
 

 

 

 

 

 

 

 

II OSA 

 

Klassifikatsioon 



Peatükk 2.1 

Üldsätted 

2.1.1 Sissejuhatus 

2.1.1.1 RID-i kohaselt on ohtlike veoste klassid järgmised: 

1. klass Plahvatavad ained ja esemed 

2. klass Gaasid 

3. klass Kergestisüttivad vedelikud 

Klass 4.1 Kergestisüttivad tahked ained, isereageerivad ained, polümeriseeruvad ained ja 
tahked lõhkeained mitteplahvatavas olekus 

Klass 4.2 Isesüttivad ained 

Klass 4.3 Ained, mis veega kontaktis olles eraldavad kergestisüttivaid gaase 

Klass 5.1 Oksüdeerivad ained 

Klass 5.2 Orgaanilised peroksiidid 

Klass 6.1 Mürgised ained 

Klass 6.2 Nakatavad ained 

Klass 7 Radioaktiivne materjal 

Klass 8 Sööbivad ained 

Klass 9 Muud ohtlikud ained ja esemed 

2.1.1.2 Igale kirjele erinevates klassides on antud ÜRO number. Kasutatakse järgmist tüüpi kirjeid: 

A. Üksikud kirjed hästi määratud ainete või esemete jaoks, kaasaarvatud ainete kirjed, mis katavad 
mitut isomeeri, nt: 

ÜRO nr 1090 ATSETOON 

ÜRO nr 1104 AMÜÜLATSETAADID 

ÜRO nr 1194 ETÜÜLNITRITI LAHUS 

B. Üldkirjed hästi määratud ainete gruppide või esemete jaoks, mis pole n.o.s. kirjed, nt: 

ÜRO nr 1133 ADHESIIVID 

ÜRO nr 1266 PARFÜMEERIATOOTED 

ÜRO nr 2757 KARBAMAATPESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 

ÜRO nr 3101 ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP B, VEDEL 

C. Spetsiifilised n.o.s. kirjed, mis katavad teatud kindla keemilise või tehnilise iseloomuga ainete 
gruppe või esemeid, kui pole muudmoodi sätestatud, nt: 

ÜRO nr 1477 NITRAADID, ANORGAANILISED, N.O.S. 

ÜRO nr 1987 ALKOHOLID, N.O.S. 

D. Üldised n.o.s. kirjed, mis katavad ainete gruppe või esemeid, millel on üks või enam ohtlikku 
omadust, kui pole muudmoodi sätestatud, nt: 

ÜRO nr 1325 KERGESTISÜTTIVAD ORGAANILISED TAHKED AINED N.O.S. 

ÜRO nr 1993 KERGESTISÜTTIV VEDELIK, N.O.S. 

B., C. ja D. all määratud kirjed on ühised kirjed. 

2.1.1.3 Pakkimise eesmärgil on ained peale klassidesse 1, 2, 5.2, 6.2, ja 7 kuuluvate ning klassi 4.1 
isereageerivate ainete määratud nende ohtlikkuse taseme põhjal pakendigruppidesse: 

Pakendigrupp I: kõrge ohtlikkusega ained; 

Pakendigrupp II: keskmise ohtlikkusega ained; 

Pakendigrupp III: madala ohtlikkusega ained. 

Pakendigrupp, millesse aine on määratud, on toodud peatüki 3.2 tabelis A. 

Esemed ei ole määratud pakendigruppidesse. Konkreetsete pakendigrupi tasemel pakkimise 
nõuded on esitatud kohaldatavas pakkimiseeskirjas. 



2.1.2 Klassifitseerimise põhimõtted 

2.1.2.1 Klassi nimetuse alla kuuluvad ohtlikud veosed on vastava klassi alajao 2.2.x.1 põhjal defineeritud 
oma omaduste alusel. Ohtlike veoste määramine klassidesse ja pakendigruppidesse sooritatakse 
samas alajaos 2.2.x.1 toodud kriteeriumide alusel. Ohtlikule kaubale või esemele määratakse 
kaasnevad ohud nendele ohtudele vastava klassi või klasside kriteeriumide põhjal, nagu märgitud 
kohastes alajagudes 2.2.x.1. 

2.1.2.2 Kõik ohtlike veoste kirjed on loetletud nende ÜRO numbrite järjekorras peatüki 3.2 tabelis A. See 
tabel sisaldab loetletud veoseid puudutavat informatsiooni, nagu nimetus, klass, 
pakendigrupp/pakendigrupid, kinnitatavad sildid, pakkimist ja vedu puudutavad sätted. Peatüki 3.2 
tabeli A tulbas (2) loetletud aineid tuleb vedada vastavalt nende klassifikatsioonile tabelis A või 
alajaos 2.1.2.8 määratud tingimustele. 

MÄRKUS: Antud kirjete alfabeetiline nimekiri on toodud peatüki 3.2 tabelis B. 

2.1.2.3 Aine võib sisaldada tehnilisi lisandeid (näiteks selliseid, mis tekivad tootmise käigus) või 
stabiliseerimise või muu otstarbega lisandeid, mis ei mõjuta aine klassifikatsiooni. Näiteks eraldi 
kirjena peatüki 3.2 tabelis A loetletud aine, mis sisaldab tehnilisi lisandeid või stabiliseerimis- või 
muu otstarbega lisandeid, mis mõjutavad selle klassifikatsiooni, loetakse lahuseks või seguks (vt 
alajagu 2.1.3.3). 

2.1.2.4 Ohtlikke veoseid, mis on loetletud või defineeritud iga klassi alajaos 2.2.x.2, ei tohi veoks vastu 
võtta. 

2.1.2.5 Veosed, mida pole oma nimetusega märgitud, st veosed, mis pole loetletud üksikute kirjetena 
peatüki 3.2 tabelis A ning mis pole loetletud või defineeritud ühes eespool nimetatud alajagudest 
2.2.x.2, peab määrama vastavasse klassi jaos 2.1.3 toodud reeglite alusel. Lisaks peab määrama 
kaasneva ohu (kui seda on) ja pakendigrupi (kui seda on). Pärast klassi, kaasneva ohu (kui seda 
on) ja pakendigrupi (kui seda on) määramist peab määrama vastava ÜRO numbri. Iga klassi lõpus, 
alajagudes 2.2.x.3 (ühiste kirjete nimekiri) toodud otsustuspuud näitavad vastavaid parameetreid 
vastava ühise kirje (ÜRO numbri) valimiseks. Kõikidel juhtudel peab alajaos 2.1.1.2 toodud, 
vastavate tähtedega B, C ja D näidatud astendiku alusel valima kõige spetsiifilisema ühise kirje, mis 
aine või eseme omadusi hõlmab. Kui ainet või eset ei saa alajao 2.1.1.2 kohaselt B- või C-tüüpi kirje 
alla klassifitseerida, siis ja ainult siis, peab teda klassifitseerima D-tüüpi kirje alla. 

2.1.2.6 Peatüki 2.3 katsejuhiste ja klasside alajagudes 2.2.x.1 toodud kriteeriumide alusel, kui see nii on 
määratud, võib kindlaks teha, et peatüki 3.2 tabelis A nimetatud aine, lahus või segu ei vasta selle 
klassi kriteeriumidele. Sel juhul loetakse aine, lahus või segu sellesse klassi mitte kuuluvaks. 

2.1.2.7 Aineid, mille sulamispunkt või sulamise algtemperatuur rõhul 101,3 kPa on 20 ºC või madalam, 
peetakse klassifitseerimise mõttes vedelikeks. Viskoosse aine kohta, mille sulamispunkti ei saa 
määrata, peab läbi viima ASTM D 4359-90 katse või jaos 2.3.4 määratud katse voolavuse 
määramiseks (penetromeetri katse). 

2.1.2.8 Kaubasaatja, kes on katseandmete põhjal tuvastanud, et peatüki 3.2 tabeli A tulbas (2) loetletud 
aine vastab sellise klassi kriteeriumitele, mis ei ole välja toodud peatüki 3.2 tabeli A tulbas (3a) või 
(5), võib pädeva asutuse loal ainet saata: 

- kõige sobivama ühise kirje all, mis on loetletud alajagudes 2.2.x.3 ja mis kajastab kõiki ohte; või 

- sama ÜRO numbri ja nime all, kuid koos informatsiooniga täiendavate ohtude kohta, et 
kajastada kaasnevaid ohte (dokumentatsioon, etikett, ohumärk) tingimusel, et klassi ei muudeta 
ning muud veotingimused (nt koguste piirangud ning pakendite ja paagi sätted), mis 
tavaolukorras kohalduksid sellise ohtude kombinatsiooniga ainetele, on kohaldatavad ka 
loetletud ainele. 

MÄRKUS 1: Luba andev pädev asutus võib olla 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. 

MÄRKUS 2: Sellise loa andmisel peab pädev asutus teavitama ÜRO ohtlike kaupade veo 
ekspertide allkomisjoni ja esitama vastavasisulise ettepaneku ÜRO tüüpeeskirja ohtlike veoste 
nimekirja muutmiseks. Kui esitatud ettepanek lükatakse tagasi, siis peab pädev asutus oma loa 
tagasi võtma. 

MÄRKUS 3: Alajao 2.1.2.8 kohase veo kohta vt ka alajagu 5.4.1.1.20.  

2.1.3 Loetelus mitte märgitud ainete, kaasaarvatud lahuste ja segude (nagu keemiatoodete ja 
jäätmete) klassifikatsioon 



2.1.3.1 Loetelus mitte märgitud ained, kaasaarvatud lahused ja segud, peab klassifitseerima nende 
ohtlikkuse astme alusel, erinevate klasside alajagudes 2.2.x.1 märgitud kriteeriumide kohaselt. Aine 
ohtlikkus tuleb määrata selle füüsiliste ja keemiliste näitajate ning füsioloogiliste omaduste alusel. 
Neid näitajaid ning omadusi peab arvesse võtma ka siis, kui kogemus nõuab rangemate 
määrangute kasutamist 

2.1.3.2 Peatüki 3.2 tabelis A loetelus mitte märgitud aine, mis esitab üksikut ohtu, tuleb klassifitseerida 
vastavasse klassi, selle klassi alajaos 2.2.x.3 toodud ühise kirje alla. 

2.1.3.3 Lahusele või segule, mis vastab RID-i klassifikatsiooni kriteeriumitele ja mis sisaldab ülekaalukalt 
ainult ühte peatüki 3.2 tabeli A loetelus märgitud mitte RID-i alla kuuluvat ainet või aineid või ühe või 
mitme peatüki 3.2 tabeli A loetelus märgitud aine jääke, antakse ÜRO number ja peatüki 3.2 tabeli A 
loetelus märgitud ülekaaluka aine tunnusnimetus, välja arvatud juhul, kui: 

(a) lahus või segu on peatüki 3.2 tabelis A nimetusega märgitud;  

(b) peatüki 3.2 tabeli A loetelus märgitud aine nime ja kirjelduse põhjal on kindel, et see kehtib 
puhta aine kohta 

(c) lahuse või segu klass, klassifikatsiooni kood, füüsiline olek või pakendigrupp on peatüki 3.2 
tabeli A loetelus märgitud aine omast erinev või 

(d) lahuse või segu ohtlikud omadused nõuavad hädaabi meetmete rakendamist, mis erinevad 
peatüki 3.2 tabeli A loetletud ainete jaoks mõeldud meetmetest. 

Eelnimetatud teistel juhtudel, v.a punktis a nimetatud juhul, tuleb lahus või segu klassifitseerida 
vastavasse klassi ühise kirje alla vastavalt selle klassi alajaole 2.2.x.3, arvestades selle lahuse või 
seguga seotud kaasnevat ohtu, väljaarvatud juhul, kui aine või segu ei vasta kõne all oleva klassi 
kriteeriumidele ning seetõttu sellele RID-i nõuded ei kehti. 

2.1.3.4 Lahused ja segud, mis sisaldavad ühte alajagudes 2.1.3.4.1 või 2.1.3.4.2 kirjetesse kuuluvat ainet, 

tuleb klassifitseerida nende alajagude sätete kohaselt. 

2.1.3.4.3  Kasutatud esemed, näiteks trafod ja kondensaatorid, mis sisaldavad alajaos 2.1.3.4.2 nimetatud 

lahust või segu, klassifitseeritakse alati sama klassi 9 kande alla tingimusel, et: 

 

(a) need ei sisalda muid ohtlikke komponente peale klassi 6.1 polühalogeenitud 
dibensodioksiinide ja dibensofuraanide või klassi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 või 8 III 
pakendigrupi komponentide; ja 

(b) neil ei ole alajao 2.1.3.5.3 punktides a–g ja i osutatud ohtlikke omadusi. 

2.1.3.4.1 Lahused ja segud, mis sisaldavad ühte järgnevatest nimetusega märgitud ainetest, peab alati 
klassifitseerima lahuse või segu selle komponendi kirje alla, tingimusel, et neil ei ole alajaos 
2.1.3.5.3 näidatud ohtlikkuse näitajaid. 

− Klass 3 

ÜRO 1921 PROPÜLEENIMIIN, STABILISEERITUD 

ÜRO 3064 NITROGLÜTSERIINI ALKOHOLILAHUS, nitroglütseriini sisaldus üle 1%, kuid 
mitte üle 5% 

− Klass 6.1 

ÜRO 1051 VESINIKTSÜANIID, STABILISEERITUD, veesisaldus alla 3% 

ÜRO 1185 ETÜLEENIMIIN, INHIBEERITUD 

ÜRO 1259 NIKKELKARBONÜÜL 

ÜRO 1613 TSÜAANVESINIKHAPE, VESILAHUS (VESINIKTSÜANIID, VESILAHUS), 
milles on kuni 20% vesiniktsüaniidi 

ÜRO 1614 VESINIKTSÜANIID, STABILISEERITUD, veesisaldus kuni 3% ja on 
absorbeeritud poorse inertse ainega 

ÜRO 1994 RAUDPENTAKARBONÜÜL 

ÜRO 2480 METÜÜLISOTSÜANAAT 

ÜRO 2481 ETÜÜLISOTSÜNAAT 

ÜRO 3294 VESINIKTSÜANIIDI ALKOHOLILAHUS, vesiniktsüaniidi sisaldus kuni 45%  

− Klass 8 



ÜRO 1052 VESINIKFLUORIID, VEEVABA 

ÜRO 1744 BROOM või ÜRO 1744 BROOMI LAHUS 

ÜRO 1790 FLUORVESINIKHAPE, milles on üle 85% fluorvesinikhapet 

ÜRO 2576 FOSFOROKSÜBROMIID, SULAS OLEKUS 

2.1.3.4.2 Lahused ja segud, mille koostises on üks järgnevate 9. klassi ühise kirjete alla kuuluvatest ainetest, 

ÜRO 2315 POLÜKLOREERITUD BIFENÜÜLID, VEDELAD; 

ÜRO 3151 POLÜHALOGEENITUD BIFENÜÜLID, VEDELAD; 

ÜRO 3151 HALOGEENITUD MONOMETÜÜLDIFENÜÜLMETAANID, VEDELAD; 

ÜRO 3151 POLÜHALOGEENITUD TERFENÜÜLID, VEDELAD; 

ÜRO 3152 POLÜHALOGEENITUD BIFENÜÜLID, TAHKED; 

ÜRO 3152 HALOGEENITUD MONOMETÜÜLDIFENÜÜLMETAANID, TAHKED; 

ÜRO 3152 POLÜHALOGEENITUD TERFENÜÜLID, TAHKED või 

ÜRO 3432 POLÜKLOREERITUD BIFENÜÜLID, TAHKED 

 

tuleb alati klassifitseerida sama 9. klassi kirje alla tingimusel et: 

- nad ei sisalda muid ohtlikke lisakomponente peale III pakendigruppi kuuluvaid klasside 3, 4.1, 
4.2, 4.3, 5.1, 6.1 või 8 komponente ja  

- neil ei ole alajaos 2.1.3.5.3 sätestatud ohutunnuseid. 

2.1.3.5 Peatüki 3.2 tabeli A loetelus mitte nimetatud ained, millel on rohkem kui üks ohtlikkuse näitaja, ning 
lahused või segud, mis vastavad RID-i klassifikatsiooni kriteeriumitele ja mis sisaldavad mitut 
ohtlikku ainet, tuleb klassifitseerida ühise kirje alla (vt alajagu 2.1.2.5) ja vastava klassi 
pakendigruppi vastavalt nende ohutunnustele. Selline klassifitseerimine ohutunnuste alusel tuleb 
teostada järgmiselt: 

2.1.3.5.1 Füüsilised ja keemilised näitajad ning füsioloogilised omadused määratakse mõõtmistega või 
arvutustega ning aine, lahus või segu klassifitseeritakse vastavalt erinevate klasside alajagudes 
2.2.x.1 nimetatud kriteeriumidele. 

2.1.3.5.2 Kui selline määramine pole ülemääraste kulutusteta või jõupingutusteta võimalik (nagu mõnda liiki 
jäätmete puhul), klassifitseeritakse aine, lahus või segu selle komponendi klassi, mis kujutab endast 
peamist ohtu. 

2.1.3.5.3 Kui aine, lahuse või segu ohutunnused kuuluvad rohkem kui ühte allpool loetletud ainete klassi või 
gruppi, siis klassifitseeritakse aine, lahus või segu sellesse klassi või ainete gruppi, mis vastab 
peamisele ohule järgmises järjekorras: 

(a) 7. klassi kuuluv materjal (peale radioaktiivsete materjalide vabasaadetistes, millele kohaldatakse 
peatüki 3.3 erisätet 290 ja kus valdavad on muud ohtlikud omadused, välja arvatud ÜRO 
number 3507 URAANHEKSAFLUORIID, RADIOAKTIIVNE MATERJAL, VABASAADETIS); 

(b) 1. klassi kuuluvad ained; 

(c) 2. klassi kuuluvad ained; 

(d) 3. klassi kuuluvad vedelad lõhkeained mitteplahvatavas olekus; 

(e) klassi 4.1 kuuluvad isereageerivad ained ja tahked lõhkeained mitteplahvatavas olekus; 

(f) klassi 4.2 kuuluvad pürofoorsed ained; 

(g) klassi 5.2 kuuluvad ained; 

(h) klassi 6.1, mis vastavad I pakendigrupi sissehingatava mürgisuse kriteeriumitele. (Ained, mis 
vastavad 8. klassi klassifikatsioonikriteeriumidele ning mille tolm ja udu (LC50) on 
sissehingamisel mürgised I pakendigrupi ulatuses ning mis on ainult sissevõtmisel või 
kokkupuutel nahaga mürgised III või madalama pakendigrupi ulatuses, tuleb määrata 8. klassi); 

(i) Klassi 6.2 kuuluvad nakkusohtlikud ained. 

2.1.3.5.4 Kui aine ohutunnused kuuluvad rohkem kui ühte klassi või ainete gruppi, mis pole eelnevas alajaos 
2.1.3.5.3 loetletud, tuleb aine klassifitseerida samade reeglite alusel, kuid vastav klass tuleb valida 
lähtuvalt alajao 2.1.3.10 tabelis toodud ohtlikkuse pingereale. 



2.1.3.5.5 Kui veetakse jäätmeid, mille koostis ei ole täpselt teada, võib selle määrata ÜRO numbri alla ja 
alajao 2.1.3.5.2 kohaselt pakendigruppi, võttes aluseks kaubasaatja andmeid jäätme kohta, 
sealhulgas kõiki ohutus- ja keskkonnaalastes õigusaktides1 nõutud olemasolevaid tehnilisi ja 
ohutusalaseid andmeid. 

Kahtluse korral tuleb määrata suurim ohutase. 

Kui aga jäätmete koostist käsitlevate andmete ja tuvastatud komponentide füüsikaliste ja keemiliste 
omaduste põhjal on võimalik tõendada, et jäätme omadused ei vasta I pakendigrupi omadustele, 
võib jäätme liigitada vaikimisi II pakendirühma kõige sobivama n.o.s. kirje alla. Kui on siiski teada, et 
jäätmetel on keskkonnale ohtlikud omadused, võib need määrata pakendigruppi III ÜRO numbrite 
3077 või 3082 alla. 

Kõnealust korda ei ole lubatud kasutada jäätmete puhul, mis sisaldavad alajaos 2.1.3.5.3 nimetatud 
aineid, klassi 4.3 kuuluvaid aineid, alajaos 2.1.3.7 nimetatud aineid või aineid, mida ei tohi alajao 
2.2.x.2 kohaselt veoks vastu võtta. 

2.1.3.6 Alati tuleb kasutada kõige spetsiifilisemat ühist kirjet (vt alajagu 2.1.2.5), st üldist n.o.s-kirjet võib 
kasutada ainult siis, kui üldkirjet või spetsiifilist n.o.s-kirjet ei saa kasutada. 

2.1.3.7 Oksüdeerivate ainete lahused ja segud või kaasneva oksüdeeriva ohuga ained võivad olla 
plahvatavad. Sel juhul tohib neid veoks vastu võtta ainult siis, kui nad vastavad 1. klassi nõuetele. 
Tahkete ammooniumnitraadil põhinevate väetiste kohta vt alajao 2.2.51.2.2 kolmeteistkümnes ja 
neljateistkümnes lõik ja „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu“ III osa jagu 39. 

2.1.3.8 Klassidesse 1 kuni 6.2, 8 ja 9 kuuluvad aineid, välja arvatud ÜRO nr 3077 ja ÜRO nr 3082, mis 
vastavad alajao 2.2.9.1.10 kriteeriumidele, loetakse lisaks klassidega 1 kuni 6.2, 8 ja 9 kaasnevatele 
ohtudele ka keskkonnaohtlikeks aineteks. Mitte ühelegi teisele kui alajao 2.2.9.1.10 kriteeriumidele 
vastavad muud ained või mitte ühegi klassi 9 aine alla kuuluvad ained tuleb määrata vastavalt ÜRO 
nr 3077 või ÜRO nr 3082 alla. 

2.1.3.9 Jäätmeid, mis ei vasta klasside 1 kuni 9 klassifikatsioonikriteeriumidele, aga mida hõlmab „Ohtlike 
jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli konventsioon”, võib vedada ÜRO 
nr 3077 või 3082 kohaselt. 

                                                 
1 Selline õigusakt on näiteks komisjoni 3. mai 2000. aasta otsus 2000/532/EÜ, millega asendatakse otsus 94/3/EÜ, millega 

kehtestatakse jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 75/442/EMÜ artikli 1 punkti a kohaselt muudetud kujul jäätmete nimistu; 
nõukogu otsus 94/904/EÜ, millega kehtestatakse ohtlikke jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 91/689/EMÜ artikli 1 lõike 4 
kohaselt ohtlike jäätmete nimistu muudetud kujul (EÜT L 226, 6.9.2000, lk 3) ning 19. novembri 2008 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22. 
november 2008, leheküljed 3–30). 



