögi, hõõrdumise, lahtise tule või muu 

süttimisallika toimel (riskilause R2), 

b) aine või valmistis, mis on eriti plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, lahtise tule või 

muu süttimisallika toimel (riskilause R3), või 

c) aine, valmistis või toode, mis kuulub esimesse ohuklassi «Ohtlike veoste 

rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe» (ADR), kohaselt. 

 

Selle formuleeringu alla kuuluvad pürotehnilised ained, millena käesolevas määruses 

käsitatakse ainet (või ainete segu), mis on kavandatud soojuse, valguse, heli, gaasi või suitsu 

või nende nähtuste kombinatsiooni saamiseks iseeneslikult jätkuva eksotermilise keemilise 

reaktsiooni teel. Kui kemikaal on klassifitseeritud nii ADR-i järgi kui ka riskilausetega R2 või 

R3, tuleb eelistada ADR klassifikatsiooni. 

 

 1. ohuklassi ained ja tooted liigitatakse allklassidesse 1.1–1.6 lähtuvalt ADR 

klassifikatsioonist alljärgnevalt.  



 

Allklass 1.1: Ained ja tooted, millel on võime plahvatada kogu massiga, s.o hetkeliselt 

plahvatab kogu kooshoitav lõhkematerjal. 

 

Allklass 1.2: Ained ja tooted, mis ei plahvata kogu massiga, vaid nad paiskuvad plahvatusel 

laiali, kahjustades ümbritsevat keskkonda või objekte. 

 

Allklass 1.3: Ained ja tooted, mis ei plahvata kogu massiga, kuid põhjustavad tuleohtu ja 

väikest plahvatus- või laialipaiskumise ohtu või neid mõlemaid: 

a) mille põlemisel eraldavad suurel hulgal soojuskiirgust või 

b) mis süttivad üksteise järel väikeste plahvatusefektidega või laialpaiskumisega või esinevad 

need efektid koos. 

 

Allklass 1.4: Ained ja tooted, mille plahvatuse tõenäosus veo ajal süttimise või initsieerimise 

tõttu on väike. Efektid leiavad üldjuhul aset pakendus ja kildude ulatuslik laialipaiskumine on 

vähetõenäoline. Välispidine tuli ei põhjusta kogu pakendi hetkelist plahvatust. 

 

Allklass 1.5: Massiplahvatuslikud ained, mis on niivõrd tuimad, et normaalsetel 

veotingimustel on nende initsieerumine või põlemise üleminek plahvatuseks vähetõenäoline. 

Need ained ei tohi plahvatada tulekindluse katsetel. 

 

Allklass 1.6: Üliväikese tundlikkusega massiplahvatusohutud tooted. Need tooted sisaldavad 

üliväikese tundlikkusega lõhkeaineid ning nende juhuslik initsieerimine või levimine on 

vähetõenäoline ning nende ohtlikkus piirdub vaid ühe tootega. 

  

1. ohuklassi määratlusse kuuluvad ka toodetes sisalduvad plahvatusohtlikud või 

pürotehnilised ained või valmistised. Kui tootes sisalduva plahvatusohtliku või pürotehnilise 

aine või valmistise kogus on teada, lähtutakse käesoleva määruse nõuete kohaldamisel sellest 

kogusest. Kui kogus on teadmata, käsitatakse kogu toodet plahvatusohtlikuna. 

 

3. Tuleohtlikud, väga tuleohtlikud, eriti tuleohtlikud kemikaalid: 

a) tuleohtlik vedelik on aine või valmistis, mille leekpunkt on minimaalselt 21 °C ja 

maksimaalselt 55 °C (riskilause R10) ja mis soodustab põlemist. 

b) väga tuleohtlik vedelik: 

1) – aine või valmistis, mis võib lisaenergiata kokkupuutel õhuga kuumeneda 

ja lõpuks iseenesest süttida (riskilause R17); 

– aine või valmistis, mille leekpunkt on alla 55 °C ja mis jääb vedelaks rõhu all 

ning mis teatud tingimustes (kõrge rõhk või kõrge temperatuur) võib 

põhjustada suurõnnetuse ohu; 

2) aine või valmistis, mille leekpunkt on alla 21 °C ja mis ei ole eriti tuleohtlik 

(riskilause R11, teine taane). 

c) eriti tuleohtlikud gaasid ja vedelikud: 

1) vedel aine või valmistis, mille leekpunkt on madalam kui 0 °C ja 

keemistemperatuur on (või keemistemperatuuride vahemiku puhul keemise 

algpunkt) normaalrõhul maksimaalselt 35 °C (riskilause R12, esimene alalõik); 

2) gaasid, mis süttivad kokkupuutel õhuga ümbritseva keskkonna temperatuuril 

ja rõhul (riskilause R12, teine taane), ning mis on gaasilises või kriitilises 

olekus; 

3) tuleohtlikud ja väga tuleohtlikud vedelad ained ja valmistised, mida 

käideldakse keemistemperatuurist kõrgemal temperatuuril.  



 

4. Kemikaalid, mida iseloomustavad riskilaused R14 ja R15. 

 

5. Põlevvedelikud, mille leekpunkt on üle 55 °C, v.a lisas 1 toodud kemikaalid. Arvestatakse 

ainult ohtliku ettevõtte määratlemisel.  

 

III. rühmitis: Keskkonnaohtlikud kemikaalid 

 

1.  Kemikaalid, mida iseloomustab riskilause R50 (k.a R50/53) – väga mürgine 

veeorganismidele / väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda 

kahjustavat toimet. 

2. Kemikaalid, mida iseloomustab riskilause R51/53 – mürgine veeorganismidele, võib 

põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. 

 