 

2.1.3.10 Ohtude pingerea tabel 
 

Klass ja 
pakendigrupp 

4.1 II 4.1 III 4.2 II 4.2 III 4.3 I 4.3 II 4.3 III 5.1 I 5.1 II 5.1 III 6.1 I 
MÜRGINE 
NAHALE 

6.1 I 
MÜRGINE 
SEES-
PIDISELT 

6.1 II 6.1 III 8 I 8 II 8 III 9 

3 I TAH 
4.1 

VED 
3 I 

TAH4.
1 

VED 
3 I 

TAH 
4.2 

VED 
3 I 

TAH 
4.2 

VED 
3 I 

4.3 I 4.3 I 4.3 I TAH 
5.1 I 

VED 
3 I 

TAH 
5.1 I 

VED 
3 I 

TAH 
5.1 I 

VED 
3 I 

3 I 3 I 3 I 3 I 3 I 3 I 3 I 3 I 

3 II TAH 
4.1 

VED 
3.II 

TAH 
4.1 

VED 
3.II 

TAH 
4.2 

VED 
3 II 

TAH 
4.2 

VED 
3 II 

4.3 I 4.3 II 4.3 II TAH 
5.1 I 

VED 
3 I 

TAH 
5.1 II 

VED 
3 II 

TAH 
5.1 II 

VED 
3 II 

3 I 3 I 3 II 3 II 8 I 3 II 3 II 3 II 

3 III TAH 
4.1 

VED 
3.II 

TAH 
4.1 

VED 
3.III 

TAH 
4.2 

VED 
3 II 

TAH 
4.2 

VED 
3 III 

4.3 I 4.3 II 4.3 III TAH 
5.1 I 

VED 
3 I 

TAH 
5.1 II 

VED 
3 II 

TAH 
5.1 III 

VED  
3 III 

6.1 I 6.1 I 6.1 II 3 III *) 8 I 8 II 3 III 3 III 

4.1 II   4.2 II 4.2 II 4.3 I 4.3 II 4.3 II 5.1 I 4.1 II 4.1 II 6.1 I 6.1 I TAH 
6.1II 

VED 
4.1II 
 

TAH 
6.1II 

VED 
4.1II 
 

8 I TAH 
4.1 II 

VED 
8 II 

TAH 
4.1 II 

VED 
8 II 

 4.1 II 

4.1 III   4.2 II 4.2 III 4.3 I 4.3 II 4.3 III 5.1 I 4.1 II  4.1 III 6.1 I 6.1 I 6.1 II TAH 
6.1III 

VED 
4.1III 

8 I  8 II TAH 
4.1III 

VED 
8 III 

 4.1 III 

4.2 II     4.3 I 4.3 II 4.3 II 5.1 I 4.2 II 4.2 II 6.1 I 6.1 I 4.2 II 4.2 II 8 I  4.2 II  4.2 II  4.2 II 

4.2 III     4.3 I 4.3 II 4.3 III 5.1 I 5.1 II 4.2 III 6.1 I 6.1 I 6.1 II 4.2 III 8 I  8 II  4.2 III  4.2 III 

4.3 I        5.1 I 4.3 I 4.3 I 6.1 I 4.3 I 4.3 I 4.3 I 4.3 I  4.3 I  4.3 I  4.3 I 

4.3 II        5.1 I 4.3 II 4.3 II 6.1 I 4.3 I 4.3 II 4.3 II 8 I  4.3 II  4.3 II  4.3 II 

4.3 III        5.1 I 5.1 II 4.3 III 6.1 I 6.1 I 6.1 II 4.3 III 8 I  8 II  4.3 III  4.3 III 

5.1 I           5.1 I 5.1 I 5.1 I 5.1 I 5.1 I  5.1 I  5.1 I  5.1 I 

5.1 II           6.1 I 5.1 I 5.1 II 5.1 II 8 I  5.1 II  5.1 II  5.1 II 

5.1 III           6.1 I 6.1 I 6.1 II 5.1 III 8 I  8 II 5.1 III  5.1 III 

6.1 I NAHALE               TAH 
6.1 I 

VED 
8 I 

 6.1 I 6.1 I  6.1 I 

6.1 I 
SEESPID 

              TAH 
6.1 I 

VED 
8 I 

 6.1 I 6.1 I  6.1 I 

6.1 II 
HINGAM 

              TAH 
6.1 I 

VED 
8 I 

 6.1 II  6.1 II  6.1 II 

6.1 II 
NAHALE 

              TAH 
6.1 I 

VED 
8 I 

TAH 
6.1 II 

VED 
8 II 

 6.1 II  6.1 II 

6.1 II  
SEESPID 

  TAH 
VED 

= 
= 

tahked ained ja segud 
vedelad ained, segud ja lahused 

 8.1 TAH 
6.1 II 

VED 
8 II 

 6.1 II  6.1 II 

6.1 III   NAHALE = mürgine nahale  8 I  8 II  8 III  6.1 III 

8 I   SEESPID = mürgine seespidiselt     8 I 

8 II   HINGAM = sissehingamisel mürgine     8 II 

8 III   *) Klassi 6.1 pestitsiidide jaoks     8 III 

 



MÄRKUS 1: Näited tabeli kasutamise selgitamiseks 

Üksiku aine klassifitseerimine 

Klassifitseeritava aine kirjeldus: 

Loetelus mitte määratud amiin, mis vastab 3. klassi II pakendigrupi ning 8. klassi I 
pakendigrupi kriteeriumidele. 

Reeglid: 

Rea 3 II ristumine veeruga 8 I annab 8, I. See amiin on seega klassifitseeritud 8. klassi 
alla: ÜRO nr 2734 AMIINID, VEDELAD, SÖÖBIVAD, KERGESTISÜTTIVAD, N.O.S. või 
ÜRO nr POLÜAMIINID, VEDELAD, SÖÖBIVAD, KERGESTISÜTTIVAD, N.O.S., I 
pakendigrupp. 

Segu klassifitseerimine 

Klassifitseeritava segu kirjeldus: 

Segu, mis koosneb 3. klassi III pakendigruppi klassifitseeritud kergestisüttivast vedelikust, 
klassi 6.1 II pakendigruppi kuuluvast mürgisest ainest ja 8. klassi I pakendigruppi 
kuuluvast sööbivast ainest 

Reeglid: 

Rea 3, III ristumine veeruga 6.1 II annab 6.1 II. 

Rea 6.1 II ristumine veeruga 8 I annab 8 I LIQ. 

Kuna see segu pole rohkem defineeritud, tuleb ta klassifitseerida 8. klassi alla: ÜRO nr 
2922 SÖÖBIV VEDELIK, MÜRGINE, N.O.S., pakendigruppi I. 

2: Segude ja lahuste klassidesse ning pakendigruppidesse klassifitseerimise näited: 

Klassi 6.1(II) kuuluva fenooli lahus 3. klassi (II) benseenis tuleb klassifitseerida klassi 3 (II); 
see lahus tuleb klassifitseerida fenooli mürgisust aluseks võttes kui ÜRO nr 1992 
KERGESTISÜTTIV VEDELIK, MÜRGINE, N.O.S., 3. klass (II). 

Klassi 6.1 (II) kuuluva naatriumarsenaadi ja klassi 8 (II) kuuluva naatriumhüdroksiidi tahke 
segu tuleb klassifitseerida kui ÜRO nr 3290 MÜRGINE TAHKE AINE, SÖÖBIV, 
ANORGAANILINE, N.O.S., klass 6.1 (II). 

Klassi 4.1 (III) kuuluva toor- või rafineeritud naftaleeni lahus klassi 3 (II) kuuluvas bensiinis 
tuleb klassifitseerida kui ÜRO nr 3295 SÜSIVESINIKUD, VEDELAD, N.O.S., klass 3 (II). 

Klassi 3 (III) kuuluvate süsivesinike ja klassi 9 (II) kuuluvate polükloreeritud bifenüülide 
(PCB) segu tuleb klassifitseerida kui ÜRO nr 2315 POLÜKLOREERITUD BIFENÜÜLID, 
klass 9 (II). 

Klassi 3 kuuluvate propüleenimiini ja klassi 9 (II) kuuluvate polükloreeritud bifenüülide 
(PCB) segu tuleb klassifitseerida kui ÜRO nr 1921 PROPÜÜLNIMIIN, STABILISEERITUD, 
klass 3. 

2.1.4 Uute ainete klassifitseerimine 

2.1.4.1 Kui aine klass pole selge ning seda veetakse edasistele katsetamistele, peab sellele ainele määrama 
esialgse klassi, ohtliku veose tunnusnimetuse ja ÜRO numbri, võttes aluseks kaubasaatja teadmised 
selle kauba kohta ning rakendades 

(a) peatüki 2.2 klassifikatsiooni kriteeriumeid ja 

(b) käesoleva peatüki nõudeid. 

Kasutama peab valitud ohtliku veose tunnusnimetusele vastavat kõige rangemat võimalikku 
pakendigruppi. 

Selle sätte rakendamisel peab ohtliku veose tunnusnimetusele lisama sõna „PROOV” (nt 
„KERGESTISÜTTIV VEDELIK, N.O.S., PROOV”). Teatud juhtudel, kui ohtliku veose tunnusnimetus 
on määratud aine proovi jaoks, mis peab teatud klassifitseerimise kriteeriumeile vastama (nt GAASI 
PROOV, MITTE RÕHU ALL, KERGESTISÜTTIV, ÜRO nr 3167), peab kasutama seda ohtliku veose 
tunnusnimetust Kui proovi vedamiseks kasutatakse N.O.S. kirjet, ei pea ohtliku veose tunnusnimetus 
olema lisatud tehnilisele nimetusele, nagu nõutud peatüki 3.3 erisättes 274. 

2.1.4.2 Aine proove peab vedama vastavalt esialgselt määratud ohtliku veose tunnusnimetusele kehtivatele 
nõuetele tingimusel, et: 



(a) aine pole peatüki 2.2 alajao 2.2.x.3 või peatüki 3.2 kohaselt veoks keelatud; 

(b) ainet ei peeta vastavaks 1. klassi kriteeriumidele või ta pole nakkusohtlik aine ega radioaktiivne 
materjal; 

(c) aine on kooskõlas vastavate alajagude 2.2.41.1 või 2.2.52.1.9 nõuetega, kui tegemist on 
isereageeriva ainega või orgaanilise peroksiidiga; 

(d) proovi veetakse kombineeritud pakendis, mille puhasmass paki kohta ei ületa 2,5 kg; ja 

(e) proov pole pakitud kokku teiste veostega. 

2.1.4.3 Testimiseks mõeldud kõrge siseenergiaga materjalide proovid 

2.1.4.3.1 „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu“ lisa 6 (läbivaatusprotseduurid) tabelites A6.1 ja/või A6.3 
loetletud funktsionaalrühmi sisaldavaid orgaaniliste ainete proove võib vedada klassile 4.1 vastava 
ÜRO nr 3224 (isereageeriv tahke aine tüüp C) või ÜRO nr 3223 (isereageeriv vedelik tüüp C) all 
tingimusel, et: 

 a)  Proovid ei sisalda: 

  i) teadaolevaid lõhkeaineid; 

  ii) aineid, mille katsetamisel on selgunud plahvatusomadused; 

  iii) aineid, mille eesmärk on avaldada plahvatuslikku või pürotehnilist mõju; või 

  iv) eriotstarbeliste lõhkeainete sünteetiliste lähteainete komponente; 

 b) Orgaanilist ainet sisaldavate klassi 5.1 anorgaaniliste oksüdeerivate ainete segude, komplekside 
või soolade puhul on anorgaanilise oksüdeeriva aine kontsentratsioon: 

  i) madalam kui 15 massiprotsenti, kui need määratakse I pakendigruppi (kõrge ohtlikkus) 
või II pakendigruppi (keskmine ohtlikkus) 

  ii) madalam kui 30 massiprotsenti, kui need määratakse III pakendigruppi (madal 
ohtlikkus); 

 c) Saadavalolevad andmed ei võimalda täpsemat klassifitseerimist; 

 d) Proov ei ole pakitud koos teiste kaupadega; ja  

 e) Proov pakitakse pakkimiseeskirja P520 kohaselt ning alajao 4.1.4.1 pakkimise erisätte PP94 või 
PP95 kohaselt, kui see alajagu on kohaldatav. 

 

2.1.5 Esemete klassifitseerimine n.o.s kirjega ohtlikke veoseid sisaldavateks esemeteks 

 MÄRKUS: Ilma veose tunnusnimetuseta esemetele ja esemetele, mis sisaldavad ohtlikke veoseid 
ainult peatüki 3.2 tabeli A veerus 7a määratud lubatud piiratud kogustes, võib kohaldada ÜRO nr 
3363 ning peatüki 3.3 erisätteid 301 ja 672. 

2.1.5.1 Ohtlikke veoseid sisaldavaid esemeid võib klassifitseerida sisalduvate ohtlike veoste veose 
tunnusnimetuse alla RID-i ülejäänud osade või selle jao kohaselt. 

 Selle jao mõistes tähendab ese masinat, aparaati või muud seadet, mis sisaldab üht või mitut ohtlikku 
veost (või nende jääke), mis moodustavad eseme lahutamatu osa, mis on vajalik eseme toimimiseks 
ja mida ei saa veo ajaks eemaldada. 

 Sisepakendit ei loeta esemeks. 

2.1.5.2 Lisaks võivad selliseid esemed sisaldada akusid. Esemega lahutamatult seotud liitiumakud peavad 
olema sellist tüüpi, mille puhul on tõendatud vastavus „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu“ III osa 
alajao 38.3 katsenõuetele, kui RID ei sätesta teisiti (nt tootmiseelsed esemete prototüübid, mis 
sisaldavad liitiumakusid, või väikepartiid, mis ei sisalda üle 100 sellise eseme). 

2.1.5.3 Antud jagu ei kohaldu esemetele, mille jaoks on peatüki 3.2 tabelis A juba olemas täpsem veose 
tunnusnimetus. 

2.1.5.4 Antud jagu ei kohaldu klassi 1, klassi 6.2 ja klassi 7 ohtlikele veostele ega esemetes sisalduvatele 
radioaktiivsetele ainetele. See jagu kohaldub aga esemetele, mis sisaldavad lõhkeaineid, mis alajao 
2.2.1.1.8.2 kohaselt on vabastatud klassist 1. 

2.1.5.5 Ohtlikke veoseid sisaldavatele esemetele tuleb esinevate ohtude alusel määrata sobiv klass, 
kasutades võimaluse korral alajao 2.1.3.10 ohtude pingerea tabelit iga esemes sisalduva ohtliku 
veose puhul. Kui esemes sisalduvad klassi 9 klassifitseeritud ohtlikud veosed, siis tuleb lugeda, et 
kõik muud esemes sisalduvad ohtlikud ained on kõrge ohtlikkusega. 



2.1.5.6 Kaasnevad ohud peavad esindama esemes sisalduva ohtliku veose peamisi ohte. Kui esemes 
sisaldub ainult üks ohtlik veos, siis peavad võimalikud kaasnevad ohud olema need, mis on 
tuvastatud peatüki 3.2 tabeli A veerus 5. Kui ese sisaldab rohkem kui üht ohtlikku veost ja need 
võivad veo ajal üksteisega ohtlikult reageerida, siis tuleb iga ohtlik veos pakkida eraldi (vt alajagu 
4.1.1.6). 

 

2.1.6  Äravisatud, tühjade ja puhastamata pakendite klassifikatsioon 

 

Tühjadele puhastamata pakenditele, suurpakenditele või IBC-dele või nende osadele, mida 
veetakse kõrvaldamiseks, ringlussevõtuks või nende materjali taaskasutamiseks, kuid mitte 
korrastamiseks, parandamiseks, korrapäraseks hoolduseks, ümbertöötamiseks või 
korduskasutamiseks, võib määrata ÜRO nr 3509, kui need vastavad selle sissekande 
tingimustele. 



 

Peatükk 2.2 

Erinevatele klassidele omased sätted 

2.2.1 Klass 1 Plahvatavad ained ja esemed 

2.2.1.1 Kriteeriumid 

2.2.1.1.1 1. klass hõlmab järgmisi aineid ja esemeid: 

(a) Plahvatavad ained: tahked või vedelad ained (või ainete segud), mis sellisel temperatuuril ja sellisel 
rõhul tekitavad keemiliste reaktsioonide tulemusena gaase sellise kiirusega, et see põhjustab 
ümbruskonnas kahjustusi. 

Pürotehnilised ained: ained või ainete segud, mis on ette nähtud selleks, et nad tekitaksid soojuse-, 
valguse-, heli-, gaasi- või suitsuefekte või nende kombinatsioone mittedetoneerivate, eksotermiliste, 
stabiilsete keemiliste reaktsioonide tulemusel. 

 

MÄRKUS 1: Ained, mis ise pole plahvatavad, kuid mis võivad moodustada lõhkevaid gaasi-, auru- või 
tolmusegusid, pole 1. klassi ained. 

2: 1. klassi ei kuulu ka: veega või alkoholiga niisutatud lõhkeained, mille vee- või 
alkoholisisaldus ületab määratud piirmäärad ning plastifikaatorit sisaldavad lõhkeained 
(need ained on määratud 3. klassi või 4. klassi) ning lõhkeained, mis nende ülekaaluka 
ohu tõttu on määratud klassi 5.2. 

(b) Plahvatavad esemed: esemed, mis sisaldavad ühte või enamat lõhkeainet või pürotehnilist ainet. 

MÄRKUS: Seadmed, mis sisaldavad lõhkevaid või pürotehnilisi aineid nii väikeses koguses või kui 
need ained on sellised, et nende tahtmatu või juhuslik süttimine või initsieerimine veo ajal 
ei põhjusta mingit seadmevälist mõju kas väljapaiskumise, tule, suitsu, kuumuse või 
tugeva müra näol, ei kuulu 1. klassi nõuete alla. 

(c) Eespool mitte nimetatud ained ja esemed, mis on toodetud eesmärgiga avaldada plahvatuslikku või 
pürotehnilist mõju. 

1. klassis nimetatu paremaks mõistmiseks kehtib järgnev definitsioon: 

Flegmatiseeritud tähendab, et lõhkeainele on lisatud ainet (ehk flegmatisaatorit), et suurendada selle 
turvalisust käsitsemisel ja veo ajal. Flegmatisaator muudab lõhkeaine tundetuks või vähem tundlikuks 
järgnevatele tegevustele: kuumutamine, põrutus, kokkupõrge, perkussioon või hõõrdumine. 
Tüüpilised flegmatiseerivad ained on näiteks vaha, paber, vesi, polümeerid (näiteks klorofluoro 
polümeerid), alkohol ja õlid (näiteks vaseliin ja parafiin). 

2.2.1.1.2 Mis tahes aine või eseme puhul, millel on või millel arvatakse olevat plahvatavad omadused, peab 
„Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” I osa katsete, reeglite ning kriteeriumide kohaselt olema 
arvesse võetud see, et see määratakse 1. klassi aineks. 

1. klassi määratud ainet või eset võib veoks vastu võtta vaid juhul, kui sellele on määratud peatükis 
3.2 tabelis A loetletud nimetus või n.o.s. kirje ning ta vastab „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” 
kriteeriumidele. 

2.2.1.1.3 1. klassi kuuluvatele ainetele ja esemetele tuleb määrata peatükis 3.2 tabelis A loetletud ÜRO number 
ja nimetus või n.o.s. kirje. Peatüki 3.2 tabeli A ainete ja esemete nimetusi peab interpreteerima 
alajaos 2.2.1.4 toodud sõnastiku alusel. 

Uute või olemasolevate plahvatavate ainete või esemete proovid, mida veetakse kas katsetamise, 
klassifitseerimise, uurimis- ja arendustegevuse kvaliteedikontrolli eesmärgil või kaubanäidistena, välja 
arvatud initsieerivad lõhkeained, võivad olla määratud ÜRO nr 0190 NÄIDISED; LÕHKEAINED, alla. 

Peatüki 3.2 tabeli A loetelus mitte nimetatud plahvatavate ainete või esemete määramine 1. klassi 
n.o.s-kirje või ÜRO nr 0190 NÄIDISED, LÕHKEAINED, alla nagu ka teatud ainete määramine, mille 
vedu on peatüki 3.2 tabeli A veeru (6) erisätete kohaselt võimalik pädeva asutuse eriloal, peab olema 
korraldatud päritolumaa pädeva asutuse poolt. See pädev asutus peab kirjalikult kinnitama ka nende 
ainete ja esemete veotingimused. 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. 

2.2.1.1.4 1. klassi kuuluvad ainetele ja esemetele tuleb määrata sektor vastavalt alajaole 2.2.1.1.5 ning 
sobivusgrupp vastavalt alajaole 2.2.1.1.6. Sektor peab põhinema jagudes 2.3.0 ja 2.3.1 kirjeldatud 
katsete tulemustel, kasutades alajaos 2.2.1.1.5 toodud definitsioone. Sobivusgrupp määratakse 



 

vastavalt definitsioonidele alajaos 2.2.1.1.6. Klassifikatsioonikood koosneb sektori numbrist ning 
sobivusgruppi märkivast tähest 

2.2.1.1.5 Jagude definitsioonid 

Jagu 1.1 Ained ja esemed, millel on massiplahvatuse oht (massiplahvatus on plahvatus, mis 
mõjutab peaaegu kogu lasti praktiliselt silmapilkselt). 

Jagu 1.2 Ained ja esemed, millel on väljapaiskumise oht, kuid mitte massiplahvatuse oht. 

Jagu 1.3 Ained ja esemed, millel on tuleoht ning kas vähene plahvatuse oht või vähene 
väljapaiskumise oht või need mõlemad, kuid mitte massiplahvatuse oht: 

(a) mille põlemine tekitab märgatavat soojuskiirgus või 

(b) mis põlevad üksteise järel, tekitades väheseid plahvatuse või väljapaiskumise efekte 
või mõlemaid. 

Jagu 1.4 Ained või esemed, mis kujutavad endast vaid vähest plahvatusohtu süttimise või 
initsieerimise puhul veo ajal. Efektid jäävad suures osas pakendisisesteks ning ei tekita 
märgatava suurusega või märgatavale kaugusele lendavate kildude väljapaiskumist. 
Väline tuleallikas ei tekita praktiliselt silmapilkset peaaegu kogu pakendi sisu 
plahvatamist 

Jagu 1.5 Eriti tuimad, massiplahvatuse ohuga ained, mis on nii tuimad, et normaalsetel 
veotingimustel on initsieerimise või põlemiselt detonatsioonile ülemineku tõenäosus 
väga väike. Minimaalse nõudena ei tohi need ained välise tule katsel plahvatada. 

Jagu 1.6 Ülituimad esemed, millel pole massiplahvatuse ohtu. Esemed sisaldavad valdavalt 
ülituimasid aineid ning neil on tühine juhusliku süttimise või tulelevimise tõenäosus. 

MÄRKUS: Sektori 1.6 ainete risk on piiratud üksiku eseme plahvatusega. 

2.2.1.1.6 Ainete ja esemete sobivusgruppide definitsioonid 

A Initisieeriv lõhkeaine. 

B Ese, mis sisaldavad initsieerivat lõhkeainet ning millel pole kahte või enamat tõhusat 
kaitseelementi. Mõned esemed, nagu näiteks detonaatorid õhkimistöödeks, detonaatorite 
kogumid õhkimistöödeks ja süütekapslid, kuuluvad siia hulka, ehkki nad ei sisalda initsieerivat 
lõhkeainet. 

C Paisklõhkeaine või muu äkilise leegiga põlev lõhkeaine või ese, mis sellist ainet sisaldab. 

D Sekundaarse detoneerimisega plahvatav aine või must püssirohi või ese, mis sisaldab 
sekundaarse detoneerimisega plahvatavat ainet (igal juhul ilma sütiku ja lõhkelaenguta), või ese, 
mis sisaldab initsieerivat lõhkeainet ja millel on kaks või enam tõhusat kaitsedetaili. 

E Ese, mis sisaldab sekundaarse detoneerimisega plahvatavat ainet, ilma sütikuta, koos 
lõhkelaenguga (välja arvatud see, mis sisaldab kergestisüttivat vedelikku või geeli või 
hüpergoolseid vedelikke). 

F Ese, mis sisaldab sekundaarse detoneerimisega plahvatavat ainet koos sütikuga, koos 
lõhkelaenguga (välja arvatud see, mis sisaldab kergestisüttivat vedelikku või geeli või 
hüpergoolseid vedelikke). 

G Pürotehniline aine või ese, mis sisaldab pürotehnilist ainet, või ese, mis sisaldab nii plahvatavat 
kui ka valgustavat, süütavat, pisaraid või suitsu tekitavat ainet (peale veega aktiveeritud eset või 
eset, mis sisaldab valget fosforit, fosfiide, pürofoorset ainet, kergestisüttivat vedelikku või geeli või 
hüpergoolseid vedelikke). 

H Ese, mis sisaldab nii plahvatavat ainet kui ka valget fosforit. 

J Ese, mis sisaldab nii plahvatavat ainet kui ka kergestisüttivat vedelikku või geeli. 

K Ese, mis sisaldab nii plahvatavat ainet kui ka mürkkemikaali. 

L Plahvatav aine või plahvatavat ainet sisaldav ese, mis on eriti ohtlik (nt veega aktiveerimise või 
isesüttivate vedelike, fosfiidide või pürofoorse aine juuresoleku korral) ning mis nõuab iga tüübi 
isoleerimist. 

N Esemed, mis sisaldavad valdavalt ülituimasid aineid. 

S Aine või ese, mis on selliselt pakitud või konstrueeritud, et juhuslikust töölehakkamisest tekkivad 
ohtlikud mõjud piirduvad ainult pakendiga, väljaarvatud juhul, kui pakend on tule poolt 
kahjustatud. Sel juhul on kõik plahvatuse või laialipaiskumise mõjud sellises ulatuses piiratud, et 
nad oluliselt ei takista või tõkesta tule kustutamist või muid päästetöid pakendi vahetus läheduses. 



 

MÄRKUS 1: Iga aine või ese, mis on pakitud määratud pakendisse, võib kuuluda ainult ühte 
sobivusgruppi. Kuna sobivusgrupi S kriteeriumid põhinevad kogemustel, siis sellesse 
gruppi määramine tuleb tingimata siduda klassifikatsioonikoodi määramise katsetega. 

2: Sobivusgruppidesse D ja E kuuluvad esemed võivad olla varustatud oma 
initsieerimisvahenditega või olla pakitud koos oma initsieerimisvahenditega tingimusel, 
et nendel vahenditel on vähemalt kaks tõhusat kaitsedetaili, mis väldivad plahvatuse 
nende initsieerimisvahendite juhuslikul toimimisel. Sellised kaubad ja pakendid tuleb 
määrata sobivusgruppidesse D või E. 

3: Sobivusgruppidesse D ja E kuuluvad esemed võivad olla varustatud oma 
initsieerimisvahenditega või olla pakitud koos oma initsieerimisvahenditega, millel pole 
kahte tõhusat kaitsedetaili (st sobivusgruppi B määratud initsieerimisvahendid) 
tingimusel, et nad vastavad jao 4.1.10 koospakkimise sättele MP21. 

4: Esemed võivad olla varustatud oma initsieerimisvahenditega või olla pakitud koos oma 
initsieerimisvahenditega tingimusel, et need initsieerimisvahendid ei saa normaalsete 
veotingimuste korral töötada. 

5: Sobivusgruppidesse C, D ja E kuuluvaid esemeid võib kokku pakkida. Sellised 
pakendid tuleb määrata sobivusgruppi E 

2.2.1.1.7 Pürotehnika klassifitseerimine 

2.2.1.1.7.1 Pürotehnika tuleb tavaliselt määrata jagudesse 1.1, 1.2, 1.3. ja 1.4 „Katsete ja kriteeriumide 
käsiraamatu” 6. katseteseeria katseandmete alusel. Kuid: 

(a) kosed, mis sisaldavad valgustussähvatusega segu (vt alajao 2.2.1.1.7.5 märkus 2), tuleb 
klassifitseerida kui 1.1G hoolimata 6. katseseeria tulemustest; 

(b) kuna aga selliste esemete varieeruvus on väga suur ning katsekohtade kättesaadavus võib olla 
piiratud, võib jaotustesse määramise teha vastavalt alajaotuses 2.2.1.1.7.2 kirjeldatud 
protseduurile. 

2.2.1.1.7.2 Pürotehnika võib määrata ÜRO nr 0333, 0334, 0335 või 0336 alla ja lavatehnilised esemed määrata 
ÜRO nr 0431 alla nende esemete puhul, mis vastavad alajao 2.2.1.1.7.5 pürotehniliste vahendite 
klassifikatsiooni põhitabeli klassifikatsioonile 1.4G analoogia põhjal, ilma 6. katseseeria testimiste 
läbiviimise vajaduseta, vastavalt alajaotuse 2.2.1.1.7.5 pürotehnika klassifikatsiooni põhitabelile. 
Selline määramine tuleb läbi viia pädeva asutuse nõusolekul. Tabelis näitamata vahendid tuleb 
klassifitseerida 6. katsete seeria katseandmete alusel. 

MÄRKUS 1: Muid pürotehnika tüüpide võib lisada alajao 2.2.1.1.7.5 tabeli 1. veergu ainult ÜRO 
ohtlike kaupade veo ekspertide allkomisjonile kaalutlemiseks esitatud katseandmete 
põhjal. 

2: Pädevatele asutustele esitatud katseandmed, mis tõendavad või lükkavad ümber tabeli 
2.2.1.1.7.5 veerus 4 toodud pürotehnika määramise 5. veeru jaotusesse, tuleb esitada 
teadmiseks ÜRO ohtlike kaupade veo ekspertide allkomisjonile. 

2.2.1.1.7.3 Kui rohkem kui ühe jaotuse pürotehnilisi vahendeid pakitakse samasse pakendisse, tuleb nad 
klassifitseerida kõige ohtlikuma jaotuse alusel, välja arvatud juhul, kui 6. katseseeria katseandmed 
näitavad vastupidist 

2.2.1.1.7.4 Alajao 2.2.1.1.7.5 tabelis toodud klassifikatsioon kehtib ainult kartongist kastidesse (4G) pakitud 
esemete kohta  

2.2.1.1.7.5 Pürotehniliste vahendite klassifikatsiooni põhitabel.2 

MÄRKUS 1: Kui ei ole teisiti öeldud, on tabelis toodud viited protsentidele kõikide pürotehniliste 
ainete (nt raketimootori, viskelaengu, lõhkelaengu ning efektilaengu) massi kohta. 

2: „Valgustussähvatusega segu” viitab käesolevas tabelis pulbrilisel kujul või ilutulestikus 
kasutatavate pürotehniliste üksustena eksisteerivatele pürotehnilistele ainetele, mida 
kasutatakse koskedes või heliefekti esilekutsumiseks või lõhkelaenguna või 
paiskelaenguna, välja arvatud juhul, kui: 

a) Rõhu tõusuks kuluv aeg on „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” 7. lisa HSL 
valgussähvatusega segu katses 0,5 g pürotehnilise segu puhul pikem kui 6 ms; või 

b)  Pürotehniline segu annab „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” 7. lisa US 
valgussähvatusega segu katses negatiivse tulemuse „–”. 

                                                 
2 Käesolev tabel sisaldab pürotehniliste vahendite klassifikatsiooni, mida võib kasutada 6. katseseeria 

andmete puudumisel (vt alajagu 2.2.1.1.7.2). 



 

3: Mõõdud millimeetrites viitavad järgmisele: 

a) kumerate ja sfääriliste sektoritega kestade puhul kumeruse või sfääri diameeter; 

b) silindriliste kestade puhul kesta pikkus; 

c) tähepommide, Rooma küünalde, lasketorude tulevärgi või tulepadade torukujulise 
kesta sisemine diameeter; 

d) tulepadade puhul (tulepöörised, tuleringid: pakendid kandilised või silindrilised) 
pürotehnilise laengu mortiiri sisemine diameeter. 

  



 

Tüüp Hõlmab: / Sünonüüm: Definitsioon Spetsifikatsioon Klassifi-
katsioon 

Kest, 
sfääriline 
(kumer) või 
silindriline 

Sfäärilise kesta kujud: 
„tõusva ratta” kest, 
mitmevärvilise laengu 
kest, ühevärvilise 
laengu kest, 
spetsiaalse kujuga (nt 
fraktsioonidena) 
lennutatavate 
laengute kest, paljude 
efektidega laengute 
kest, laine efekti 
tekitav kest, 
langevarjuga laengute 
kest, suitsulaengu 
kest, tähepommide 
kest, eritähendusega / 
eriefektiga laengute 
kest: signaalrakett, 
saluutlaeng, 
heliefektiga laeng, 
kõuekärgatus, 
„tõusvate rataste” 
kombinatsioon 

Seade heitelaenguga või 
ilma, süütega viitliinilt ja 
lõhkelaenguga; 
pürotehniline(sed) 
laeng(ud) või mitmete 
erinevate efektidega 
pürotehnilised ained, mille 
õhku tulistamine on ette 
nähtud mortiirist 

Kõik eriotstarbeliste/ 
eriefektiga laengute 
kestad 

1.1G 

Värvilise laengu kest:  
180 mm 

1.1G 

Värvilise laengu kest: < 
180 mm pluss > 25 % 
valgustussegu, nt 
sädelaenguga ja/või 
eriotstarbelised/ 
eriefektiga laengud 

1.1G 

Värvilise laengu kest: < 
180 mm pluss  25 % 
valgustussegu, nt 
sädelaenguga ja/või 
eriotstarbelised / 
eriefektiga laengud 

1.3G 

Värvilise laengu kest:  
50 mm või  60 mm 
pürotehnilist ainet ja  2 
% valgustussegu, nt 
sädelaenguga ja/või 
eriotstarbelised/ 
eriefektiga laengud 

1.4G 

Ümarate 
sektsioonidega kest 

Seade, mille kest on kahe 
või enama ümara 
sektsiooniga, mis on 
ühendatud üheks tervikuks; 
millest pürotehnilise laengu 
(mille eri sektsioonides 
olevatel osadel on igaühel 
oma viitliiniga süütenöör) 
paiskab välja sama 
lõhkelaeng  

Klassifitseerimine kõige ohtlikuma, 
„tõusva ratta” laengu järgi 

Ilutulestiku patarei, 
ilutulestiku raketid 

Pakett, kus erinevad 
pürotehnilised laengud on 
paigutatud kõrvuti 
asuvatesse kumeratesse ja 
silindrilistesse torudesse 
mortiirile, millelt ilutulestik 
õhku lastakse 

Kõik eriotstarbelised/ 
eriefektidega laengud 

1.1G 

 
 

 
 

Värvilise laengu kest: 

180 mm 

1.1G 

Värvilise laengu kest:  
>25% valgustusseguga, 
nt sädelaenguga ja/või 
eriotstarbelised/ 
eriefektiga laengud 

1.1G 

 
 

 
 

Värvilise laengu kest: 
>50 mm ja < 180 mm 

1.2G 

 
 

 
 

Värvilise laengu kest: 
50 mm, või  60 g 
pürotehnilist ainet, koos 
25% valgustusseguga, 
nt sädelaenguga ja/või 
eriotstarbelised/ 
eriefektiga laengud 

1.3G 

  



 

Tüüp Hõlmab: / Sünonüüm: Definitsioon Spetsifikatsioon Klassifi-

katsioon 

 Sfäär-sfääris 
ilutulestikud 
 
(Viited sfäär-sfääris 
ilutulestiku 
komponentide 
protsendile näitavad 
vastava komponendi 
osa kogu tulevärgi 
laengu massis) 

Seade ilma heitelaenguta, 
süütenöör viitliiniga, 
lõhkelaeng sisaldab 
eriotstarbelisi / eriefektiga 
laenguid ja inertmaterjale 
ning on ette nähtud õhku 
tulistamiseks mortiirist 

> 120 mm 1.1G 

Seade ilma heitelaenguta, 
süütenöör viitliiniga, 
lõhkelaeng sisaldab 
eriotstarbelisi/ eriefektiga 
laengutes  25g 
valgustussegu ühe laengu 
kohta,  33 % valgustussegu 
ja 60 % inertmaterjale ning 
on ette nähtud õhku 
tulistamiseks mortiirist 

 120 mm 1.3G 

  Seade ilma heitelaenguta, 
süütenöör viitliiniga, 
lõhkelaeng sisaldab värvilisi 
laenguid ja/või pürotehnilisi 
laenguid ning on ette nähtud 
õhku tulistamiseks mortiirist 

> 300 mm 1.1G 

 

 

 

 

Seade ilma heitelaenguta, 
süütenöör viitliiniga, 
lõhkelaeng sisaldab  70mm 
suurusi värvilisi laenguid 
ja/või pürotehnilisi laenguid, 
mille koostises  25 % 
valgustussegu ja  60 % 
pürotehnilisi aineid ning on 
ette nähtud õhku 
tulistamiseks mortiirist 

> 200mm ja  300 mm 1.3G 

 

 

 

 

Seade heitelaenguga, 
süütenöör viitliiniga, 
lõhkelaeng sisaldab  70 
mm suurusi värvilisi laenguid 
ja/või pürotehnilisi laenguid, 
mille koostises  25% 
valgustussegu ja  60 % 
pürotehnilisi aineid ning mis 
on ette nähtud õhku 
tulistamiseks mortiirist 

 200 mm 1.3G 

Patarei/ 

komplekt 

Tulepallid 
(krüsanteemid), 
tulekardinad, 
komeedid, (tulevärgi 
finaal) kogupauk, 
lilleaed, samaaegsed 
pommid, fontäänide 
kaskaad, erinevatel 
kõrgustel olevad 
(kihilised) efektid, 
praginapilved, 
valgussähvatusega 
paugutite komplektid 

Pakett koosneb mitmest 
elemendist, milles on kas 
sama tüüpi või erinevat tüüpi 
laengud, mis kõik kuuluvad 
mingi siin tabelis toodud 
tulevärgi tüübi alla ja mida 
süüdatakse kas ühest või 
kahest kohast 

Klassifikatsioonikood määratakse 
kõige ohtlikuma pürotehnilise vahendi 
järgi. 

  



 

Tüüp Hõlmab: / Sünonüüm: Definitsioon Spetsifikatsioon Klassifi-

katsioon 

Rooma 
küünlad 

Tulejuga, tulekera, 
taevasse teatud 
kujundit projitseerivad 
laengud 

Toru sisaldab pürotehniliste 
laengute seeriat, milles on 
vahelduvad pürotehnilised 
kujundid, heitelaengud ja 
laengute väljapaiskumist 
määrav laenguid siduv 
süütenöör 

sisemine diameeter  50 
mm, sisaldab 
valgustussegu; või <50 
mm, sisaldab >25 % 
valgustussegu 

1.1G1.1.1G 

 

 

 

 

 

 

sisemine diameeter  50 
mm, ei sisalda 
valgustussegu 

1.2G 

 

 

 

 

 

 

sisemine diameeter < 50 
mm ja  25 % 
valgustussegu 

1.3G 

 

 

 

 

 

 

sisemine diameeter  30 
mm, kõik pürotehnilised 
laengud  25 g ja 
valgustussegu  5 %  

1.4G 

Pommitoru Ühe lasuga rooma 
küünlad, väikesed 
ilutulestiku patareid 

Toru sisaldab pürotehniliste 
laengute seeriat, 
heitelaengud ja laengute 
väljapaiskumise järjekorda 
määravat laenguid siduvat 
süütenööri või on ilma sellise 
süütenöörita 

sisemine diameeter  30 
mm ja pürotehniline 
laeng > 25 g või > 5 % ja 

 25 % valgustussegu 

1.3G 

< 30 mm sisemine 
diameeter, pürotehniline 
laeng < 25 g ja < 5 % 
valgustussegu 

1.4G 

Rakett Laviini vallandamise 
rakett, signaalrakett, 
vilega rakett, varrega 
rakett, ilutulestiku kõrge 
lennuga rakett, 
raketipüstolist välja 
lastav rakett, jalgade 
peale püsti asetatav 
rakett 

Toru sisaldab pürotehnilist 
ainet ja/või pürotehnilisi 
üksusi, mis on varustatud 
vardaga (varrastega) või 
muude lennu stabiliseerimise 
vahenditega, ette nähtud 
laengu üles laskmiseks 

Ainult valgustussegu 
efektid 

1.1G 

 

 

 

 

 

 

Valgustussegu > 25 % 
pürotehnilisest ainest 

1.1G 

 

 

 

 

 

 

> 20 g pürotehnilist ainet 
ja valgustussegu  25 % 

1.3G 

 

 

 

 

 

 

 20 g pürotehnilist ainet, 
musta püssirohu 
lõhkelaeng ja  0,13 g 
valgustussegu eriefektiga 
laengu kohta ning kokku 
 1 g 

1.4G 

Tulepajad Valgustusmiin 
(taevasse lastav), 
maapealne tulepada, 
hulgipaukudega 
tulepada, tulelaengute 
jada 

Toru, mis sisaldab 
heitelaengut ja pürotehnilisi 
üksusi ning on ette nähtud 
asetamiseks või 
kinnitamiseks maapinnale. 
Peamine eesmärk on kõigi 
pürotehniliste laengute ja 
efektide välja purskumine 
korraga, mis loob taevas 
ulatusliku visuaalse ja/või 
heliefekti või: 
Kangast või paberist kott või 
toru, mis sisaldab 
heitelaengut ja pürotehnilisi 
üksusi, ette nähtud välja 
lasta mortiirilt ja tekitada 
tulepaja efekti 

> 25% valgustussegu, nt 
sädelaeng ja/või 
eriotstarbelised/ 
eriefektidega laengud  

1.1G 

 

 

 

 

 

 

 180 mm ja  25% 
valgustussegu, nt 
sädelaeng ja/või 

1.1G 



 

eriotstarbelised/ 
eriefektidega laengud  

 

 

 

 

 

 

< 180 mm ja  25 % 
valgustussegu, nt 
sädelaeng ja/või 
eriotstarbelised/ 
eriefektidega laengud  

1.3G 

 

 

 

 

 

 

 150 g pürotehnilist 

ainet, mis sisaldab 
 5% valgustussegu, nt 

sädelaeng ja/või 

eriotstarbelised/ 

eriefektidega laengud. 

Igas pürotehnilises 

üksuses < 25 g, kõigis 
eriefektiga laengutes 

<2g; igas vilega raketis, 

kui seda lisatakse, siis  

3 g 

1.4G 

  



 

Tüüp Hõlmab: / Sünonüüm: Definitsioon Spetsifikatsioon Klassifi-

katsioon 

Fontään Vulkaanid, fontäänid, 

tulevardad, Bengaali 

tuli, kaarjalt langevad 

tulejoad, silindriline 

fontään, 
koonusekujuline 

fontään, valgustavad 

tõrvikud 

Mittemetallist pakendi sees 

pressitud või ühendatud 

pürotehniline aine, mis 

tekitab sädemeid ja leeke 

MÄRKUS: Fontääni, mida 
kasutatakse vertikaalse kose 

või sädemetest seina 

tekitamiseks, loetakse 

koseks (vt järgmine rida). 

 1 kg pürotehnilist ainet 1.3G 11.3G 

 

 

 

 

 

 

< 1 kg pürotehnilist ainet 1.4G 

Kosk Kosed, tulevihmad Pürotehniline fontään, mille 
eesmärk on tekitada 

vertikaalne kosk või 

sädemetest sein 

Sisaldab 
valgustussähvatusega 

segu hoolimata 6. 

katseseeria tulemustest 

(vt 2.2.1.1.7.1 (a)) 

1.1G 

Ei sisalda 

valgussähvatusega segu 

1.3G 

Säraküünal Käeshoitavad 
säraküünlad, mitte 
käeshoitavad 
säraküünlad, nöör- e 
liigendsäraküünal 

Jäik traat, mis on osaliselt 
kaetud (ühe otsa poolt) 
aeglaselt põleva 
pürotehnilise ainega, 
süüteotsikuga või ilma 

Perkloraadil põhinevad 
säraküünlad: > 5 g 
säraküünla kohta või > 
10 säraküünalt pakis.  

1.3G1.1.3G 

 

 

 

 

 

 

Perkloraadil põhinevad 
säraküünlad:  5 g 
säraküünla kohta või >10 
säraküünalt pakis.  
Nitraadil põhinevad 
säraküünlad:  30 g 
säraküünla kohta 

1.4G 

Bengaali 
küünlad 

Kaetud hangunud 
põlevainega  

Jäik mittemetallist varras, 
mis on osaliselt kaetud (ühe 
otsa poolt) aeglaselt põleva 
pürotehnilise ainega ja 
mõeldud käes hoidmiseks 

Perkloraadil põhinevad 
tooted: > 5 g küünla 
kohta või > 10 küünalt 
pakis 

1.3G 

 

 

 

 

 

 

Perkloraadil põhinevad 
tooted:  5 g küünla 
kohta ja  10 küünalt 
pakis  
Nitraadil põhinevad 
tooted:  30 g küünla 
kohta 

1.4G 

Madala 
ohuriskiga 
püro-
tehnilised 
vahendid ja 
uued tooted 

Lauapommid, 
viskepommid, 
pragisevad graanulid, 
suitsud, udud, ussid, 
jaaniussid, maod, 
paugunöör (tongid), 
peoplõksud  

Seade, mis on mõeldud 
väikeste nähtavate ja/või 
kuuldavate efektide 
tegemiseks, sisaldab väikest 
kogust pürotehnilist ja/või 
lõhkeainet. 

Viskepommid ja 
paugunöör võivad 
sisaldada kuni 1,6 mg 
hõbeda fulminaati; 
paugunöör ja poeplõksud 
võivad sisaldada kuni 16 
mg kaaliumkloraadi / 
punase fosfori segu; 
teistes võib olla kuni 5 g 
pürotehnilist ainet, kuid 
mitte valgustussegu 

1.4G 

Pööris Tõusvad pöörised, 
helikopterid, 
küttpöörised, 
maapöörised 

Mittemetallist torud, mis 
sisaldavad gaasi või 
sädemeid tekitavat 
pürotehnilist ainet, helisid 
tekitavat segu või on ilma 
selleta, lendamise trajektoori 
suunajaga või ilma selleta 

Pürotehniline aine ühiku 
kohta > 20 g, sisaldab 
eriefektina  3% 
valgustussegu või vilet 
tekitavat segu  5 g 

1.3G 

 

 

 

 

 

 

Pürotehniline aine ühiku 
kohta  20 g, sisaldab 
eriefektina  3% 
valgustussegu või vilet 

1.4G 



 

tekitavat segu  5 g 

Rattad Katariina ratas, 
tulepööris 

Koosneb pöörlevast 
mehhanismist ja 
pürotehnilisest segust; 
seadmel on vahendid, 
millega ta kinnitatakse toe 
külge, et ta saaks pöörelda 

 1 kg puhast 
pürotehnilist ainet, ei 
sisalda eriefekte, üks vile 
(kui on)  25 g ja  50 g 
vilede kompositsiooni 
ühe ratta kohta 

1.3G 

 

 

 

 

 

 

< 1 kg puhast 
pürotehnilist ainet, ei 
sisalda eriefekte, üks vile 
(kui on)  5 g ja  10 g 
vilede kompositsiooni 
ühe ratta kohta 

1.4G 

  



 

Tüüp Hõlmab: / Sünonüüm: Definitsioon Spetsifikatsioon Klassifi-

katsioon 

Tõusvad 
rattad 

Lendav tuleratas, 
ufod, tõusev kroon 

Torud, mis sisaldavad 
heitelaengut ja sädemeid -
leeki ja/või müra tekitavat 
pürotehnilist ainet, kinnitatud 
ringikujulisele alusele 

> 200 g puhast 
pürotehnilist ainet või 
>60 g pürotehnilist ainet 
ühe pöörleva 
mehhanismi kohta, 
eriefektina  3 % 
valgustussegu, üks vile 
(kui on)  25 g ja  50 g 
vilede kompositsiooni 
ühe ratta kohta 

1.3G 

 

 

 

 

 

 

 200 g puhast püro-
tehnilist segu ja  60 g 
pürotehnilist ainet ühe 
pöörleva mehhanismi 
kohta,  3 % valgustus-
segu eriefektina, üks vile 
(kui on)  5 g ja  10 g 
vilede kompositsiooni 
ühe ratta kohta 

1.4G 

Ilutulestiku 
komplektid 

Ilutulestiku karp, 
ilutulestiku pakk, 
aiapidude komplekt, 
siseilutulestik; valik 

Pakend sisaldab rohkem kui 
ühte tüüpi siin tabelis toodud 
ilutulestiku laengut 

Klassifikatsioonikood määratakse 
kõige ohtlikuma pürotehnilise vahendi 
järgi. 

Ilutulestiku-
rakett 

Tähtpäevade 
pauguilutulestik, 
tähtpäevade serpentiin, 
paukrakett 
lindiviskajaga 

Torude kogumik (paberist või 
kartongist), mis on 
ühendatud pürotehnilise 
süütenööriga, iga toru 
tekitab heliefekti 

Igas torus  140 mg 
valgustussegu või  1 g 
musta püssirohtu 

1.4G 

Pauguti Saluut, 
valgussähvatusega 
pauguti, pauguti „Lady 
Cracker” tugevate 
välkude ja paukudega 

Mittemetallist torus on 
heliefekti tekitamiseks 
eriefekti segu 

> 2 g valgustussegu 
laengu kohta 

1.1G 

 

 

 

 

 

 

 2 g valgustussegu 
laengu kohta ja  10 g 
kogu sisu kohta 

1.3G 

 

 

 

 

 

 

 1 g valgustussegu 
laengu kohta ja  10 g 
kogu sisu kohta või 
 10 g musta püssirohtu 
laengu kohta 

1.4G 

 

2.2.1.1.8 Klassist 1 välja arvamine 

 

2.2.1.1.8.1 Ese või aine võib olla klassist 1 välja arvatud katsetulemuste ja klassi 1 definitsiooni põhjal ja ükskõik millise RID-i 
lepinguosalise riigi pädeva asutuse loal, kes võib tunnustada ka luba, mis ei ole 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. 

2.2.1.1.8.2 Pädeva asutuse poolt vastavalt alajaole 2.2.1.1.8.1 väljastatud loale võib eseme klassist 1 välja arvata juhul, kui 
kolm pakendamata toodet, mis igaüks on kavandatud moel funktsioneerimiseks individuaalselt aktiveeritud 
iseenesliku käivitumise või süttimise või väliste mõjude tõttu, vastavad järgmistele katsekriteeriumitele: 

(a) Ühegi välispinna temperatuur ei tohi olla suurem kui 65 °C. Lühiajaline temperatuurikasv kuni 200 °C-ni on 
lubatud; 

(b) Väliskorpus ei tohi olla kahjustatud (rebendid või eraldunud killud) ja ese või selle eraldunud ei tohi veo ajal 
liikuda rohkem kui ühe meetri võrra ükskõik millisesse suunda; 

MÄRKUS! Kui on oht eset rikkuda välise tule kaudu, tuleb need kriteeriumid määrata tulekatse abil. Üht sellist 
meetodit on kirjeldatud standardis ISO 14451-2, kasutades kuumutamiskiirust 80 K/min. 

(c) Ükski heli ei tohi ühe meetri kaugusel ületada 135®(C); 

(d) Ükski valgussähvatus või leek, mis on võimeline kokkupuutel süütama materjali, näiteks 80 ± 10 g/m² paberi ja 



 

(e) Ei teki suitsu, tossu või tolmu sellistes kogustes, mis piiraks nägemist ühekuupmeetrises ruumis, millel on 
sobiva suurusega ventilatsioonipaneelid, rohkem kui 50% võrra, mida mõõdetakse kalibreeritud valgusmõõdikuga 
või radiomeetriga, mis paikneb ühe meetri kaugusel pideva valguse allikast vastasseina keskel. Kasutada võib 
standardis ISO 5659-1 toodud optilise tiheduse katsetamise üldeeskirja, standardi ISO 5659-2 peatükis 7.5 toodud 
fotomeetrilise süsteemi üldeeskirja või sarnaseid optilise tiheduse mõõtmismeetodeid sama eesmärgi 
saavutamiseks. Hajutatud või lekkiva valguse, mida ei toodeta otse allikast, mõjude vähendamiseks tuleb 
kasutada sobivat valgusallika taga- ja külgpindu katvat katet. 

MÄRKUS! 1: Kui vastavalt kriteeriumitele (a), (b), (c) ja (d) korraldatud katse ajal suitsu ei teki või tekib vähe 
suitsu, võib loobuda katsest (e) 

2: Alajaos 2.2.1.1.8.1 viidatud pädev asutus võib nõuda eseme katsetamist pakendatud kujul, kui on 
kindlaks tehtud, et ese võib veoks pakendatud kujul kujutada suuremat ohtu. 

 

2.2.1.1.9 Klassifikatsiooni dokumentatsioon 

2.2.1.1.9.1 Eseme või aine 1. klassi määranud pädev asutus peab taotlejale andma antud klassifikatsiooni kohta 
kirjaliku kinnituse. 

2.2.1.1.9.2 Pädeva asutuse klassifikatsioonidokument võib olla ükskõik millisel kujul ning see võib koosneda 
rohkem kui ühest lehest, kui lehed on järjest nummerdatud. Dokumendil peab olema unikaalne 
viitenumber. 

2.2.1.1.9.3 Esitatud info peab olema lihtsasti identifitseeritav ja loetav ning vastupidav. 

2.2.1.1.9.4 Klassifikatsioonidokumentides esitatav informatsioon võib olla näiteks järgnev: 

(a) pädeva asutuse nimi ja riigisiseste õigusaktide sätted, mis annavad pädevale asutusele volitused; 

(b) tüüpeeskirjad või riiklikud eeskirjad, millele klassifitseerimise dokument kohaldub; 

(c) kinnitus, et klassifitseerimine on heaks kiidetud ning see on tehtud või kokku lepitud vastavalt 
ÜRO tüüpeeskirjale või asjassepuutuvatele tüüpeeskirjadele; 

(d) selle juriidilise isiku nimi ja aadress, kellele klassifitseerimine määrati, ning ettevõtte 
registreerimisandmed, mille alusel saab riiklike õigusaktide kohaselt ettevõtet või muud juriidilist 
isikut unikaalselt identifitseerida; 

(e) nimi, millega lõhkeaineid turustatakse või veo ajal varustatakse; 

(f) veose tunnusnimetus, ÜRO number, klass, jaotus ja lõhkeaine vastav sobivusgrupp; 

(g) pakendis või esemes sisalduva lõhkeaine maksimaalne puhasmass, kui see on asjakohane; 

(h) pädeva asutuse poolt klassifikatsiooni dokumenti väljastama volitatud isiku nimi, allkiri, 
pitsatijäljend või muu identifitseerimisvahend on selgelt loetav; 

(i) kui ohutust veo ajal või jaotust hinnatakse pakendi alusel, siis pakendi tähis või lubatud 
sisepakendi, vahepakendi või välispakendi kirjeldus; 

(j) klassifikatsioonidokumendis on välja toodud osa number, kauba number või muu identifitseeriv 
viide, mille abil lõhkeaineid turustatakse või veo ajal varustatakse; 

(k) lõhkeained valmistanud juriidilise isiku nimi ja aadress ja ettevõtte registreerimisandmed, mille 
alusel saab riiklike õigusaktide kohaselt ettevõtet või muud juriidilist isikut unikaalselt 
identifitseerida; 

(l) lisainformatsioon kohalduva pakkimiseeskirja ja pakkimise erisätete kohta, kui see on 
asjakohane; 

(m) klassifikatsiooni määramise alus, st kas katsetulemuste põhjal, vaikimisi ilutulestiku jaoks, 
analoogia klassifitseeritud lõhkeainega, peatüki 3.2 tabeli A definitsiooni põhjal, jne; 

(n) ükskõik millised eritingimused või piirangud, mida pädev asutus on pidanud vajalikuks lõhkeaine 
veo ohutusel, ohust teavitamisel ja rahvusvahelisel veol; 

(o) klassifikatsioonidokumendi kehtivusaeg on antud siis, kui pädev asutus peab seda asjakohaseks. 

2.2.1.2 Veoks mitte lubatavad ained ja esemed 

2.2.1.2.1 Plahvatavaid aineid, mis on „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” I osa kohaselt liialt tundlikud või 
mis võivad spontaanselt reageerida, nagu ka plahvatavad ained ja esemed, millele ei saa määrata 
peatüki 3.2 tabelis A toodud nimetust või n.o.s. kirjet, ei tohi veoks lubada. 

2.2.1.2.2 Sobivusgruppi A kuuluvaid aineid ei tohi lubada veoks raudteel (1.1 A, ÜRO nr 0074, 0113, 0114, 
0129, 0130, 0135, 0224 ja 0473). 

Sobivusgruppi K kuuluvaid esemeid ei tohi veoks lubada (1,2 K, ÜRO nr 0020 ja 1,3 K, ÜRO nr 0021). 



 

 

2.2.1.3. Ühiste kirjete loend 

Klassifikatsiooni-
kood (vt 2.2.1.1.4) 

ÜRO nr Aine või eseme nimetus 

1.1 A 0473  LÕHKEAINE, N.O.S. (raudteeveoks mitte lubatav, vt 2.2.1.2.2) 

1.1 B 0461 LÕHKEAHELA KOOSTISOSAD, N.O.S. 

1.1 C 0474  
0497 
0498 
0462 

LÕHKEAINE, N.O.S. 
VEDELKÜTUS 
TAHKEKÜTUS 
ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 

1.1 D 0475 
0463 

LÕHKEAINE, N.O.S. 
ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 

1.1 E 0464 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 

1.1 F 0465  ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 

1.1 G 0476  LÕHKEAINE, N.O.S. 

1.1 L 0357 
0354  

LÕHKEAINE, N.O.S.  
ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 

1.2 B 0382  LÕHKEAHELA KOOSTISOSAD, N.O.S. 

1.2 C 0466  ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 

1.2 D 0467  ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 

1.2 E 0468  ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 

1.2 F 0469  ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 

1.2 L 0358  
0248 
0355 

LÕHKEAINE, N.O.S. 
VEEGA AKTIVEERITAV SEADE lõhke-, heite või 
väljapaiskelaenguga 
ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 

1.3 C 0132 
 
0477 
0495 
0499 
0470  

AROMAATSETE NITRODERIVAATIDE PÕLEVAD 
METALLISOOLAD, N.O.S 
LÕHKEAINE, N.O.S. 
VEDELKÜTUS 
TAHKEKÜTUS 
ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 

1.3 G 0478  LÕHKEAINE, N.O.S. 

1.3 L 0359 
0249 
 
0356 

LÕHKEAINE, N.O.S. 
VEEGA AKTIVEERITAV SEADE lõhke-, heite- või 
väljapaiskelaenguga  
ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 

1.4 B 0350  
0383 

ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 
LÕHKEAHELA KOOSTISOSAD, N.O.S. 

1.4 C 0479 
0501 
0351 

LÕHKEAINE, N.O.S. 
TAHKEKÜTUS 
ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 

1.4 D 0480 
0352  

LÕHKEAINE, N.O.S.  
ESE, PLAHVATAV, 
N.O.S. 

1.4 E 0471 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 

1.4 F 0472 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 

1.4 G 0485 
0353 

LÕHKEAINE, N.O.S.  
ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 

1.4 S 0481 
0349 
0384  

LÕHKEAINE, N.O.S. 
ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 
LÕHKEAHELA KOOSTISOSAD, N.O.S. 

1.5 D 0482  LÕHKEAINE, ERITI TUIM (AINED, EVI), N.O.S. 

1.6 N 0486  PLAHVATAV ESE, ÜLITUIM (AINED, EEI) 

 0190  PROOVID, PLAHVATAVAD, väljaarvatud initsieerivad lõhkeained 
MÄRKUS: Sektor ja sobivusgrupp tuleb määrata vastavalt pädeva 

asutuse korraldusele ja kooskõlas alajao 2.2.1.1.4 



 

 

 

 

2.2.1.4  Sõnastik 

MÄRKUS 1: Sõnastikus toodud kirjeldused ei asenda katseid ega määra 1. klassi ainete ega 
esemete ohtlikkuse taset. Õigesse jaotusse määramine ning otsus selle kohta, kas 
sobivusgrupp S on kohane, peab põhinema toote katsetamisele kooskõlas „Katsete ja 
kriteeriumide käsiraamatu” I osaga või sarnaste toodete analoogiat aluseks võttes, 
mida on juba katsetatud ning mis on määratud kooskõlas „Katsete ja kriteeriumide 
käsiraamatus” toodud katse-eeskirjadega. 

2: Nimetustele järgnevad numbrid viitavad vastavatele ÜRO numbritele (peatüki 3.2 tabeli 
A veerg (2)). Klassifikatsioonikoodide kohta vt 2.2.1.1.4 

BRISANTLÕHKEAINE, TÜÜP A: ÜRO nr 0081 

Ained, mis sisaldavad vedelaid orgaanilisi nitraate, nagu nitroglütseriin või segu sellistest 
koostisainetest, mis koosneb ühest või mitmest järgmisest ainest: nitrotselluloos; ammooniumnitraat 
või muud anorgaanilised nitraadid; aromaatsed nitroderivaadid või põlevad materjalid, nagu puidujahu 
ja alumiiniumi pulber. Nad võivad sisaldada inertseid komponente, nagu diatomiit, ning lisandeid, 
nagu värvained ja stabilisaatorid. Sellised lõhkeained peavad olema pulbrilises, geelitaolises või 
elastses vormis. Termin hõlmab dünamiiti, želatiini, lõhkeželatiini ja želatiinitaolist dünamiiti. 

BRISANTLÕHKEAINE, TÜÜP B: ÜRO nr 0082, 0331 

Ained, mis koosnevad: 

(a) ammooniumnitraadi või muu anorgaanilise nitraadi segust lõhkeainega, nagu 
trinitrotolueen, milles võib olla või mitte olla muid aineid, nagu puidujahu ja alumiiniumi 
pulber, või 

(b) ammooniumnitraadi või muu anorgaanilise nitraadi segust muude süttivate ainetega, mis 
pole plahvatavad koostisained. Mõlemal juhul võivad nad sisaldada inertseid 
komponente, nagu diatomiit, ning lisandeid, nagu värvained ja stabilisaatorid. Sellised 
lõhkeained ei tohi sisaldada nitroglütseriini või sellesarnaseid vedelaid orgaanilisi 
nitraate või kloraate. 

BRISANTLÕHKEAINE, TÜÜP C: ÜRO nr 0083 

Ained, mis koosnevad kas kaalium- või naatriumkloraadi või kaalium-, naatrium- või ammoonium 
perkloraadi segust orgaaniliste nitroderivaatidega või süttivate materjalidega, nagu puidujahu või 
alumiiniumi pulber või süsivesinik. Nad võivad sisaldada inertseid komponente, nagu diatomiit ning 
lisandeid, nagu värvained ja stabilisaatorid. Sellised lõhkeained ei tohi sisaldada nitroglütseriini või 
sellesarnaseid vedelaid orgaanilisi nitraate. 

BRISANTLÕHKEAINE, TÜÜP D: ÜRO nr 0084 

Ained, mis koosnevad kas orgaaniliste nitroühendite ja süttivate materjalide (nagu süsivesinikud ja 
alumiiniumi pulber) segust. Nad võivad sisaldada inertseid komponente, nagu diatomiit, ning 
lisandeid, nagu värvained ja stabilisaatorid. Sellised lõhkeained ei tohi sisaldada nitroglütseriini, 
sellesarnaseid vedelaid orgaanilisi nitraate, kloraate ja ammooniumnitraate. Termin hõlmab üldiselt ka 
plastifitseeritud lõhkeaineid. 

BRISANTLÕHKEAINE, TÜÜP E: ÜRO nr 0241, 0332 

Ained, mis koosnevad veest kui põhilisest koostisosast ning suurtest kogustest ammooniumnitraadist 
või teistest oksüdeerijatest, millest mõned või kõik on lahuses. Muud koostisosad võivad hõlmata 
nitroderivaate, nagu trinitrotolueen, süsivesinikud või alumiiniumi pulber. Nad võivad sisaldada 
inertseid komponente, nagu diatomiit ning lisandeid, nagu värvained ja stabilisaatorid. Termin hõlmab 
plahvatavaid emulsioone, suspensioone ja želeetaolisi lõhkeaineid. 

DETONAATOR, ELEKTRILINE, õhkimistöödeks: ÜRO nr 0030, 0255, 0456 

Ese, mis on spetsiaalselt ette nähtud brisantlõhkeainete initsieerimiseks. Detonaator võib olla tehtud 
hetkeliselt detoneerivatena või sisaldada aeglustit. Elektrilisi detonaatoreid aktiveeritakse 
elektrivooluga. 

DETONAATOR, ELEKTRILINE, programmeeritav, õhkimistöödeks: ÜRO nr 0511, 0512, 0513 

Täiustatud ohutus- ja turvaomadustega detonaatorid, milles kasutatakse initsieerimissignaali 
edastamiseks elektroonilisi komponente, millel on valideeritud käsud ja turvaline side. Seda tüüpi 
detonaatoreid ei saa initsieerida muul viisil. 

põhimõtetele. 



 

DETONAATOR, MITTE-ELEKTRILINE, õhkimistöödeks: ÜRO nr 0029, 0267, 0455 

Ese, mis on spetsiaalselt ette nähtud brisantlõhkeainete initsieerimiseks. Detonaator võib olla tehtud 
hetkeliselt detoneerivatena või sisaldada aeglustit. Mitte-elektrilisi detonaatoreid aktiveeritakse selliste 
vahenditega nagu lööktoru, süütetoru, ohutu süütenöör, muud süütevahendid või elastne 
detoneernöör. Nende hulka kuuluvad ka detoneeriva nöörita detonatsiooni releed. 

DETONAATORITE KOGUM, MITTE-ELEKTRILINE õhkimistöödeks: ÜRO nr 0360, 0361, 0500 

Mitte-elektrilised detonaatorid, mis on omavahel ühendatud ja mida aktiveeritakse süütenööri, 
lööktoru, süütetoru või detoneernööri abil. Võivad olla hetktoimega või hõlmata aeglusteid. Nende 
hulka kuuluvad ka detoneeriva nööriga detonatsiooni releed. 

DETONEERNÖÖR, metallümbrises: ÜRO nr 0102, 0290 

Ese, mis koosneb detoneerivast lõhkeainest, mis asub pehmest metallist kestas, mis on kas 
kaitsekihiga või ilma selleta. 

DETONEERNÖÖR, NÕRGA TOIMEGA, metallümbrises: ÜRO nr 0104 

Ese, mis koosneb detoneerivast lõhkeainest, mis asub pehmest metallist kestas, mis on kas 
kaitsekihiga või ilma selleta. Lõhkeaine kogus on nii väike, et väljaspool nööri ilmneb ainult selle 
mõõdukas toime. 

ERALDAMISSEADIS, PLAHVATAV: ÜRO nr 0173 

Ese, mis koosneb ilma initsieerivate vahenditeta väikesest lõhkelaengust ning varrastest või lülidest. 
Eraldamisseadis purustab vardad või lülid, et seadet kiirelt vabastada. 

GRANAAT, käsi- või püssi-, lõhkelaenguga: ÜRO nr 0284, 0285 

Ese, mis on ette nähtud käega heitmiseks või tulistamiseks granaadiheitjast. Ese on sütikuta või 
sütikuga, millel on kaks või enam tõhusat kaitseelementi. 

GRANAAT, käsi- või püssi-, lõhkelaenguga: ÜRO nr 0292, 0293 

Ese, mis on ette nähtud käega heitmiseks või tulistamiseks granaadiheitjast. Omab sütikut, mis ei 
sisalda kahte või enamat tõhusat kaitseelementi. 

GRANAAT, ÕPPE, käsi- või püssi-: ÜRO nr 0110, 0372, 0318, 0452 

Ese, mis on ette nähtud käega heitmiseks või tulistamiseks granaadiheitjast ning millel puudub 
põhilõhkelaeng. Omab süütelaengut ning tal võib olla ka tabamist näitav laeng. 

HEITELAENG: ÜRO nr 0271, 0272, 0415, 0491 

Kestaga või kestata ese, mis koosneb mis tahes füüsilise kujuga heitelaengust, mis on kas 
raketimootori koostisosaks või ette nähtud raketi kiiruse vähendamiseks.  

HEKSATONAAL: ÜRO nr 0393 

Aine, mis koosneb tsüklotrimetüleen-trinitramiini (RDX), trinitrotolueeni (TNT) ja alumiiniumi tihedast 
segust. 

HEKSOLIIT (HEKSOTOOL), kuiv või niiske, vett kuni 15 mass%: ÜRO nr 0118  

Aine, mis koosneb tsüklotetrametüleen-tetranitramiini (HMX) ja trinitrotolueeni (TNT) tihedast segust. 
Termin hõlmab ka B-tüüpi lõhkeainet. 

HELISEADE, PLAHVATAV: ÜRO nr 0204, 0296 

Ese, mis koosneb detoneerivast lõhkelaengust koos initsieeriva vahendiga, mis ei sisalda kahte või 
enamat tõhusat kaitseelementi. Heliseade heidetakse merre laevalt ja aktiveeritakse teatud sügavusel 
või merepõhjas. 

HELISEADE, PLAHVATAV: ÜRO nr 0374, 0375 

Ese, mis koosneb detoneerivast lõhkelaengust ilma initsieeriva vahendita või koos initsieeriva 
vahendiga, mis sisaldab kahte või enamat tõhusat kaitseelementi. Heliseade heidetakse merre laevalt 
ja aktiveeritakse teatud sügavusel või merepõhjas. 

HÄDASIGNAAL, laeva: ÜRO nr 0194, 0195, 0505, 0506 

Ese, mis sisaldab pürotehnilist ainet ja mis on ette nähtud heli-, tule- või suitsusignaalide või nende 
kombinatsioonide tekitamiseks. 

ISESÜTTIV ESE: ÜRO nr 0380 



 

Ese, mis sisaldab isesüttivat ainet (mis võib õhu käes spontaanselt süttida) ning plahvatavat ainet või 
komponenti. Termin ei hõlma valget fosforit sisaldavaid esemeid. 

KAABLILÕIKUR (TRAALPADRUN), PLAHVATAV: ÜRO nr 0070 

Ese, mis koosneb noateradega seadmest, mida käitatakse väikese kergesti põleva lõhkelaengu 
löögiga alasi vastu. 

KATSELASKEMOON: ÜRO nr 0363 

Pürotehnilisi aineid sisaldav laskemoon, mida kasutatakse uue laskemoona, relvade osade või 
komplektide töövõime või tugevuse katsetamiseks. 

KIIRENDI KAPSELDETONAATORIGA: ÜRO nr 0225, 0268 

Ese, mis koosneb initsieerivate vahenditega detoneeriva lõhkeaine laengust. Eset kasutatakse 
detonaatorite või detoneernööri initsieeriva jõu suurendamiseks. 

KUMULATIIVLAENG, ELASTNE, LINEAARNE: ÜRO nr 0237, 0288 

Ese, mis koosneb elastse kattega, V-kujulise ristlõikega detoneerivast lõhkeainest 

KUMULATIIVLAENG, kapseldetonaatorita: ÜRO nr 0059, 0439, 0440, 0441 

Ese, mis sisaldab kesta, milles on initsieeriva vahendita, jäiga materjaliga kaetud õõnsusega 
detoneeriv lõhkelaeng. Kumulatiivlaeng on ette nähtud võimsa läbilöögiefekti saavutamiseks. 

KÄSISIGNAALSEADIS: ÜRO nr 0191, 0373 

Kantav ese, mis sisaldab visuaalset- või hoiatussignaali tekitavaid pürotehnilisi aineid. Mõiste hõlmab 
väikseid pinnavalgustusrakette, nagu maantee- või raudtee-signaaltõrvikud ja väikesed 
hädasignaalid. 

LASKEMOONA DETONAATOR: ÜRO nr 0073, 0364, 0365, 0366 

Ese, mis koosneb väikesest metallist või plastist torust, milles asub lõhkeaine, nagu pliiasiid, PETN 
või lõhkeainete kombinatsioonid. Nad on ette nähtud detonatsiooniahela käivitamiseks. 

LASKEMOONA TRASSEERLAENG: ÜRO nr 0212, 0306 

Kinnine ese, mis sisaldab mürsu trajektoori näitavaid pürotehnilisi aineid. 

LIINIVISKERAKETT: ÜRO nr 0238, 0240, 0453 

Ese, mis koosneb trossi vedamiseks ette nähtud raketimootorist 

LISALÕHKELAENG: ÜRO nr 0060 

Ese, mis koosneb väikesest eemaldatavast detonaatori kiirendist, mis on asub mürsu õõnsuses, 
sütiku ja lõhkelaengu vahel. 

LÕHKEAHELA KOOSTISOSAD, N.O.S.: ÜRO nr 0382, 0383, 0384, 0461 

Esemed, mis sisaldavad lõhkeahelas detonatsiooni või kiiret põlemist edasi kandvat lõhkeainet. 

LÕHKEAINE, ERITI TUIM (AINED, EVI), N.O.S.: ÜRO nr 0482 

Massiplahvatuse ohuga ained, kuid mis on nii tuimad, et initsieerimise või põlemiselt detoneerimisele 
ülemineku tõenäosus on normaalsetel veotingimustel väga väike ning mis on läbinud katseseeria 5. 

LÕHKELAENG PLASTMASS-SEOTISEGA: ÜRO nr 0457, 0458, 0459, 0460 

Ese, mis koosneb plastmass-seotisega detoneerivast lõhkelaengust, mis on toodetud spetsiifilise 
kujuga, ilma kestata ning ilma initsieerivate vahenditeta. Nad on ette nähtud laskemoona, nagu 
lõhkepeade komponentideks. 

LÕHKELAENG, TÖÖSTUSLIK, kapseldetonaatorita: ÜRO nr 0442, 0443, 0444, 0445 

Ese, mis koosneb ilma initsieeriva vahendita detoneerivast lõhkelaengust, mida kasutatakse 
plahvatuse abil keevitamiseks, ühendamiseks, vormimiseks ja muudes metallurgilistes protsessides. 

LÕHKENEET: ÜRO nr 0174 

Ese, mis koosneb metallist needi sees asuvast väikesest lõhkelaengust 

LÕHKENÖÖR, elastne: ÜRO nr 0065, 0289 

Ese, mis koosneb riidest mähiskestas olevast detoneerivast lõhkeainest ning plastist või muust 
materjalist kattest. Kate pole vajalik, kui riidest mähiskest on puistumiskindel. 

LÕHKESEADE, detonaatorita, naftapuuraukude jaoks: ÜRO nr 0099 



 

Ese, mis koosneb kestas olevast detoneerivast lõhkeainest ilma initsieerivate vahenditeta. Eset 
kasutatakse puuripea ümber oleva kivimi purustamiseks, et hõlbustada toornafta väljavoolu kivimist 

LÕHKETORU, kaitseelementidega: ÜRO nr 0408, 0409, 0410 

Ese, mis sisaldab lõhkevaid komponente, mis on ette nähtud detonatsiooni esilekutsumiseks 
laskemoonas. Nende hulgas võib olla mehaanilisi, elektrilisi, keemilisi või hüdrostaatilisi komponente 
detonatsiooni esilekutsumiseks. Lõhketorul peab olema vähemalt kaks või enam tõhusat 
kaitseelementi. 

LÕHKETORU: ÜRO nr 0106, 0107, 0257, 0367 

Ese, mis sisaldab lõhkevaid komponente, mis on ette nähtud detonatsiooni esilekutsumiseks 
laskemoonas. Nende hulgas võib olla mehaanilisi, elektrilisi, keemilisi või hüdrostaatilisi komponente 
detonatsiooni esilekutsumiseks. Üldiselt kuuluvad nende hulka ka kaitseelemendid. 

MEHHANISMI KÄIVITUSPADRUN: ÜRO nr 0275, 0276, 0323, 0381 

Mehhaanilisteks toiminguteks ette nähtud ese. Koosneb kestast, milles asub äkilise leegiga põlev 
lõhkeaine ning initsieeriv vahend. Kiirel põlemisel tekkivad gaasilised saadused tekitavad rõhu 
suurenemist, sirgjoonelist või pöörlevat liikumist või panevad tööle membraane, klappe või lüliteid või 
paiskavad välja kinnitusvahendeid või tulekustutusagente. 

MIIN lõhkelaenguga: ÜRO nr 0136, 0294 

Ese, mis koosneb tavaliselt metallist või komposiitmaterjalist valmistatud anumast, mis on täidetud 
detoneeriva lõhkeainega. Võib olla ilma initsieeriva vahendita või initsieeriva vahendiga, mis sisaldab 
kahte või enamat tõhusat kaitseelementi. On projekteeritud tööle hakkama laevade, sõidukite või 
inimeste möödumisel. Termin hõlmab „Bangalore’i torpeedot”. 

MIIN lõhkelaenguga: ÜRO nr 0137, 0138 

Ese, mis koosneb tavaliselt metallist või komposiitmaterjalist valmistatud anumast, mis on täidetud 
detoneeriva lõhkeainega. Võib olla ilma initsieeriva vahendita või initsieeriva vahendiga, mis sisaldab 
kahte või enamat tõhusat kaitseelementi. On projekteeritud tööle hakkama laevade, sõidukite või 
inimeste möödumisel. Termin hõlmab „Bangalore’i torpeedot”. 

MUST PÜSSIROHI, suitsev, graanulite või pulbrina: ÜRO nr 0027 

Aine, mis koosneb puusöe või muu süsiniku ja kas kaaliumnitraadi või naatriumnitraadi tihedast 
segust, koos väävliga või ilma. 

MUST PÜSSIROHI, SUITSEV, PRESSITUD või BRIKETTIDENA: ÜRO nr 0028 

Aine, mis koosneb briketiks pressitud mustast püssirohust 

MÜRSK (KUUL), inert-, trasseeriv: ÜRO nr 0345, 0424, 0425 

Ese, nagu mürsk või kuul, mida tulistatakse välja mürskrelvast või muust relvast, käsi- või muust 
väikerelvast 

MÜRSK lõhke- või väljapaiskelaenguga: ÜRO nr 0346, 0347 

Ese, nagu mürsk või kuul, mida tulistatakse välja mürskrelvast või muust relvast, käsi- või muust 
väikerelvast. Ese on sütikuta või sütikuga, millel on kaks või enam tõhusat kaitseelementi. 
Kasutatakse tulistamistabamuste märgistamiseks värviga või mõne muu inertse materjali laiali 
puistamiseks. 

MÜRSK lõhke- või väljapaiskelaenguga: ÜRO nr 0426, 0427 

Ese, nagu mürsk või kuul, mida tulistatakse välja mürskrelvast või muust relvast, käsi- või muust 
väikerelvast  

Omab sütikut, mis ei sisalda kahte või enamat tõhusat kaitseelementi. Kasutatakse 
tulistamistabamuste märgistamiseks värviga või mõne muu inertse materjali laiali puistamiseks. 

MÜRSK lõhke- või väljapaiskelaenguga: ÜRO nr 0434, 0435 

Ese, nagu mürsk või kuul, mida tulistatakse välja mürskrelvast või muust relvast, käsi- või muust 
väikerelvast. Kasutatakse tulistamistabamuste märgistamiseks värviga või mõne muu inertse materjali 
laiali puistamiseks. 

MÜRSK lõhkelaenguga: ÜRO nr 0167, 0324 

Ese, nagu mürsk või kuul, mida tulistatakse välja mürskrelvast või muust relvast, käsi- või muust 
väikerelvast. Omab sütikut, mis ei sisalda kahte või enamat tõhusat kaitseelementi. 

MÜRSK lõhkelaenguga: ÜRO nr 0168, 0169, 0344 



 

Ese, nagu mürsk või kuul, mida tulistatakse välja mürskrelvast või muust relvast, käsi- või muust 
väikerelvast Ese on sütikuta või sütikuga, millel on kaks või enam tõhusat kaitseelementi. 

OHUTUSSEADIS, PÜROTEHNILINE: ÜRO nr 0503 

Ese, mis sisaldab pürotehnilisi aineid või muudesse klassidesse kuuluvaid ohtlikke kaupu ning mida 
kasutatakse sõidukites, laevadel või lennukites isikute ohutuse parandamiseks. Näidete hulka 
kuuluvad turvapatjade täiteseadmed, turvapatjade moodulid, turvavööde eelpingutid ja 
püromehaanilised seadmed. Nende pürotehniliste seadmete kokkupaneku eesmärk on muuhulgas 
näiteks eraldamine, lukustamine või sõitja toestamine. 

OKTOLIIT (OKTOOL), kuiv või niiske, vett kuni 15 mass%: ÜRO nr 0266 

Aine, mis koosneb tsüklotetrametüleen-tetranitramiini (HMX) ja trinitrotolueeni (TNT) tihedast segust. 

OKTONAAL: ÜRO nr 0496 

Aine, mis koosneb tsüklotetrametüleen-tetranitramiini (HMX), trinitrotolueeni (TNT) ja alumiiniumi 
tihedast segust 

PADRUN INERTKUULIGA: ÜRO nr 0328, 0417, 0339, 0012 

Laskemoon, mis koosneb lõhkelaenguta inertkuulist ja väljapaiskelaengust koos sütikuga või ilma 
sütikuta. Võib omada trasseerlaengut tingimusel, et ülekaalukaks ohuks on väljapaiskelaeng. 

PADRUN INERTKUULIGA: ÜRO nr 0417, 0339, 0012 

Laskemoon, mis koosneb kesk- või külgsütikuga padrunikestast, mis sisaldab nii väljapaiskelaengut 
kui tahket kuuli. See on konstrueeritud laskmiseks relvadest kaliibriga kuni 19,1 mm. See kirjeldus 
hõlmab ka haavelpüssi padruneid. 

MÄRKUS: See definitsioon ei hõlma PAUKPADRUNEID. Need on loetletud eraldi. Mõned sõjaväe 
laskerelvade padrunid ei kuulu selle definitsiooni alla. Need on loetletud termini PADRUN 
INERTKUULIGA all. 

PADRUN, lõhkelaenguga: ÜRO nr 0005, 0007, 0348 

Laskemoon, mis koosneb lõhkelaenguga kuulist koos initsieeriva vahendiga, mis ei sisalda kahte või 
enamat tõhusat kaitseelementi ning väljapaiskelaengust koos sütikuga või ilma selleta. Termin 
hõlmab täiskoostelaskemoona (täielikult koostatud laskemoona), poolkoostelaskemoona (osaliselt 
koostatud laskemoona) ning üksikult laaditavat laskemoona, kui selle komponendid on kokku pakitud. 

PADRUN, lõhkelaenguga: ÜRO nr 0006, 0321, 0412 

Laskemoon, mis koosneb lõhkelaenguga kuulist ilma initsieeriva vahendita või initsieeriva vahendiga, 
mis sisaldab kahte või enamat tõhusat kaitseelementi ning väljapaiskelaengust koos sütikuga või ilma 
selleta. Termin hõlmab täiskoostelaskemoona (täielikult koostatud laskemoona), 
poolkoostelaskemoona (osaliselt koostatud laskemoona) ning eraldi laaditavat laskemoona, kui selle 
komponendid on kokku pakitud. 

PADRUN, NAFTAPUURAUGUS KASUTATAV: ÜRO nr 0277, 0278 

Ese, mis koosneb õhukesest kartongist, metallist või muust materjalist kestast, mis sisaldab ainult 
väljapaiske lõhkeainet, mis paiskab välja kõva viskekeha manteltoru perforeerimiseks. 

MÄRKUS: See definitsioon ei hõlma KUMULATIIVLAENGUID. Need on loetletud eraldi. 

PADRUNIKEST SÜTIKUGA, TÜHI: ÜRO nr 0379; 0055 

Esemed, mis koosnevad metallist, plastist või muust mittesüttivast materjalist padrunikestast, milles 
ainsaks plahvatavaks komponendiks on sütik. 

PADRUNIKEST, SÜTIKUTA, PÕLEV, TÜHI: ÜRO nr 0447, 0446 

Esemed, mis koosnevad osaliselt või täielikult nitrotselluloosist valmistatud padrunikestast. 

PAUKPADRUN: ÜRO nr 0014, 0327, 0338 

Laskemoon, mis koosneb suletud, kuulita, kesk- või külgsütikuga padrunikestast ning suitsuta või 
mustast püssirohust laengust. Padrunikestad ei sisalda kuuli. Paukpadrunid on konstrueeritud 
laskmiseks relvadest kaliibriga kuni 19,1 mm ning tekitavad valju paugu ning neid kasutatakse õppe- 
ja saluudilaskmistel, väljapaiskelaengute puhul, stardipüstolites jne. 

PAUKPADRUN: ÜRO nr 0326, 0413, 0327, 0338, 0014 

Laskemoon, mis koosneb suletud, kuulita, kesk- või külgsütikuga padrunikestast ning suitsuta või 
mustast püssirohust laengust. Paukpadrun tekitab valju paugu ning seda kasutatakse õppe- ja 
saluudilaskmistel, väljapaiskelaengute puhul, stardipüstolites jne. Termin hõlmab pauklaskemoona. 



 

PENTOLIIT, kuiv või niiske, sisaldab kuni 15 mass% vett: ÜRO nr 0151 

Aine, mis koosneb pentaerütriittetranitraadi (PETN) ja trinitrotolueeni (TNT) tihedast segust 

PERFORSAATORLAENG, detonaatorita, naftapuuraukude jaoks: ÜRO nr 0124, 0494 

Ese, mis koosneb terasest torust või metallist lindist, millesse on asetatud detonaatornööriga 
ühendatud, ilma initsieeriva vahendita kumulatiivlaengud. 

PINNAVALGUSTUSRAKETT: ÜRO nr 0092, 0418, 0419 

Ese, mis sisaldab pürotehnilisi aineid, mis on ette nähtud maapinnal kasutamiseks, et valgustada, 
sihtmärki kindlaks teha, signaali anda või hoiatada. 

PISARGAASILASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga: ÜRO nr 0018, 0019, 0301 

Laskemoon, mis sisaldab pisaraid tekitavat ainet. Sisaldab ka ühte või mitut järgnevatest esemetest: 
pürotehniline aine; sütikuga ja süütelaenguga väljapaiskelaeng; sütik lõhke- või heitelaenguga. 

PLAHVATAV ESE, ÜLITUIM (AINED, EEI): ÜRO nr 0486 

Ese, mis sisaldab valdavalt ülituimasid aineid (EIDS), millel on tühine juhusliku initsieerimise või 
plahvatuse levimise tõenäosus normaalsetel veotingimustel ning mis on läbinud 7. katseseeria. 

POMM, lõhkelaenguga: ÜRO nr 0033, 0291 

Plahvatav ese initsieerivate vahenditega, mis ei sisalda kahte või enamat tõhusat kaitseelementi, 
mida visatakse alla lennukilt. 

POMM, lõhkelaenguga: ÜRO nr 0034; 0035 

Plahvatav ese ilma initsieerivate vahenditeta või initsieerivate vahenditega, mis sisaldab kahte või 
enamat tõhusat kaitseelementi, mida visatakse alla lennukilt. 

POMM, SISALDAB KERGESTISÜTTIVAT VEDELIKKU koos lõhkelaenguga: ÜRO nr 0399, 0400 

Ese, mis koosneb kergesti süttiva vedelikuga ja lõhkelaenguga paagist ning mida visatakse alla 
lennukilt. 

PROOVID, PLAHVATAVAD, väljaarvatud initsieerivad lõhkeained: ÜRO nr 0190 

Uued või olemasolevad plahvatavad ained või esemed, millele pole veel antud nimetust peatüki 3.2 
tabelis A ning mida veetakse kooskõlas pädeva asutuse eeskirjadega ning üldiselt väikestes 
kogustes, muuhulgas katsetamise, klassifitseerimise, uurimistööde ja arengu või kvaliteedi kontrolli 
eesmärgil või tööstuslike näidistena. 

MÄRKUS: Antud definitsioon ei hõlma plahvatavaid aineid ja esemeid, millele on juba peatüki 3.2 
tabelis A antud teine nimetus. 

PURUSTUSLAENG: ÜRO nr 0043 

Ese, mis koosneb mürskude või muu laskemoona avamiseks ette nähtud väikesest lõhkelaengust , et 
nende sisu laiali paisata. 

PÜROTEHNILINE ESE, tehniliseks otstarbeks: ÜRO nr 0428, 0429, 0430, 0431, 0432 

Ese, mis sisaldab pürotehnilisi aineid ning mida kasutatakse tehnilistel eesmärkidel, nagu soojuse 
tootmine, gaasi tootmine, lavaefektid jne. 

MÄRKUS: See definitsioon ei hõlma järgmisi esemeid: kogu laskemoon; SIGNAALPADRUNID; 
KAABLILÕIKURID, PLAHVATAVAD; PÜROTEHNILISED VAHENDID; 
VALGUSTUSPOMMID; PINNAVALGUSTUSRAKETID; ERALDAMISSEADISED, 
PLAHVATAVAD; LÕHKENEEDID; KÄSISIGNAALSEADISED; HÄDASIGNAALID, LAEVA; 
RAUDTEEPETARDID, PLAHVATAVAD; SUITSUSIGNAALID. Need on loetletud eraldi. 

PÜROTEHNILINE VAHEND: ÜRO nr 0333, 0334, 0335, 0336, 0337 

Meelelahutuseks ette nähtud pürotehniline ese. 

PÜSSIROHI, SUITSUTA: ÜRO nr 0160, 0161, 0509. 

Nitrotselluloosil põhinev aine, kus nitrotselluloosi kasutatakse propellandina. Termin hõlmab 
ühekomponendilisi [ainult nitrotselluloos (NC)], kahekomponendilisi [nagu NC ja nitroglütseriin (NG)] 
ning kolmekomponendilisi (nagu NC/NG/nitroguanidiin) propellante. 

MÄRKUS: Valatud, pressitud või kottlaenguna suitsuta püssirohi on toodud nimetuse HEITELAENG 
või SUURTÜKI HEITELAENG all. 

PÜSSIROHU BRIKETT (PÜSSIROHU PASTA), NIISKE, sisaldab mitte alla 17 mass% alkoholi, 



 

PÜSSIROHU BRIKETT (PÜSSIROHU PASTA), NIISKE, sisaldab vähemalt 25 mass% vett: ÜRO 
nr 0433, 0159 

Aine, mis koosneb nitrotselluloosist, mis on immutatud kuni 60% nitroglütseriini või muu vedela 
orgaanilise nitraadiga või nende seguga. 

RAKETI LÕHKEPEA lõhke- ja väljapaiskelaenguga: ÜRO nr 0370 

Ese, mis koosneb inertsest kasulikust koormast ja väikesest detoneerivast või äkilise leegiga põlevast 
lõhkelaengust ilma initsieerivate vahenditeta või initsieerivate vahenditega, millel on kaks või enam 
tõhusat kaitseelementi. Raketi lõhkepead on ette nähtud paigaldamiseks raketimootorisse, inertse 
materjali laialipaiskamiseks. Mõiste hõlmab juhitavate mürskude lõhkepäid. 

RAKETI LÕHKEPEA lõhke- ja väljapaiskelaenguga: ÜRO nr 0371 

Ese, mis koosneb inertsest kasulikust koormast ja väikesest detoneerivast või äkilise leegiga põlevast 
lõhkelaengust koos initsieerivate vahenditega, millel ei ole kahte või enamat tõhusat kaitseelementi. 
Raketi lõhkepead on ette nähtud paigaldamiseks raketimootorisse, inertse materjali 
laialipaiskamiseks. Mõiste hõlmab juhitavate mürskude lõhkepäid. 

RAKETI LÕHKEPEA lõhkelaenguga: ÜRO nr 0286, 0287 

Ese, mis koosneb detoneerivast lõhkeainest ilma initsieerivate vahenditeta või initsieerivate 
vahenditega, mis sisaldavad kahte või enamat tõhusat kaitseelementi. Raketi lõhkepead on ette 
nähtud raketile paigaldamiseks. Mõiste hõlmab juhitavate mürskude lõhkepäid. 

RAKETI LÕHKEPEA lõhkelaenguga: ÜRO nr 0369 

Ese, mis koosneb detoneerivast lõhkeainest koos initsieerivate vahenditega, millel ei ole kahte või 
enamat tõhusat kaitseelementi. Raketi lõhkepead on ette nähtud raketile paigaldamiseks. Mõiste 
hõlmab juhitavate mürskude lõhkepäid. 

RAKETIMOOTOR, HÜPERGOOLSEL VEDELIKUL TÖÖTAV, väljapaiskelaenguga või ilma 
selleta: ÜRO nr 0322, 0250 

Ese, mis koosneb ühe või mitme düüsiga silindrist, milles on hüpergoolne kütus. Ese on ette nähtud 
raketi või juhitava mürsu liikumapanemiseks. 

RAKETIMOOTOR, VEDELKÜTUSEL TÖÖTAV: ÜRO nr 0395, 0396 

Ese, mis koosneb ühe või enama düüsiga varustatud silindrist, milles asub vedelkütus. Ese on ette 
nähtud raketi või juhitava mürsu liikumapanemiseks. 

RAKETIMOOTOR: ÜRO nr 0186, 0280, 0281, 0510 

Ese, mis koosneb heitelaengust, milleks on tavaliselt tahkekütus, mis asetseb ühe või mitme düüsiga 
silindris. Ese on ette nähtud raketi või juhitava mürsu liikumapanemiseks. 

RAKETT lõhkelaenguga: ÜRO nr 0180, 0295 

Ese, mis koosneb raketimootorist ja lõhkepeast koos initsieerivate vahenditega, millel ei ole kahte või 
enamat tõhusat kaitseelementi. Mõiste hõlmab juhitavaid mürske. 

RAKETT lõhkelaenguga: ÜRO nr 0181, 0182 

Ese, mis koosneb raketimootorist ja lõhkepeast ilma initsieerivate vahenditeta või initsieerivate 
vahenditega, millel on kaks või enam tõhusat kaitseelementi. Mõiste hõlmab juhitavaid mürske. 

RAKETT, inertpeaga: ÜRO nr 0183, 0502 

Ese, mis koosneb raketimootorist ja raketi inertpeast Mõiste hõlmab juhitavaid mürske. 

RAKETT, VEDELKÜTUSEL TÖÖTAV, lõhkelaenguga: ÜRO nr 0397, 0398 

Ese, mis koosneb ühe või mitme düüsiga silindrist, milles on vedelkütus, ja lõhkepeast. Mõiste 
hõlmab juhitavaid mürske. 

RAKETT, väljapaiskelaenguga: ÜRO nr 0436, 0437, 0438 

Ese, mis koosneb raketimootorist ja väljapaiskelaengust kasuliku koorma eraldamiseks raketi peast 
Mõiste hõlmab juhitavaid mürske. 

RAUDTEEPETARD, PLAHVATAV: ÜRO nr 0192, 0193, 0492, 0493 

Ese, mis sisaldab pürotehnilisi aineid, mis purustamisel valju pauguga plahvatavad. Ese on mõeldud 
asetamiseks raudteerelsile. 

SIGNAALPADRUN: ÜRO nr 0054, 0312, 0405 



 

Ese, mis on ette nähtud värviliste signaalrakettide või muude signaalide tulistamiseks signaalpüstolist 
jms. 

SUITSELASKEMOON VALGE FOSFORIGA ja lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga: ÜRO nr 
0245, 0246 

Laskemoon, mis sisaldab suitsu tekitava ainena valget fosforit. Sisaldab ka ühte või mitut järgnevatest 
esemetest: sütiku ja süütelaenguga väljapaiskelaeng; sütik koos lõhke- või heitelaenguga. Termin 
hõlmab suitsugranaate. 

SUITSULASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga või ilma: ÜRO nr 0015, 0016, 0303 

Laskemoon, mis sisaldab suitsu tekitava ainena kloorsulfoonhappe segu või titaantetrakloriidi; või 
heksakloroetaanil või punasel fosforil põhinevat suitsu tekitavat pürotehnilist segu. Välja arvatud juhul, 
kui süütesegu on iseenesest lõhkeaine, sisaldab see ka ühte või mitut järgnevatest esemetest: sütiku 
ja süütelaenguga väljapaiskelaeng; sütik koos lõhke- või heitelaenguga. Termin hõlmab 
suitsugranaate. 

MÄRKUS: See definitsioon ei hõlma SUITSUSIGNAALE. Need on loetletud eraldi. 

SUITSUSIGNAAL: ÜRO nr 0196, 0197, 0313, 0487, 0507 

Ese, mis sisaldab suitsu eraldavaid pürotehnilisi aineid. Lisaks võivad nad sisaldada vahendeid 
helisignaalide tekitamiseks. 

SUURTÜKI HEITELAENG: ÜRO nr 0242, 0279, 0414 

Mis tahes füüsilisel kujul heitelaeng suurtüki eraldi laetavale laskemoonale. 

SÜVAVEEPOMM: ÜRO nr 0056 

Ese, mis koosneb trumlis või viskekehas olevast detoneerivast lõhkelaengust, ilma initsieerivate 
vahenditeta või initsieerivate vahenditega, mis sisaldavad kahte või enamat tõhusat kaitseelementi. 
Süvaveepommid on ette nähtud plahvatamiseks vee all. 

SÜÜTEKAPSEL, TORUJAS: ÜRO nr 0319, 0320, 0376 

Ese, mis koosneb süütekapslist ja abistavast kiireltpõlevast lõhkeainest, nagu mustast püssirohust 
laengust, mida kasutatakse suurtükimürskude heitelaengu jms süütamiseks. 

SÜÜTEKAPSEL: ÜRO nr 0044, 0377, 0378 

Ese, mis koosneb metallist või plastist kapslist, mis sisaldab väikeses koguses löögist kergelt süttivat 
initsieerivat segu. Neid kasutatakse süüteelemendina väikerelvade padrunites ja heitelaengute 
kapseldetonaatorites. 

SÜÜTEL: ÜRO nr 0121, 0314, 0315, 0325, 0454 

Ese, mis sisaldab ühte või enamat plahvatavat ainet, mis on ette nähtud kiire põlemise tekitamiseks 
lõhkeahelas. Süütelit võib aktiveerida keemiliselt, elektriliselt või mehhaaniliselt. 

SÜÜTELASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga või ilma: ÜRO nr 0009, 0010, 0300 

Laskemoon, mis sisaldab süütesegu. Väljaarvatud juhul, kui süütesegu on iseenesest lõhkeaine, 
sisaldab see ka ühte või mitut järgnevatest esemetest: sütiku ja süütelaenguga väljapaiskelaeng; sütik 
koos lõhke- või heitelaenguga. 

MÄRKUS: See definitsioon ei hõlma järgmisi esemeid: SÜÜTENÖÖR; TORUSÜTIK; SÜÜTENÖÖR, 
MITTEDETONEERIV; SÜÜTETORU; SÜÜTENÖÖRI SÜÜTEL; SÜÜTEKAPSEL; 
SÜÜTEKAPSEL, TORUJAS. Need on loetletud eraldi. 

SÜÜTELASKEMOON VALGE FOSFORIGA ja lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga: ÜRO nr 
0243, 0244 

Laskemoon, mis sisaldab süüteainena valget fosforit. Sisaldab ka ühte või mitut järgnevatest 
esemetest: sütiku ja süütelaenguga väljapaiskelaeng; sütik koos lõhke- või heitelaenguga. 

SÜÜTELASKEMOON, sisaldab vedelikku või geeli ja omab lõhke-, heite- või 
väljapaiskelaengut: ÜRO nr 247 

Laskemoon, mis sisaldab vedelat või geelitaolist süüteainet. Väljaarvatud juhul, kui süütesegu on 
iseenesest lõhkeaine, sisaldab see ka ühte või mitut järgnevatest esemetest: sütiku ja süütelaenguga 
väljapaiskelaeng; sütik koos lõhke- või heitelaenguga; sütik koos lõhke- või heitelaenguga. 

SÜÜTENÖÖR, MITTEDETONEERIV: ÜRO nr 0101 

Ese, mis koosneb peene musta püssirohuga immutatud puuvillasest punutisest (ingl k quickmatch). 
Süütenöör põleb välise leegiga ning seda kasutatakse pürotehniliste vahendite süüteahelates jne. 



 

SÜÜTENÖÖR, OHUTU: ÜRO nr 0105 

Ese, mis koosneb peen-jahvatatud mustast püssirohust südamikust, mida ümbritseb elastne punutis 
ja ühest või mitmest välisest kattest. Süütamisel põleb see määratud kiirusega, ilma välise plahvatava 
efektita. 

SÜÜTENÖÖR: ÜRO nr 0066 

Ese, mis koosneb tekstiillõngast, mis on kaetud musta püssirohuga või muu kiiresti põleva 
pürotehnilise seguga ja elastsest kaitsekattest või koosneb mustast püssirohust südamikust ning seda 
ümbritsevast elastsest punutisest. Süütenöör põleb edasiliikuva välise leegiga ja seda kasutatakse 
leegi edasiandmiseks süütelilt laengule või kapseldetonaatorile. 

SÜÜTENÖÖR: ÜRO nr 0316, 0317, 0368 

Ese, mille esmased lõhkevad komponendid on konstrueeritud laskemoonas kiire põlemise 
tekitamiseks. Nende hulgas võib olla mehaanilisi, elektrilisi, keemilisi või hüdrostaatilisi komponente 
kiire põlemise algatamiseks. Üldiselt kuuluvad nende hulka ka kaitseelemendid. 

SÜÜTENÖÖRI SÜÜTEL: ÜRO nr 0131 

Erineva konstruktsiooniga esemed, mida aktiveeritakse hõõrdumise, löögi või elektrivoolu abil ning 
mida kasutatakse ohutu süütenööri süütamiseks. 

TAHKEKÜTUS: ÜRO nr 0498, 0499, 0501 

Aine, mis koosneb kiirelt põlevast tahkest lõhkeainest, mida kasutatakse liikumiseks vajaliku tõukejõu 
tekitamiseks. 

TORPEEDO LÕHKEPEA lõhkelaenguga: ÜRO nr 0221 

Ese, mis koosneb detoneerivast lõhkeainest ilma initsieerivate vahenditeta või initsieerivate 
vahenditega, mis sisaldavad kahte või enamat tõhusat kaitseelementi. Ese on ette nähtud torpeedo 
külge kinnitamiseks. 

TORPEEDO, lõhkelaenguga: ÜRO nr 0329 

Ese, mis koosneb plahvatavast süsteemist torpeedo liikuma panemiseks vees ning lõhkepeast ilma 
initsieerivate vahenditeta või initsieerivate vahenditega, mis sisaldavad kahte või enamat tõhusat 
kaitseelementi. 

TORPEEDO, lõhkelaenguga: ÜRO nr 0330 

Ese, mis koosneb plahvatavast või mitteplahvatavast süsteemist torpeedo liikuma panemiseks vees 
ning lõhkepeast koos initsieerivate vahenditega, mis ei sisalda kahte või enamat tõhusat 
kaitseelementi. 

TORPEEDO, lõhkelaenguga: ÜRO nr 0451 

Ese, mis koosneb mitteplahvatavast süsteemist torpeedo liikuma panemiseks vees ning lõhkepeast 
ilma initsieerivate vahenditeta või initsieerivate vahenditega, mis sisaldavad kahte või enamat tõhusat 
kaitseelementi. 

TORPEEDO, VEDELKÜTUSEL TÖÖTAV, inertpeaga: ÜRO nr 0450 

Ese, mis koosneb vedela lõhkeainega süsteemist torpeedo läbi vee liikuma panemiseks ning 
inertpeast 

TORPEEDO, VEDELKÜTUSEL TÖÖTAV, lõhkelaenguga või ilma: ÜRO nr 0449 

Ese, mis koosneb kas vedela lõhkeainega plahvatavast süsteemist torpeedo läbi vee liikuma 
panemiseks koos lõhkepeaga või ilma; või vedela lõhkeainega mitteplahvatavast süsteemist torpeedo 
läbi vee liikuma panemiseks koos lõhkepeaga või ilma. 

TORUSÜTIK, metallümbrises: ÜRO nr 0103 

Ese, mis koosneb metallist torust, millel on kiirelt põlevast lõhkeainest südamik. 

TRITONAAL: ÜRO nr 0390 

Aine, mis koosneb trinitrotolueeni (TNT) segust alumiiniumiga. 

TURVAPADJA TÄITJAD või TURVAPADJA MOODULID või TURVAVÖÖ EELPINGUTID: ÜRO nr 
0503 

Ese, mis koosneb ilma initsieerivate vahenditeta detoneeriva lõhkeaine laengust. Eset kasutatakse 
detonaatorite või detoneernööri initsieeriva jõu suurendamiseks. 

TÖÖRIISTADE PADRUNID: ÜRO nr 0014 



 

Tööriistades kasutatav ese, mis koosneb suletud, kuulita, kesk- või külgsütikuta padrunikestast ning 
suitsuta või mustast püssirohust laengust või on ilma selleta. 

VAHEDETONAATOR kapseldetonaatorita: ÜRO nr 0042, 0283 

Laskemoon, mis on mõeldud üksiku tugeva valgusallika tekitamiseks, et maapinda valgustada ülalt. 
Termin hõlmab valgustuspadruneid, -granaate, ja -mürske ning valgustavaid ja sihtmärki osutavaid 
pomme. 

MÄRKUS: See definitsioon ei hõlma järgmiseid esemeid: SIGNAALPADRUNID; 
KÄSISIGNAALSEADISED; HÄDASIGNAALID, laeva; 

VALGUSTUSLASKEMOON, lõhke-, heite- laenguga või ilma selleta: ÜRO nr 0171, 0254, 0297 

Ese, mis koosneb kestast, sütikust ja valgustuspulbrist, mis on kõik ühendatud üheks kergelt 
tulistatavaks ühikuks.  

VALGUSTUSPADRUN: ÜRO nr 0049, 0050 

Lennukilt allavisatav plahvatav ese, mis on ette nähtud pildistamiseks vajaliku lühiajalise, intensiivse 
valgustuse tekitamiseks. Sisaldab detoneerivat lõhkelaengut koos initsieerivate vahenditega, mis 
sisaldavad kahte või enamat tõhusat kaitseelementi. 

VALGUSTUSPOMM: ÜRO nr 0037 

Lennukilt allavisatav plahvatav ese, mis on ette nähtud pildistamiseks vajaliku lühiajalise, intensiivse 
valgustuse tekitamiseks. Sisaldab detoneerivat lõhkelaengut ilma initsieerivate vahenditeta või koos 
initsieerivate vahenditega, mis sisaldavad kahte või enamat tõhusat kaitseelementi. 

VALGUSTUSPOMM: ÜRO nr 0038 

Lennukilt allavisatav plahvatav ese, mis on ette nähtud pildistamiseks vajaliku lühiajalise, intensiivse 
valgustuse tekitamiseks. Sisaldab pildistamiseks vajalikku valgustussegu. 

VALGUSTUSPOMM: ÜRO nr 0039, 0299 

Lennukilt allavisatav plahvatav ese, mis on ette nähtud pildistamiseks vajaliku lühiajalise, intensiivse 
valgustuse tekitamiseks. Sisaldavad välklambi sähvatust tekitavat valgussegu. 

VALGUSTUSRAKETT: ÜRO nr 0093, 0403, 0404, 0420, 0421; 

Pürotehnilist ainet sisaldavad esemed, mis visatakse alla lennukitest, et valgustada või anda endast 
märku (identifitseerida), signaliseerida või hoiatada. 

VEDELKÜTUS: ÜRO nr 0495, 0497 

Aine, mis koosneb kiirelt põlevast vedelast lõhkeainest, mida kasutatakse liikumiseks vajaliku 
tõukejõu tekitamiseks. 

VEEGA AKTIVEERITAV SEADE lõhke-, heite või väljapaiskelaenguga: ÜRO nr 0248, 0249 

Ese, mille töö sõltub nende sisu füüsikalis-keemilisest reaktsioonist veega. 

VÄLKVALGUSTUSPULBER: ÜRO nr 0094, 0305 

Pürotehniline aine, mis süütamisel tekitab eredat valgust. 

ÕHKIMISLAENG: ÜRO nr 0048 

Ese, mis sisaldab detoneeriva lõhkeaine laengut kartongist, plastist, metallist või muust materjalist 
kestas. Ese on ilma initsieerivate vahenditeta või initsieerivate vahenditega, mis sisaldavad kahte või 
enamat tõhusat kaitseelementi. 

MÄRKUS: See definitsioon ei hõlma järgmisi esemeid: POMMID; MIINID; MÜRSUD. Need on 
loetletud eraldi. 

ÕPPELASKEMOON: ÜRO nr 0362, 0488 

Laskemoon ilma peamise lõhkelaenguta, mis sisaldab lõhke- või heitelaengut. Tavaliselt sisaldab see 
ka sütikut ja väljapaiskelaengut. 
MÄRKUS: See definitsioon ei hõlma ÕPPEGRANAATE. Need on loetletud eraldi. 

 

 

 

 

  



 

2.2.2 Klass 2: Gaasid 

2.2.2.1 Kriteeriumid 

2.2.2.1.1 Klassi 2 pealkiri hõlmab puhtaid gaase, gaasisegusid, ühe või enama gaasi segusid ühe või enama 

ainega ning esemeid, mis selliseid aineid sisaldavad. 

Gaas on aine, mis 

(a) temperatuuril üle 50 ºC omab aururõhku üle 3 kPa (3 baari); 

(b) on 20 °C temperatuuril, normaalrõhul 101,3 kPa täielikult gaasiline. 

MÄRKUS 1: ÜRO nr 1052 VESINIKFLUORIID klassifitseeritakse siiski 8. klassi. 

2: Puhas gaas võib sisaldada teisi komponente, mis on saadud selle tootmisprotsessist või 
lisatud toote stabiilsuse säilitamiseks tingimusel, et nende komponentide tase ei muuda 
gaasi klassifikatsiooni või gaasi veotingimusi, nagu täiteastet, täitmisrõhku, katserõhku. 

3: Alajao 2.2.2.3 N.O.S. kirjed võivad hõlmata nii puhtaid gaase kui segusid. 

2.2.2.1.2 Klassi 2 ained ja esemed jaotatakse järgmiselt: 

1. Kokkusurutud gaas: gaas, mis veoks täitmisel rõhu all on –50 °C temperatuuril täielikult gaasiline; 
antud kategooria hõlmab kõiki gaase kriitilise temperatuuriga, mis on madalam või võrdne –50 °C. 

2. Veeldatud gaas: gaas, mis veoks täitmisel rõhu all on –50 °C temperatuuril osaliselt veeldunud. 

Eristatakse järgmist: 

suure rõhu all veeldatud gaas: gaas, mille kriitiline temperatuur on üle –50 °C ja võrdne või alla 
+65 °C, ja 

madala rõhu all veeldatud gaas: gaas, mille kriitiline temperatuur on üle +65 °C. 

3. Sügavjahutamisega veeldatud gaas: gaas, mis veoks täitmisel osaliselt veeldub madala 
temperatuuri mõjul. 

4. Lahustatud gaas: gaas, mis veoks täitmisel rõhu all lahustub oma vedela faasi lahusesse. 

5. Aerosoolpakendid ja väikesed gaasi sisaldavad anumad (ühekorrapakendid). 

6. Muud surugaasi sisaldavad esemed. 

7. Ilma rõhuta gaasid (gaasiproovid), mille kohta kehtivad erinõuded. 

8. Rõhu all kemikaalid: vedelikud, pastad või pulbrid, mis on rõhu alla pandud kütusega, mis vastab 

kokkusurutud või veeldatud gaasi ja selle segu määratlusele. 

9. Adsorbeerunud gaas: gaas, mis veoks pakkimisel adsorbeeritakse tahke poorse aine pinnale, 

mille tulemusena saadakse anuma siserõhuks 20 ⁰C juures vähem kui 101,3 kPa ja 50 ⁰C juures 

vähem kui 300 kPa. 

2.2.2.1.3 2. klassi kuuluvad ained ja esemed (va aerosoolid ja rõhu all kemikaalid) määratakse ühte järgmistest 
gruppidest vastavalt oma ohtlikele omadustele järgmiselt: 

A  lämmatav 

O  oksüdeeriv 

F  kergestisüttiv 

T  mürgine 

TF  mürgine, kergestisüttiv 

TC  mürgised, sööbivad 

TO  mürgine, oksüdeeriv 

TFC mürgised, kergestisüttivad, sööbivad 

TOC mürgine, oksüdeeriv, sööbiv 

Gaaside ja gaaside segude puhul, millel on ohtlikke omadusi rohkem kui kriteeriumi ühe grupi järgi, 
on tähega T tähistatud grupp kõigist teistest gruppidest olulisem. Tähega F tähistatud grupid 
asetuvad tähtedega A või O tähistatud gruppidest ettepoole. 

MÄRKUS 1: ÜRO eeskirjades tüüpidesse klassifitseerimise kohta, IMDG Koodeksis ja ICAO 
Tehnilistes Eeskirjades on gaasid esmase riski alusel määratud ühte järgmisest kolmest 
jaost:  

Jagu 2.1: kergestisüttivad gaasid (vastavad suure tähega F tähistatud gruppidele); 

Jagu 2.2: mittekergestisüttivad, mittemürgised gaasid (vastavad suurte tähtedega A või O 
tähistatud gruppidele); 



 

Jagu 2.3: mürgised gaasid (vastavad suure tähega T tähistatud gruppidele (st T, TF, TC, 
TO, TFC ja TOC). 

2: Väikesed gaasi sisaldavad anumad (UN No. 2037) määratakse gruppidesse A kuni 
TOC vastavalt sisalduva gaasi ohtlikkusele. Aerosoolide jaoks (ÜRO nr 1950), vt 
2.2.2.1.6. Rõhu all kemikaalide kohta (ÜRO nr-d 3500 kuni 3505, vt alajagu 2.2.2.1.7. 

3: Sööbivaid gaase käsitletakse mürgistena, mistõttu määratakse nad gruppidesse TC, 
TFC või TOC. 

2.2.2.1.4 Kui peatüki 3.2 tabelis A nimetusega nimetatud 2. klassi segu vastab muudele kriteeriumidele, mis on 
märgitud alajagudes 2.2.2.1.2 ja 2.2.2.1.5, tuleb antud segu klassifitseerida nendele kriteeriumidele 
vastavalt ning määrata sobiva N.O.S. kirje alla. 

2.2.2.1.5 2. klassi kuuluvad ained ja esemed (va aerosoolid ja rõhu all kemikaalid), mida pole nimeliselt 
märgitud peatüki 3.2 tabelis A, tuleb klassifitseerida alajaos loetletud 2.2.2.3 ühise kirje alla vastavalt 
alajagudele 2.2.2.1.2 ja 2.2.2.1.3. Kehtivad järgmised kriteeriumid: 

Lämmatavad gaasid 

Mitteoksüdeerivad, mittekergestisüttivad ja mittemürgised gaasid, mis atmosfääris tavaliselt 
vähendavad hapniku kontsentratsiooni või asendavad õhus hapniku. 

Kergestisüttivad gaasid 

Gaasid, mis temperatuuril 20 °C ja normaalrõhul 101,3 kPa: 

(a) süttivad õhus 13 mahu% juures või sellest madalamas kontsentratsioonis või 

(b) mis on isesüttivad, kui nende kontsentratsioon õhus on vähemalt 12%, olenemata sellest, kas nad 
on ka madalama kontsentratsiooni juures õhus isesüttivad. 

Kergestisüttivus määratakse testide või arvutustega, vastavalt ISO poolt heaks kiidetud meetoditele 
(vt ISO 10156:2017). 

Kui nende meetodite kasutamiseke ei ole piisavalt andmeid, võib kasutada päritolumaa pädeva 
asutuse poolt tunnustatud võrreldava meetodiga teste. 

Kui päritolumaa pole RID lepinguosaline riik, siis peavad need meetodid olema tunnustatud selle RID 
lepinguosalise riigi pädeva asutuse poolt, mille territooriumile saadetis oma teekonnal esimesena 
jõuab. 

Oksüdeerivad gaasid 

Gaasid, mis võivad (üldjuhul hapniku olemasolul), põhjustada või soodustada teiste materjalide 
põlemist paremini kui siis, kui need põleksid õhu käes. Need on puhtad gaasid, millel on rohkem kui 
23,5% suurem oksüdeerumisvõime, mis on kindlaks tehtud standardis ISO 10156:2017 selgitatud 
meetodiga. 

Mürgised gaasid 

MÄRKUS: Gaasid, mis vastavad kas osaliselt või täielikult oma korrodeerivate omaduste tõttu 
mürgisuse kriteeriumile, tuleb klassifitseerida mürgisteks gaasideks. Vaata ka kriteeriume 
pealkirja alt „Korrodeerivad gaasid” võimaliku ohu tõttu, et tegemist võib olla kaasnevate 
korrodeerivate omadustega gaasiga. 

Gaasid, mis: 

(a) on teadaolevalt inimeste jaoks nii mürgised või sööbivad, et nad on tervisele ohtlikud, või 

(b) võib liigitada inimesele mürgiste või sööbivate ainete hulka, kui vastavalt 2.2.61.1. saadud katsete 
tulemusena leitakse, et nende LC50 ägeda mürgisuse väärtus on võrdne või väiksem kui 5000 
ml/m3 (ppm) 

Gaasisegude korral (kaasaarvatud teiste aineklasside ainete aurud) võib kasutada järgmist valemit: 

LC50 Mürgine segu =  

 

kus 

fi    = segu i-nda komponendi mooli osa; 

Ti = segu i-nda komponendi mürgisuse indeks. Kui kriteeriumi Ti väärtus on võrdne LC50 väärtusega, 
mille võib leida pakkimiseeskirja P200 punktis 4.1.4.1. Kui LC50 väärtust pakkimiseeskirja P200 
punktis 4.1.4.1. ei ole, tuleb LC50 väärtus võtta vastavast teaduslikust kirjandusest. Kui LC50 



 

väärtust ei ole teada, määratakse mürgisuse indeks LC50 kõige madalama väärtuse järgi, mis on 
sarnaste füsioloogiliste ja keemiliste toimetega ainetel, või viiakse katsed ise läbi, kui see on 
ainus võimalus aine mürgisuse määramiseks. 

Sööbivad gaasid 

Gaasid või gaaside segud, mis vastavad kas osaliselt või täielikult oma korrodeerivate omaduste tõttu 
mürgisuse kriteeriumile, tuleb klassifitseerida mürgisteks sööbiva ohuga gaasideks. 

Gaasisegu, mis on hinnatud mürgiseks oma korrodeerivate ja mürgiste omaduste kombinatsiooni 
tõttu, on lisaks ohtlik oma söövitavate omaduste tõttu ka sattumisel inimese nahale, silmadesse või 
limaskestadele või kui segu korrodeerivate komponentide LC50 väärtus on võrdne või väiksem kui 
5000 ml/m3 (ppm), kui LC50 arvutatakse vastavalt valemile: 

LC50 Mürgine segu =  

 

kus 

fci   = segu i-nda sööbiva komponendi mooli osa; 

Tci = segu i-nda komponendi mürgisuse indeks. Kriteeriumi Tci väärtus on võrdne LC50 väärtusega, 
mille võib leida pakkimiseeskirja P200 punktis 4.1.4.1. Kui LC50 väärtust pakkimiseeskirja P200 
punktis 4.1.4.1. ei ole, tuleb LC50 väärtus võtta vastavast teaduslikust kirjandusest Kui LC50 

väärtust ei ole teada, määratakse mürgisuse indeks LC50 kõige madalama väärtuse järgi, mis on 
sarnaste füsioloogiliste ja keemiliste toimetega ainetel, või viiakse katsed ise läbi, kui see on 
ainus võimalus aine mürgisuse määramiseks. 

2.2.2.1.6 Aerosoolid 

Aerosoolid (ÜRO nr 1950) määratakse ühte järgmistest gruppidest vastavalt oma ohtlikele 

omadustele järgmiselt: 

A  lämmatav; 

O  oksüdeeriv; 

F  kergestisüttiv; 

T  mürgine; 

C  sööbivad 

CO  sööbiv, oksüdeeriv; 

FC  kergestisüttiv, sööbiv; 

TF  mürgine, kergestisüttiv; 

TC  mürgised, sööbivad: 

TO  mürgine, oksüdeeriv; 

TFC mürgised, kergestisüttivad, sööbivad 

TOC mürgine, oksüdeeriv, sööbiv. 

Klassifikatsioon sõltub aerosoolpakendi sisu iseloomust 

MÄRKUS: Gaasid, mis vastavad tabelis 2.2.2.1.5 toodud mürgiste gaaside definitsioonile ja 
pakkimiseeskirja P200 tabeli 2 märkuses c toodud „isesüttivateks loetud” gaaside 
definitsioonile, ei tohi kasutada aerosoolpakendi aerosoolilahuse koostises. Aerosoole 
koos komponentidega, mis vastavad mürgisuse ja sööbivuse osas 1. pakendigrupi 
kriteeriumidele, ei ole lubatud vedada (vaata ka 2.2.2.2.2). 

Kehtivad järgmised kriteeriumid: 

(a) ained, mis ei vasta teiste gruppide kriteeriumidele vastavalt siintoodud alapunktidele (b) kuni (f), 
tuleb määrata gruppi A; 

(b) kui aerosool sisaldab oksüdeerivat gaasi vastavalt tabelile 2.2.2.1.5, tuleb ta määrata gruppi O; 

(c) kui gaas sisaldab 85 mass% või rohkem kergestisüttivaid komponente ja tema põlemisel eraldub 
soojust 30 kJ/g või rohkem, tuleb see gaas määrata gruppi F. 

See ei kehti juhul, kui gaas sisaldab 1 mass% või vähem kergestisüttivaid komponente ja tema 
põlemisel eraldub soojust 20 kJ/g või vähem. 



 

Muudel juhtudel tuleb aerosooli kergestisüttivus määrata katseliselt. Katsete kirjeldus on toodud 
„Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa, osas 31. Eriti kergesti süttivad ja kergestisüttivad 
aerosoolid tuleb määrata gruppi F. 

MÄRKUS: Kergestisüttivad komponendid on kergestisüttivad vedelikud, kergestisüttivad tahked ained 
või kergestisüttivad gaasid ja gaaside segud, vastavalt „Katsete ja kriteeriumide 
käsiraamatu” III osa alajaos 31.1.3 märkuste all nr 1 kuni 3 klassifikatsioonile. Selline 
klassifitseerimine ei hõlma isesüttivaid, isekuumenevaid või veega reageerivaid aineid. 
Põlemisel eralduva soojuse mõõtmisel tuleb kasutada ühte neist meetoditest: ASTM D 
240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 kuni 86.3 või NFPA 30B; 

(d) aine tuleb määrata gruppi T, kui selle komponendid, välja arvatud pihustusaine aerosoolpakendis, 
klassifitseeruvad klassi 6.1 pakendigruppidesse II või III; 

(e) aine tuleb määrata gruppi C, kui selle komponendid, välja arvatud pihustusaine aerosoolpakendis, 
vastavad klassi 8 pakendigruppide II või III kriteeriumidele; 

(f) kui aine vastab rohkem kui ühe grupi kriteeriumidele gruppide O, F, T ja C puhul, tuleb aine 
määrata vastavalt gruppi CO, FC, TF, TC TO, TFC või TOC. 

2.2.2.1.7 Rõhu all kemikaalid 

Rõhu all kemikaalid (ÜRO nr-d 3500 kuni 3505) määratakse ühte järgmistest gruppidest vastavalt 

oma ohtlikele omadustele järgmiselt: 

A  lämmatav; 

F  kergestisüttiv; 

T  mürgine; 

C  sööbivad 

FC  kergestisüttiv, sööbiv; 

TF  mürgine, kergestisüttiv; 

Klassifikatsioon sõltub komponentide ohtlikest omadustest erinevates staadiumites: 

Pihustusaine, vedelik või tahkis 

MÄRKUS: 1: Gaasid, mis vastavad tabelis 2.2.2.1.5 toodud mürgiste või oksüdeerivate gaaside 
definitsioonile ja alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskirja P200 tabeli 2 märkuses c toodud 
„isesüttivateks loetud” gaaside definitsioonile, ei tohi kasutada rõhu all kemikaalides 
pihustusainena. 

2: Rõhu all kemikaale, mille sisu vastab pakendigrupi I mürgisuse või sööbivuse 
kriteeriumitele või mille sisu vastab pakendigrupi II või III mürgisuse või pakendigrupi II või 
III sööbivuse kriteeriumitele, ei ole lubatud vedada nende ÜRO numbrite all. 

3: Rõhu all kemikaale, mille koostisosad vastavad klassi 1 omadustele; vedelaid 
mitteplahvatavas olekus kemikaale, mis kuuluvad klassi 3; isereageerivaid aineid ja 
tahkeid, mitteplahvatavas olekus lõhkeaineid, mis kuuluvad klassi 4.1; klassi 4.2; klassi 
4.3; klassi 5.2; klassi 6.2; või klassi 7, ei ole lubatud vedada nende ÜRO numbrite all. 

4: Rõhu all kemikaali aerosoolijaotureid on lubatud vedada ÜRO nr 1950 all. 

Kehtivad järgmised kriteeriumid: 

(a) ained, mis ei vasta teiste gruppide kriteeriumidele vastavalt siintoodud alapunktidele (b) kuni (e), 
tuleb määrata gruppi A; 

(b) kui üks komponentidest, mis võib olla puhas aine või segu, tuleb määrata kergestisüttivaks, tuleb 
see gaas määrata gruppi F. Kergestisüttivad komponendid on kergestisüttivad vedelikud või 
vedelikusegud, kergestisüttivad tahkised ja tahkisesegud või kergestisüttivad gaasid ja 
gaasisegud, mis vastavad järgmistele kriteeriumidele: 

(i) kergestisüttiv vedelik on vedelik, mille leekpunkt ei ületa 93 °C; 

(ii) kergestisüttiv tahkis on tahkis, mis vastab alajaos 2.2.41.1 toodud kriteeriumidele; 

(iii) kergestisüttiv gaas on gaas, mis vastab alajaos 2.2.2.1.5 toodud kriteeriumidele; 

(c) aine tuleb määrata gruppi T, kui selle komponendid, välja arvatud pihustusaine, klassifitseeruvad 
klassi 6.1 pakendigruppidesse II või III ohtlike ainetena; 

(d) aine tuleb määrata gruppi C, kui selle komponendid, välja arvatud pihustusaine, klassifitseeruvad 
klassi 8 pakendigruppidesse II või III ohtlike ainetena; 



 

(e) kui aine vastab kahe grupi kriteeriumidele gruppide F, T ja C puhul, tuleb aine määrata vastavalt 
gruppi FC või TF. 

2.2.2.2 Veoks mitte lubatavad gaasilised ained 

2.2.2.2.1 2. klassi keemiliselt ebastabiilseid gaase ei ole lubatud vedada, välja arvatud juhul, kui on võetud 
vajalikud ettevaatusabinõud, mis normaalsetel veotingimustel kas välistavad ohtliku lagunemise või 
polümerisatsiooni võimaluse või toimub vedu alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskirja P 200 (10) erisätte (r) 
kohaselt, kui see on kohaldatav. Polümerisatsiooni vältimiseks vajalike ettevaatusabinõude kohta vt 
peatüki 3.3 erisätet 386. Erilist tähelepanu peab pöörama sellele, et anumad ja paagid ei sisaldaks 
mingeid aineid, mis neid reaktsioone esile kutsuvad. Kui temperatuurikontroll on vajalik aine 
polümeriseerumise ennetamiseks (st pakendis või IBC-s aine, mille isekiireneva polümerisatsiooni 
temperatuur on 50 °C või vähem, või paagis aine, mille isekiireneva polümerisatsiooni temperatuur on 
45 °C või vähem), ei ole ainet lubatud vedada. 

2.2.2.2.2 Järgmisi aineid ja segusid ei tohi veoks vastu võtta: 

- ÜRO nr 2186 VESINIKKLORIID, JAHUTATUD VEDELIK; 

- ÜRO nr 2421 LÄMMASTIKTRIOKSIID; 

- ÜRO nr 2455 METÜÜLISOTSÜANAAT 

- jahutamisega veeldatud gaasid, mida ei saa määrata klassifikatsiooni koodidega 3A, 3O või 3F; 

- lahustatud gaasid, mida ei saa klassifitseerida ÜRO nr 1001, 1043, 2073 või 3318 alla. ÜRO 
nr 1043 kohta vt erisäte 642; 

- aerosoole, mille komponendiks olevad gaasid on mürgised vastavalt 2.2.2.1.5 või isesüttivad 
vastavalt pakkimiseeskirjade P200 punktile 4.1.4.1, kasutatakse pihustusainena; 

- aerosoolid koos komponentidega, mis vastavad mürgisuse ja sööbivuse osas 1.pakendigrupi 
kriteeriumidele (vaata 2.2.61 ja 2.2.8); 

- väikesed mahutid, mis sisaldavad väga mürgiseid gaase (LC50 vähem kui 200 ppm) või vastavalt 
pakkimiseeskirjade P200 punktile 4.1.4.1 määratud isesüttivaid gaase. 

2.2.2.3 Ühiste kirjete loend 

 
Kokkusurutud gaasid: 

Klassifikatsiooni-
kood koodko 

ÜRO nr Aine või eseme nimetus 

1 A 1956 KOKKUSURUTUD GAAS, N.O.S. 

1 O 3156 KOKKUSURUTUD GAAS, OKSÜDEERIV, N.O.S. 

1 F 
1964 GAASILISTE SÜSIVESINIKE SEGU, KOKKU SURUTUD, N.O.S. 

1954 KOKKU SURUTUD GAAS, KERGESTISÜTTIV, N.O.S. 

1T 1955 KOKKUSURUTUD GAAS, MÜRGINE, N.O.S. 

1 TF 1953 KOKKU SURUTUD GAAS, MÜRGINE, KERGESTISÜTTIV, 
N.O.S. 1 TC 3304 KOKKUSURUTUD GAAS, MÜRGINE, SÖÖBIV, N.O.S. 

1 TO 3303 KOKKUSURUTUD GAAS, MÜRGINE, OKSÜDEERIV, N.O.S. 

1 TFC 3305 KOKKUSURUTUD GAAS, MÜRGINE, KERGESTISÜTTIV, 
SÖÖBIV, N.O.S. 

1 TOC 3306 
KOKKUSURUTUD GAAS, MÜRGINE, OKSÜDEERIV, SÖÖBIV, 
N.O.S. 

  



 

Veeldatud gaasid: 

Klassifikatsiooni-

kood 

ÜRO nr Aine või eseme nimetus 

2 A 1058 
1078 

VEELDATUD GAASID, mittepõlevad, sisaldavad lämmastikku, 
süsinikdioksiidi või õhku 
KÜLMUTUSGAAS, N.O.S., nagu gaaside segud, tähistatud 
tähega R..., mis omavad järgmist: 
Segu F1, mille aururõhk 70 °C juures ei ületa 1,3 MPa (13 baari) 
ning tihedus 50 °C juures pole väiksem kui diklorodifluorometaanil 
(1,30 kg/l); 

  Segu F2, mille aururõhk 70 °C juures ei ületa 1,9 MPa (19 baari) 
ning tihedus 50 °C juures pole väiksem kui diklorodifluorometaanil 
(1,21 kg/l); 
Segu F3, mille aururõhk 70 °C juures ei ületa 3 MPa (30 baari) 
ning tihedus 50 °C juures pole väiksem kui klorodifluorometaanil 
(1,09 kg/l). 
MÄRKUS: Triklorofluorometaan (külmutusgaas R 11), 1,1,2-

trikloro-1,2,2- triflouroetaan (KÜLMUTUSGAAS R 
113), 1,1,1-trikloro-2,2,2-trifluoroetaan 
(KÜLMUTUSGAAS R 113a), 1-kloro-1,2,2-
trifluoroetaan (KÜLMUTUSGAAS R 133) ja 1-kloro-
1,1,2-trifluoroetaan (KÜLMUTUSGAAS R 133b) ei ole 
2. klassi ained. Nad võivad aga kuuluda segude F1 
kuni F3 koostisse.  

1968 
3163 

INSEKTITSIIDGAAS, N.O.S. 
VEELDATUD GAAS, N.O.S. 

2 O 3157 VEELDATUD GAAS, OKSÜDEERIV, N.O.S. 

2 F 1010 BUTADIEENID, STABILISEERITUD või BUTADIEENIDE JA 
SÜSIVESINIKE SEGU, STABILISEERITUD, sisaldab üle 40% 
butadieene; 

 1060 METÜÜLATSETÜLEENI JA PROPADIEENI SEGUD, 
STABILISEERITUD 
nagu metüülatsetaadi ja propadieeni segud süsivesinikega, mis 
on järgmiste omadustega: 
Segu P1 sisaldab mitte üle 63 mahu% metüülatsetüüli ja 
propadieeni ja mitte üle 24 mahu% propaani ja propüleeni, C4- 
küllastatud süsivesinike sisaldus segus on mitte alla 14% ja 
Segu P2, sisaldab mitte üle 48 mahu% metüülatsetüüli ja 
propadieeni ja mitte üle 50 mahu% propaani ja propüleeni, C4- 
küllastatud süsivesinike sisaldus segus on mitte alla 5%; sama 
hulk küllastatud süsivesinikke on sel juhul, kui propadieeni segus 
on 1 kuni 4% metüülatsetüleeni. 

 1065   GAASILISTE SÜSIVESINIKE SEGU, KOKKU SURUTUD 
VEDELIKUKS, N.O.S. sellised segud nagu: 
segu A 1, mille aururõhk 70 °C juures ei ületa 1,1 MPa (11 baari) 
ning tihedus 50 °C juures pole alla 0,525 kg/l; 
segu A 01, mille aururõhk 70 °C juures ei ületa 1,6 MPa (16 baari) 
ning tihedus 50 °C juures pole alla 0,516 kg/l; 
segu A 02, mille aururõhk 70 °C juures ei ületa 1,6 MPa (16 baari) 
ning tihedus 50 °C juures pole alla 0,505 kg/l; 
segu A 0, mille aururõhk 70 °C juures ei ületa 1,6 MPa (16 baari) 
ning tihedus 50 °C juures pole alla 0,495 kg/l; 
segu A 1, mille aururõhk 70 °C juures ei ületa 2,1 MPa (21 baari) 
ning tihedus 50 °C juures pole alla 0,485 kg/l; 
segu B1, mille aururõhk 70 °C juures ei ületa 2,6 MPa (26 baari) 
ning tihedus 50 °C juures pole alla 0,474 kg/l; 
segu B2, mille aururõhk 70 °C juures ei ületa 2,6 MPa (26 baari) 
ning tihedus 50 °C juures pole alla 0,463 kg/l; 
segu B, mille aururõhk 70 °C juures ei ületa 2,6 MPa (26 baari) 
ning tihedus 50 °C juures pole alla 0,450 kg/l; 
segu C, mille aururõhk 70 °C juures ei ületa 3,1 MPa (31 baari) 
ning tihedus 50 °C juures pole alla 0,440 kg/l; 

  



 

Veeldatud gaasid (järg): 

Klassifikatsiooni 

kood 

ÜRO nr Aine või eseme nimetus 

  MÄRKUS 1: Mis puudutab eespool nimetatud segusid, siis on 
kaubavahetuses lubatud kasutada 
harjumuspäraseid nimetusi järgmiste ainete puhul: 
segud A, A01, A02 ja A0: BUTAAN; segu 
C:PROPAAN 

2:ÜRO nr 1075 NAFTAGAASID, VEELDATUD võib 
kasutada alternatiivse nimetusena ÜRO nr 1965 
3291 GAASILISTE SÜSIVESINIKE SEGU, 
VEELDATUD, N.O.S.asemel veo puhul enne või 
pärast mere- või õhuvedu. 

 3354 
3161 

INSEKTITSIIDGAAS, KERGESTISÜTTIV, N.O.S. 
VEELDATUD GAAS, KERGESTISÜTTIV, N.O.S. 

2 T 1967  
3162 

INSEKTITSIIDGAAS, MÜRGINE, N.O.S.  
VEELDATUD GAAS, MÜRGINE, N.O.S. 

2 TF 3355 
3160 

INSEKTITSIIDGAAS, MÜRGINE, KERGESTISÜTTIV, N.O.S.  
VEELDATUD GAAS, MÜRGINE, KERGESTISÜTTIV, N.O.S. 

2 TC 3308 VEELDATUD GAAS, MÜRGINE, SÖÖBIV, N.O.S. 

2 TO 3307 VEELDATUD GAAS, MÜRGINE, OKSÜDEERIV, N.O.S. 

2 TFC 
3309 

VEELDATUD GAAS, MÜRGINE, KERGESTISÜTTIV, SÖÖBIV, 
N.O.S. 

2 TOC 
3310 

VEELDATUD GAAS, MÜRGINE, OKSÜDEERIV, SÖÖBIV, 
N.O.S. 

 

Sügavjahutamisega veeldatud gaasid 

Klassifikatsiooni 
kood 

ÜRO nr Aine või eseme nimetus 

3 A 3158      GAAS, JAHUTATUD VEDELIK, N.O.S. 

3 O 3311      GAAS, JAHUTAMISEGA VEELDATUD, OKSÜDEERIV N.O.S. 

3 F 3312      GAAS, JAHUTAMISEGA VEELDATUD, KERGESTISÜTTIV, 
N.O.S. 

 

Lahustatud gaasid 

Klassifikatsiooni 
kood 

ÜRO nr Aine või eseme 
nimetus 

4 Ainult peatüki 3.2 tabelis A loetletud ained on veoks lubatud. 

 

Aerosoolid ja anumad, väiksed, sisaldavad gaasi 

Klassifikatsiooni-
kood 

ÜRO nr Aine või eseme nimetus 

5 1950 
2037 

AEROSOOLID 
MAHUTID, VÄIKESED, SISALDAVAD GAASI 
(GAASIPADRUNID), ilma lahtipäästeseadiseta, uuesti 
mittetäidetavad  

Muud surugaasi sisaldavad esemed 

Klassifikatsiooni-
kood 

ÜRO nr Aine või eseme nimetus 

6A 2857 
 
3164 
3164 
 
 
 

3538 

KÜLMUTUSMASINAD, sisaldavad mitte-kergestisüttivat, 
mittemürgist, veeldatud gaasi või ammoniaagi lahuseid (ÜRO nr 
2672) 
ESEMED, RÕHU ALL, PNEUMAATILISED (sisaldavad 
mittekergestisüttivat gaasi) või 
ESEMED, RÕHU ALL, HÜDRAULILISED (sisaldavad 
mittekergestisüttivat gaasi) 
TULEOHUTUT, MITTEMÜRGIST GAASI SISALDAVAD 
ESEMED, N.O.S. 

6F 3150 
 
3150 

SEADMED, VÄIKESED, SÜSIVESINIKGAASIGA TÖÖTAVAD 
või 
SÜSIVESINIKGAASI TÄITEBALLOONID VÄIKESTELE 



 

 
3358 
 
3478 
 
3478 
 
3478 
 
3479 
 
3479 
 
3479 
 
3529 
 
3529 
 
3529 
 
3529 
 
3537 

SEADMETELE vabastusseadmega 
KÜLMUTUSMASINAD, sisaldavad kergestisüttivat, mittemürgist, 
veeldatud gaasi 
KÜTUSEELEMENDID (KASSETID), sisaldavad veeldatud 
kergestisüttivat gaasi või 
SEADMETES SISALDUVAD KÜTUSEELEMENDID 
(KASSETID), sisaldavad veeldatud kergestisüttivat gaasi või 
SEADMETESSE PAKITUD KÜTUSEELEMENDID (KASSETID), 
sisaldavad veeldatud kergestisüttivat gaasi 
KÜTUSEELEMENDID (KASSETID), sisaldavad metallhüdriidis 
vesinikku või 
SEADMETES SISALDUVAD KÜTUSEELEMENDID 
(KASSETID), sisaldavad metallhüdriidis vesinikku või 
SEADMETESSE PAKITUD KÜTUSEELEMENDID (KASSETID), 
sisaldavad metallhüdriidis vesinikku 
SISEPÕLEMISMOOTOR, KERGESTISÜTTIVA GAASIGA 
TÖÖTAV või 
MOOTOR, KÜTUSEELEMENDIGA, KERGESTISÜTTIVA 
GAASIGA TÖÖTAV või 
MASINAD, SISEPÕLEMISMOOTORIGA, KERGESTISÜTTIVA 
GAASIGA TÖÖTAVAD või 
MASINAD, KÜTUSEELEMENDIGA, KERGESTISÜTTIVA 
GAASIGA TÖÖTAVAD 
KERGESTISÜTTIVAT GAASI SISALDAVAD ESEMED, N.O.S. 

6T 3539 MÜRGIST GAASI SISALDAVAD ESEMED, N.O.S. 

  

Gaasiproovid 

Klassifikatsiooni-
kood 

ÜRO nr Aine või eseme nimetus 

7 F 3167 GAASI PROOV, MITTE RÕHU ALL, KERGESTISÜTTIV, N.O.S., 
jahutamata vedelik 

7 T 3169 
GAASI PROOV, MITTE RÕHU ALL, MÜRGINE, N.O.S., 
jahutamata vedelik 

7 TF 3168 GAASI PROOV, MITTE RÕHU ALL, MÜRGINE, 
KERGESTISÜTTIV, N.O.S., jahutamata vedelik 

 

Rõhu all kemikaalid 
Klassifikatsiooni-
kood 

ÜRO nr aine või eseme nimetus 
 

8 A 3500 SURVE ALL KEMIKAAL, N.O.S. 

8 F 3501 SURVE ALL KEMIKAAL, KERGESTISÜTTIV, N.O.S. 

8 T 3502 SURVE ALL KEMIKAAL, MÜRGINE, N.O.S. 

8 C 3503 SURVE ALL KEMIKAAL, SÖÖBIV, N.O.S. 

8 TF 3504 SURVE ALL KEMIKAAL, KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE, N.O.S. 

8 FC 3505 SURVE ALL KEMIKAAL, KERGESTISÜTTIV, SÖÖBIV, N.O.S. 

 

Adsorbeerunud gaasid 
Klassifikatsiooni-
kood 

ÜRO nr aine või eseme nimetus 
 

9 A 3511 ADSORBEERUNUD GAAS, N.O.S. 

9 O 3513 ADSORBEERUNUD GAAS, OKSÜDEERIV, N.O.S. 

9 F 3510 ADSORBEERUNUD GAAS, KERGESTISÜTTIV, N.O.S. 

9 T 3512 ADSORBEERUNUD GAAS, MÜRGINE, N.O.S. 

9 TF 3514 ADSORBEERUNUD GAAS, MÜRGINE, KERGESTISÜTTIV, N.O.S. 

9 TC 3516 ADSORBEERUNUD GAAS, MÜRGINE, SÖÖBIV, N.O.S. 

9 TO 3515 ADSORBEERUNUD GAAS, MÜRGINE, OKSÜDEERIV, N.O.S. 

9 TFC 3517 ADSORBEERUNUD GAAS, MÜRGINE, KERGESTISÜTTIV, 
 SÖÖBIV, N.O.S. 

9 TOC 3518 ADSORBEERUNUD GAAS, MÜRGINE, OKSÜDEERIV, SÖÖBIV, 
 N.O.S. 



 

2.2.3 Klass 3: Kergestisüttivad vedelikud 

2.2.3.1 Kriteeriumid 

2.2.3.1.1 Klassi 3 pealkiri hõlmab aineid ja esemeid, mis sisaldavad käesoleva klassi aineid, mis: 

- on vedelikud vastavalt alapeatükis (a) punktis 1.2.1 antud „vedeliku” definitsioonile; 

- mille aururõhk on 50 °C juures mitte kõrgem kui 300 kPa (3 baari), mis pole 20 °C juures täielikult 
gaasiline ja standardrõhu 101.3 kPa juures ja 

- omavad leekpunkti mitte üle 60 °C (vt 2.3.3.1 vastavate katsemeetodite kohta). 

3. klassi alla kuuluvad ka leekpunktiga üle 60 °C vedelad ained ja sulas olekus tahked ained, mida 
veetakse või antakse veoks üle sellisel temperatuuril, mis on selle aine leekpunktiga võrdne või 
leekpunktist kõrgem. Need ained määratakse ÜRO nr 3256 alla. 

Klassi 3 pealkiri hõlmab ka vedelad lõhkeained mitteplahvatavas olekus. Vedelad desensibiliseeritud 
lõhkeaineid on lõhkeained, mis on lahustatud või suspensioonina vees või mõnes muus vedelikus, 
kus nad moodustavad homogeense vedela segu, tänu millele surutakse maha nende omadus 
plahvatada. Sellised kirjed peatüki 3.2 tabelis A on ÜRO nr 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 ja 3379. 

MÄRKUS 1: Ained, mille leekpunkt on üle 35 °C, mis ei suuda iseseisvalt põleda vastavalt alapeatüki 
32.2.5 osas 3 „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” III osas toodud kriteeriumidele, ei 
kuulu 3. klassi; aga kui neid aineid antakse veoks üle või veetakse sellisel temperatuuril, 
mis on selle aine leekpunktiga võrdne või leekpunktist kõrgem, kuuluvad nad 3. klassi. 

2: Tulenevalt eelnevas punktis 2.2.3.1.1 sätestatust, liigitatakse diiselkütus, gaasiõli ja 
kütteõli (kerge), sh sünteetiliselt toodetud tooted, mille leekpunkt on üle 60 °C, kuid mitte 
kõrgem kui 100 °C, 3. klassi aineteks, ÜRO nr 1202. 

3: Kergestisüttivad vedelikud, mis on sissehingamisel väga mürgised vastavalt alajagude 
2.2.61.1.4 ja 2.2.61.1.9 määratlustele ja mürgised ained, mille leekpunkt on 23 °C või 
kõrgem, on klassi 6.1 kuuluvad ained (vaata 2.2.61.1). Vedelikud, mis on 
sissehingamisel väga mürgised, on tähistatud sõnaga „mürgine sissehingamisel” nende 
veerus (2) olevas ohtliku veose tunnusnimetuses või peatüki 3.2 tabeli A veerus (6) 
olevas erisättes 354. 

4: Kergestisüttivad vedelikud ja putukatõrje preparaadid, mis on väga mürgised, mürgised 
või vähe mürgised ja mille leekpunkt on 23 °C või kõrgem, on klassi 6.1 kuuluvad ained 
(vaata 2.2.61.1). 

2.2.3.1.2 3. klassi ained ja esemed jaotatakse järgmiselt. 

F  Kaasneva ohuta kergestisüttivad vedelikud ja selliseid aineid sisaldavad esemed: 

F1 kergestisüttivad vedelikud, mille leekpunkt on võrdne või alla 60 °C; 

F2 kergestisüttivad vedelikud, mille leekpunkt on üle 60 °C, mida veetakse või 
antakse veoks üle leekpunkti temperatuuril või sellest kõrgemal temperatuur 
(kõrgendatud temperatuuriga ained). 

F3 kergestisüttivaid vedelikke sisaldavad esemed 

FT  Kergestisüttivad vedelikud, mürgised: 

FT1 kergestisüttivad vedelikud, mürgised: 

FT2 pestitsiidid. 

FC  Kergestisüttivad vedelikud, sööbivad. 

FTC Kergestisüttivad vedelikud, mürgised, sööbivad. 

D  Vedelad lõhkeained mitteplahvatavas olekus. 

2.2.3.1.3 3. klassi ained ja esemed on loetletud peatüki 3.2 tabelis A. Ained, mida pole oma nimetusega 
märgitud peatüki 3.2 tabelis A, peab määrama vastavasse klassi ja vastavasse pakendigruppi jaos 
2.2.3.3 toodud tabeli alusel. Kergestisüttivad vedelikud määratakse vastavalt nende veo ohtlikkuse 
astmele, ühte järgmistest pakendigruppidest:  

Pakendigrupp Leekpunkt (kinnistes tiiglites) Keemise algtemperatuur 

I -  35 °C 

II(a) < 23 °C > 35 °C 



 

III(a)  23 °C ja  60 °C > 35 °C 

(a) Vt ka 2.2.3.1.4. 

Kaasneva(te) ohuga(ohtudega) vedelikule määratakse pakendigrupp ülaltoodud tabeli põhjal, 
arvestades kaasneva(te) ohu(ohtude) tõsidust; klassifikatsioon ja pakendigrupp määratakse ohtude 
pingerea tabeli 2.1.3.10 alusel. 

2.2.3.1.4  Viskoossed kergestisüttivad vedelikud nagu värvid, emailid, lakid, värnitsad, adhesiivid ja polituurid, 
mille leekpunkt on alla 23 °C võib määrata III pakendigruppi vastavalt „Katsete ja kriteeriumide 
käsiraamatu” III osale, alapeatükk 32.3, kui on täidetud järgmised nõuded: 

(a) viskoossus3 ja leekpunkt vastavad järgmistele näitudele tabelis:  

Kinemaatiline viskoossus 

(ekstrapoleeritud) ν (nihkesurve 0-
väärtusel) mm2/s, temperatuuril 23°C 

Voolamise kiirus t 
sekundites  

Ava diameeter (mm) Leekpunkt, 
kinnine 
tiigel (°C) 

 
 

 
 

20 < ν  80 20 < t  60 4 üle 17 

80 < ν  135 60 < t  100 4 üle 10 

135 < ν  220 20 < t  32 6 üle 5 

220 < ν  300 32 < t  44 6 üle -1 

300 < ν  700 44 < t  100 6 üle -5 

700 < ν   100 < t   6 piir puudub 

(b) Lahuse tsentrifuugimise katses eraldub vähem kui 3%-line puhta lahuse kiht; 

(c) Segu või mis tahes eraldunud lahus ei vasta 6.1 klassi või 8. klassi tingimustele; 

(d) Ained on pakitud vähem kui 450-liitristesse mahutitesse. 

MÄRKUS: Need sätted kohalduvad ka segudele, mis sisaldavad alla 20% nitrotselluloosi, mille 
lämmastikusisaldus ei ületa 12,6 % (kuivmassi järgi). Segud, mis sisaldavad üle 20%, 
kuid mitte üle 55% nitrotselluloosi, mille lämmastikusisaldus on üle 12,6 % (kuivmassi 
järgi), on ÜRO nr 2059 ained. 

Segud, mille leekpunkt on alla 23 °C ja mis sisaldavad: 

- üle 55 % nitrotselluloosi, olenemata lämmastiku sisaldusest, või 

- mitte üle 55 % nitrotselluloosi, kui lämmastikusisaldus on üle 12,6 % kuivaine kohta, 

on 1. klassi ained (ÜRO nr 0340 või 0342) või ained klassist 4.1 (ÜRO nr 2555, 2556 või 
2557). 

2.2.3.1.5 Viskoossed vedelikud 

2.2.3.1.5.1 Viskoossed vedelikud, välja arvatud alajao 2.2.3.1.5.2 alla kuuluvad viskoossed vedelikud: 

 - mille leekpunkt on 23 °C või kõrgem, kuid madalam või võrdne 60 °C; 

 - mis ei ole mürgised, sööbivad või keskkonnale ohtlikud; 

 - mis ei sisalda üle 20% nitrotselluloosi, mille lämmastikusisaldus ei ületa 12,6 % (kuivmassi järgi); ja 

 - mis on pakitud vähem kui 450-liitristesse mahutitesse 

 ei ole RID-i objekt, kui 

(a) lahuse tsentrifuugimisel (vt „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa, alapeatükk 32.5.1) 
saadakse lahuse pinna kõrguseks vähem kui 3 % kuivaine kõrgusest ja 

(b) läbivoolamise aeg (vt „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa, alapeatükk 32.4.3), mis on 
saadud viskoossuskatsel, milles ava diameeter on 6 mm, on suurem või võrdne: 

                                                 
3 Viskoossuse määramine: Kui on tegemist vedela ainega, mille viskoossus, muutub pingega (ingl k non-
Newtonian substance) või kus lahtise kapillaartoru meetodi kasutamine muidu ei sobiks, kasutatakse aine 
dünaamilise viskoossuse koefitsiendi määramisel 23 °C juures kalibreeritavat (ava muudetava läbilõikega) 
viskosimeetrit. Saadud väärtustega kalibreeritakse viskosimeeter ja ekstrapoleeritakse siis nihkesurve 0-
väärtusele. Nii leitud dünaamilise viskoossuse järgi, mille aluseks on aine tihedus, saab nihkesurve 0-väärtuse 
juures kinemaatilise viskoossuse. 



 

(i) 60 sekundit või 

(ii) 40 sekundit, kui viskoosne vedelik ei sisalda 3. klassi aineid rohkem kui 60 %. 

2.2.3.1.5.2 Viskoossed vedelikud, mis on keskkonnale ohtlikud, kuid mis vastavad kõigile teistele alajao 
2.2.3.1.5.1 kriteeriumitele, ei kuulu teiste RID-i sätete alla tingimusel, et neid veetakse lihtpakendites 
või kombineeritud pakendites, mis sisaldavad lihtpakendis või sisepakendis netokogust, mis on 5 liitrit 
või vähem ning täidetud on alajagude 4.1.1.1, 4.1.1.2 ja 4.1.1.4 kuni 4.1.1.8 üldsätted. 

2.2.3.1.6 Kui 3. klassi ained satuvad lisandite tõttu erinevatesse ohukategooriatesse, kui need, millesse 
kuuluvad peatüki 3.2 tabelis A nimetusega nimetatud ained, tuleb need segud või lahused määrata 
kirjete alla, millesse nad kuuluvad oma tegeliku ohtlikkuse astme alusel. 

MÄRKUS: Lahuste ja segude (nagu preparaadid ja jäätmed) klassifitseerimise kohta vt ka jagu 2.1.3. 

2.2.3.1.7 Samuti võib määrata vastavalt alajagudes 2.3.3.1 ja 2.3.4 toodud protseduuridele ja alajaos 2.2.3.1.1 
kehtestatud kriteeriumidele, kas nimetusega nimetatud lahuse või segu või vastavas lahuses või 
segus olevate komponentide omadused on sellised, et selle lahuse või segu kohta käesoleva klassi 
sätted ei kehti (vaata ka 2.1.3). 

2.2.3.2 Veoks mittelubatavad ained 

2.2.3.2.1 3. klassi ained, mis moodustavad kergesti peroksiide (nagu eetrite ja teatud heterotsüklilised 
hapnikuga küllastatud ainete puhul), ei ole lubatud vedada, kui nende peroksiidisisaldus, arvestatuna 
vesinikperoksiidi põhjal (H2O2), on suurem kui 0,3 %. Peroksiidisisaldus määratakse alajaos 2.3.3.3. 
toodud eeskirjade kohaselt. 

2.2.3.2.2 Keemiliselt ebastabiilseid 3. klassi aineid ei tohi veoks lubada, välja arvatud juhul, kui on rakendatud 
vajalikke meetmeid nende ohtliku lagunemise või polümerisatsiooni võimaluse vältimiseks veo 
tavatingimustes. Polümerisatsiooni vältimiseks vajalikud meetmed vt peatüki 3.3 erisätet 386. Sel 
eesmärgil peab eriliselt kindlustama, et anumad ja paagid ei sisaldaks mingeid aineid, mis neid 
reaktsioone võiksid põhjustada. Kui temperatuurikontroll on vajalik aine polümeriseerumise 
ennetamiseks (st pakendis või IBC-s aine, mille isekiireneva polümerisatsiooni temperatuur on 50 °C 
või vähem, või paagis aine, mille isekiireneva polümerisatsiooni temperatuur on 45 °C või vähem), ei 
ole ainet lubatud vedada. 

2.2.3.2.3 Muid mitteplahvatavas olekus vedelaid lõhkeaineid kui neid, mis on loetletud peatüki 3.2 tabelis A, ei 
tohi vedada nagu 3. klassi aineid. 

2.2.3.3 Ühiste kirjete loend 

Kaasnev oht Klassifika-
tsioonikood 

ÜRO nr Aine või eseme nimetus 

 

Kergestisüttivad vedelikud ja selliseid aineid sisaldavad esemed 
  1133 

1136 
1139 
 

ADHESIIVID, sisaldavad kergestisüttivat vedelikku 
KIVISÖETÕRVA DESTILLAADID, KERGESTISÜTTIVAD 
PINNAKATTELAHUSED (kaasa arvatud pinnaviimistlus- või 
pinnakatted, mida kasutatakse tööstuslikult ja või muudel 
eesmärkidel, näiteks masinate, vaatide ja tünnide 
katmiseks) 

  

1197 
1210 
1210 

EKSTRAKTID, VEDELAD, maitse või lõhna jaoks 
TRÜKIVÄRV, kergestisüttiv või 
TRÜKIVÄRVI AINED, (kaasa arvatud trükivärvi vedeldajad 
ja redutseerivad ained), kergestisüttivad 1263 VÄRV (kaasa 
arvatud värv, lakk, email, peits, šellak, värnits, polituur, 
vedel täiteaine ja vedel laki alus) või  

1263 
 
1266 
 
1293 
1306 
1866 
1999 
 

VÄRVIGA SEOTUD MATERJALID (kaasa arvatud värvi 
lahustid ja redutseerimise ühendid) 
PARFÜMEERIATOOTED kergestisüttivate lahustitega 
(mitteviskoossed) 
TINKTUURID, MEDITSIINILISED 
PUIDU KAITSEAINED, VEDELAD 
VAIGU LAHUS, kergestisüttiv 
TÕRVAD, VEDELAD, kaasa arvatud teeõli ja vedeldatud 
bituumen  

F1 



 

Kaasneva ohuta F 3065 
1224 
1268 
1268 
1987 
1989 
2319 
3271 
3272 
3295 
3336 
3336 
1993 

ALKOHOOLSED JOOGID 
KETOONID, VEDELAD, N.O.S. 
NAFTADESTILLAADID, N.O.S või 
NAFTASAADUSED, N.O.S 
ALKOHOLID, N.O.S. 
ALDEHÜÜDID, N.O.S. 
TERPEENSED SÜSIVESIKUD, N.O.S. 
EETRID, N.O.S. 
ESTRID, N.O.S. 
SÜSIVESINIKUD, VEDELAD, N.O.S. 
MERKAPTAANIDE SEGU, VEDEL, KERGESTISÜTTIV, 
N.O.S. või 
MERKAPTAANI SEGU, VEDEL, KERGESTISÜTTIV, 
N.O.S. 
KERGESTISÜTTIV VEDELIK, N.O.S. 

   

 F2 
kõrgend
atud 
temperat
uur 
 
 
 
F3 
esemed 

3256 
 
 
 
 
3269 
 
3473 
3473 
 
3473 
3528 
 
3528 
 
3528 
 
 
3528 
3540 

KÕRGTEMPERATUURNE VEDELIK, KERGESTISÜTTIV, 
N.O.S, leekpunktiga üle 60 °C, leektemperatuuril või 
kõrgemal temperatuuril 
 
 
POLÜESTERVAIGU KOMPLEKT, vedel põhimaterjal 
KÜTUSEELEMENDID (KASSETID) või 
SEADMETES SISALDUVAD KÜTUSEELEMENDID 
(KASSETID) 
SEADMETEGA PAKITUD KÜTUSEELEMENDID 
(KASSETID) 
SISEPÕLEMISMOOTOR, KERGESTISÜTTIVA 
VEDELIKUGA TÖÖTAV või 
MOOTOR, KÜTUSEELEMENDIGA, KERGESTISÜTTIVA 
VEDELIKUGA TÖÖTAV või 
MASINAD, SISEPÕLEMISMOOTORIGA, 
KERGESTISÜTTIVA VEDELIKUGA TÖÖTAVAD või 
MASINAD, KÜTUSEELEMENDIGA, KERGESTISÜTTIVA 
VEDELIKUGA TÖÖTAVAD 
KERGESTISÜTTIVAT VEDELIKKU SISALDAVAD 
ESEMED, N.O.S. 

  



 

 
1228 

MERKAPTAANID, VEDELAD, KERGESTISÜTTIVAD, 
N.O.S. või 

 
1228 

MERKAPTAANI SEGU, VEDEL, KERGESTISÜTTIV, 
MÜRGINE, N.O.S. 

 1986 ALKOHOLID, KERGESTISÜTTIVAD, MÜRGISED, N.O.S. 

 1988 ALDEHÜÜDID, kergestisüttivad, MÜRGISED, N.O.S. 

 FT1 
2478 

ISOTSÜANAADID, KERGESTISÜTTIVAD, MÜRGISED, 
N.O.S. või 

  
2478 

ISOTSÜANAATIDE LAHUS, KERGESTISÜTTIV, 
MÜRGINE, N.O.S. 

  3248 RAVIM, VEDEL, KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE, N.O.S. 

  3273 NITRIILID, KERGESTISÜTTIVAD, MÜRGISED, N.O.S. 

  1992 KERGESTISÜTTIVAD VEDELIKUD, MÜRGISED, N.O.S. 

     

Mürgised  
2758 

KARBAMAATPESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE, 
KERGESTISÜTTIV 

FT  
2760 

ARSEENPESTITSIID, VEDEL, KERGESTISÜTTIV, 
MÜRGINE 

  
2762 

KLOORORGAANILINE-PESTITSIID, VEDEL, 
KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE 

  
2764 

TRIASIINPESTITSIID, VEDEL, KERGESTISÜTTIV, 
MÜRGINE 

  
2772 

TIOKARBAMAAT-PESTITSIID, VEDEL, 
KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE 

  
2776 

VASEL PÕHINEV PESTITSIID, VEDEL, 
KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE 

  
2778 

ELAVHÕBEDAL PÕHINEV PESTITSIID, VEDEL, 
KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE 

  
2780 

ASENDATUD NITROFENOOLPESTITSIID, VEDEL, 
KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE 

  2782 BIPÜRDIILIUMPESTITSIID, VEDEL, KERGESTISÜTTIV, 
MÜRGINE 

 pestitsiid 
2784 FOFORORGAANILINE PESTITSIID, VEDEL, 

KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE 

 
(leekpunkt alla 
23 °C) 

2787 TINAORGAANILINE PESTITSIID, VEDEL, 
KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE 

 FT2 3024 KUMARIINI DERIVAADIGA PESTITSIID, VEDEL, 
KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE 

 3346 FENOKSÄÄDIKHAPPE DERIVAATPESTITSIID, VEDEL, 
MÜRGINE, KERGESTISÜTTIV 

 3350 PÜRETROIDPESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE, 
KERGESTISÜTTIV 

 3021 PESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE, N.O.S. 

  

MÄRKUS:Pestitsiidide veol kasutatav ohtliku aine õige 
nimetus tuleb valida aktiivse koostisaine, 
pestitsiidi füüsilise oleku ja igasuguse kaasneva 
ohu alusel, mida ta võib omada. 

    

 3469 VÄRV, KERGESTISÜTTIV, SÖÖBIV (kaasa arvatud värv, 
lakk, email, peits, šellak, värnits, polituur, vedel täiteaine ja 
vedel lakialus) või 

 3469 VÄRVIGA SEOTUD MATERJALID, KERGESTISÜTTIVAD, 
SÖÖBIVAD (kaasa arvatud värvi lahustid ja redutseerimise 
ühend) 

   

Sööbivad FC 2733 AMIINID, KERGESTISÜTTIVAD, SÖÖBIVAD, N.O.S. või 

  2733 POLÜAMIINID, KERGESTISÜTTIVAD, SÖÖBIVAD, N.O.S. 

 2985 KLOROSILAANID, KERGESTISÜTTIVAD, SÖÖBIVAD, 
N.O.S. 

 3274 ALKOHOLAATIDE LAHUSED, N.O.S, alkoholis 

 2924 KERGESTISÜTTIV VEDELIK, SÖÖBIV, N.O.S. 

  



 

    

Mürgised, sööbivad FTC 3286   KERGESTISÜTTIV VEDELIK, MÜRGINE, SÖÖBIV, 
N.O.S. 

   

 3343 NITROGLÜTSERIINI SEGU, DESENSIBILISEERITUD, 
VEDEL, KERGESTISÜTTIV, N.O.S, sisaldab mitte üle 30 
mass% nitroglütseriini 

Vedelad 
lõhkeained 
mitteplahvatavas 
olekus 

 3357 NITROGLÜTSERIINI SEGU, DESENSIBILISEERITUD, 
VEDEL, N.O.S, sisaldab mitte üle 30 mass% nitroglütseriini 

D 3379   
DESENSIBILISEERITUD LÕHKEAINE, VEDEL, N.O.S. 

  



 

2.2.41 Klass 4.1: Kergestisüttivad tahked ained,  isereageerivad ained, polümeriseeruvad ained ja 
tahked lõhkeained mitteplahvatavas olekus 

2.2.41.1 Kriteeriumid 

2.2.41.1.1 Klassi 4.1 kuuluvad kergestisüttivad ained ja esemed, desensibiliseeritud lõhkeaineid, mis on tahked 
ained vastavalt „tahke aine” definitsioonile peatükk 1.2.1 punktis (a), isereageerivad vedelad või tahked 
ained ning polümeriseeruvad ained. 

Järgmised ained on määratud klassi 4.1: 

- kergesti süttivad tahked ained ja esemed (vaata peatükke 2.2.41.1.3 kuni 2.2.41.1.8); 

- isereageerivad tahked ained või vedelikud (vaata peatükke 2.2.41.1.9 kuni 2.2.41.1.16); 

- tahked desensibiliseeritud lõhkeained (vaata 2.2.41.1.18); 

- isereageerivate ainetega seotud ained (vt 2.2.41.1.19); 

- polümeeriseeruvad ained (vt 2.2.41.1.20). 

2.2.41.1.2 4.1. klassi ained ja esemed jaotatakse alajaotustesse järgmiselt. 

F Kaasneva ohuta kergestisüttivad tahked ained: 

F1 orgaanilised; 

F2 orgaanilised, sulas olekus; 

F3 anorgaanilised; 

F4 esemed. 

FO Kergestisüttivad tahked ained, oksüdeerivad; 

FT Kergestisüttivad tahked ained, mürgised: 

FT1 orgaanilised, mürgised; 

FT2 anorgaanilised, mürgised; 

FC Kergestisüttivad tahked ained, sööbivad: 

FC1 orgaanilised, sööbivad; 

FC2 anorgaanilised, sööbivad; 

D Tahked lõhkeained mitteplahvatavas olekus ilma kaasneva ohuta; 

DT Tahked lõhkeained mitteplahvatavas olekus, mürgised; 

SR Isesüttivad ained: 

SR1 temperatuuri kontrolli mittevajav; 

SR2 vajavad temperatuuri kontrollimist (pole lubatud vedada raudteel); 

PM  Polümeriseeruvad ained 

 PM 1 temperatuurikontrolli mittevajav; 

 PM 2 vajavad temperatuuri kontrollimist (pole lubatud vedada raudteel). 

Kergestisüttivad tahked ained 

Definitsioon ja omadused 

2.2.41.1.3 Kergestisüttivad tahked ained on hästi põlevad tahked ained ning need tahked ained, mis võivad 
hõõrdumisel süttida. 

Hästi põlevad tahked ained on pulbrilised ained, granuleeritud ained või pastad, mis on ohtlikud, kui 
neid saab kergesti süüdata tulesüütajaga, näiteks põleva tikuga ning nende põlemise leek levib 
kiiresti. Ohtu ei kujuta endast mitte ainult tuli, vaid ka mürgised põlemisproduktid. Metallipulbrid on 
eriti ohtlikud, sest nende põlemist on raske kustutada, kuna tavalised tulekustutid nagu 
süsihappegaas või vesi võivad põlemise ohtlikkust veelgi suurendada. 

Klassifikatsioon 

2.2.41.1.4 Klassi 4.1 ained ja esemed on loetletud peatüki 3.2 tabelis A. Peatüki 3.2 tabelis A nimetusega mitte 
nimetatud ainete ja esemete määramine vastavasse alajao 2.2.41.3 kirjesse kooskõlas peatüki 2.1 
sätetega võib põhineda „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa alajao 33.2 kohastel katsetel. 
Loetelus mitte leiduvate anorgaaniliste ainete määratlemine peab põhinema „Katsete ja kriteeriumide 



 

käsiraamatu” III osa alajao 33.2 kohastel katsetel; katseid tuleb korraldada ka sel juhul, kui on vaja 
aine veelgi kitsamat määratlemist alajaotuste kaupa. 

2.2.41.1.5 Kui loetelus mitte leiduvad ained on määratud ühte alajaos 2.2.41.3 loetletud kirjetest „Katsete ja 
kriteeriumide käsiraamatu” III osa alajao 33.2 katseprotseduuride alusel, kehtivad järgmised 
kriteeriumid: 

(a) välja arvatud metalli pulbrid või metallisulamite pulbrid, granuleeritud ained või pastad, tuleb ained 
klassifitseerida päris kergesti süttivate ainete hulka klassis 4.1, kui neid saab kergesti süüdata 
tulesüütajaga (näiteks põleva tikuga) või kui leek levib kiiresti üle läidetud aine, põlemise aeg 
100m ulatuses selle aine kohta on alla 45 sekundi või kui aine põlemise kiirus on üle 2,2 mm/s; 

(b) metalli pulbrid või metallisulamite pulbrid määratakse klassi 4.1, kui need lähevad leegiga 
süütamisel põlema ning reaktsioon levib üle kogu aine 10 minutiga või kiiremini. 

Tahked ained, mis võivad hõõrdumisel põlema minna, tuleb klassifitseerida klassi 4.1 analoogselt 
seal olevatele kirjetele (nt tikud) või vastavalt mingile sobivale erisättele. 

2.2.41.1.6 Kooskõlas „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa jaoga 33.2, ja vastavalt kriteeriumidele 
alajagudes 2.2.41.1.4 and 2.2.41.1.5 võib samuti määrata, et loetelus nimetatud aine omadused on 
sellised, et tema kohta käesoleva klassi sätted ei kehti. 

2.2.41.1.7 Kui klassi 4,1 ained lisandite tõttu satuvad erinevatesse ohukategooriatesse, kui need, millesse 
kuuluvad peatüki 3.2 tabelis A nimetusega nimetatud ained, tuleb need segud määrata kirjete alla, 
millesse nad kuuluvad oma tegeliku ohtlikkuse astme alusel. 

MÄRKUS: Lahuste ja segude (nagu preparaadid ja jäätmed) klassifitseerimise kohta vt ka jagu 2.1.3. 

Pakendigruppide määramine 

2.2.41.1.8 Peatüki 3.2 tabeli A erinevate kirjete alla määratud kergestisüttivad tahked ained tuleb määrata II või 
III pakendigruppi vastavalt „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa alajao 33.2 protseduuride 
alusel sooritatud katsetele ja vastavalt järgmistele kriteeriumidele: 

(a) päris kergesti süttivad tahked ained, mille osas katsed näitavad 100 mm põlemisajaks alla 45 
sekundi, tuleb liigitada: 

II pakendigruppi: kui leek ületab niiske tsooni; 

III pakendigruppi: kui niiske tsoon peatab leegid vähemalt nelja minutiga; 

(b) metallide pulbrid või metallide sulamite pulbrid tuleb liigitada: 

II pakendigruppi: kui katsed näitavad, et reaktsioon levib üle kogu aine viie minutiga või kiiremini; 

III pakendigruppi: kui katsed näitavad, et reaktsiooni levimine üle kogu aine võtab rohkem aega 
kui viis minutit. 

Pakendigrupp tahketele ainele, mis võivad hõõrdumisel põlema minna, tuleb määrata analoogselt 
olemasolevatele kirjetele või mingile sobivale erisättele. 

Isereageerivad ained 

Mõisted 

2.2.41.1.9 RID mõistes on isereageerivad ained termiliselt ebastabiilsed ained, millel on intensiivne eksotermiline 
põlemine isegi ilma hapnikuta (õhuta) keskkonnas. Aineid ei liigitata klassi 4.1 isereageerivate ainete 
hulka, kui 

(a) nad on 1. klassi kriteeriumidele vastavad lõhkeained; 

(b) nad on oksüdeerivad ained vastavalt klassi 5.1 klassifitseerimise reeglitele (vaata 2.2.51.1), välja 
arvatud oksüdeerivate ainete segud, mis sisaldavad 5 % või enam põlevaid orgaanilisi aineid, mis 
tuleb klassifitseerida märkuse nr 2 reeglite kohaselt; 

(c) nad on klassi 5.2 kriteeriumidele vastavad orgaanilised peroksiidid (vaata 2.2.52.1); 

(d) nende lagunemisel eraldub soojust alla 300 J/g või 

(e) nende isekiireneva lagunemise temperatuur (ingl k self-accelerating decomposition temperature, 
SADT) (vaata allpool märkus 2) on üle 75 °C, 50 kg pakendi kohta. 

MÄRKUS 1: Lagunemise temperatuuri võib leida, kasutades rahvusvaheliselt tunnustatud meetodeid, 
nt eraldi skanneerimisega kalorimeetrilist või adiabaatilise kalorimeetrilist mõõtmist 

2: Klassi 5.1 kriteeriumidele vastavad oksüdeerivate ainete segud, mis sisaldavad 5% või 
rohkem põlevat orgaanilist ainet, mis ei vasta ülalnimetatud klassi punktide (a), (c), (d) 
või (e) kriteeriumidele, liigitatakse isereageerivate ainete klassifikatsiooni reeglite alusel. 



 

 Segu, millel on B- kuni F-tüüpi isereageeriva aine omadused, klassifitseeritakse klassi 
4.1 isereageerivaks aineks. 

 Segu, millel on G-tüüpi isereageeriva aine omadused vastavalt „Katsete ja kriteeriumide 
käsiraamatu” II osa jaos 20.4.3 (g) toodud eeskirjadele, tuleb liigitada klassi 5.1 aineks 
(vaata 2.2.51.1). 

3: Isekiireneva lagunemise temperatuur (SADT) tähendab madalaimat temperatuuri, mille 
juures võib toimuda veo ajal kasutatavas pakendis oleva aine isekiirenev lagunemine. 
Sätted SADT määramiseks on ära toodud „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” II osas 
peatükis 20 ja jaos 28.4. 

4:  Mis tahes aine, millel ilmnevad isereageeriva aine omadused, tuleb sellise ainena 
klassifitseerida, isegi kui alajao 2.2.42.1.5 kohaselt läbi viidud katsete tulemusena võiks 
selle liigitada klassi 4.2. 

Omadused 

2.2.41.1.10 Isereageeriva aine lagunemist võib initsieerida soojusega, kontaktiga lisanditega (nt happed, 
raskmetallide ühendid, amiinid), hõõrdumisega või löögiga. Lagunemise kiirus suureneb temperatuuri 
tõusuga ning on igal ainel erinev. Lagunemine, eriti kui see toimub ilma lahtise leegita, võib 
põhjustada mürgiste gaaside või aurude moodustumist. Teatud isereageerivate ainete temperatuuri 
peab kontrollima. Mõned isereageerivad ained võivad laguneda plahvatuslikult, eriti siis, kui nad on 
kinnises anumas. Seda omadust saab muuta lahjendite lisamisega või vastavate pakendite 
kasutamisega. Teatud isereageerivad ained põlevad energiliselt. Isereageerivad ained on näiteks 
mõned allpool toodud tüüpi ainete ühendid: 

alifaatsed lämmastikuühendid (-C-N=N-C-), 

orgaanilised asiidid (-C-N3), 

diasooniumsoolad (-CN2+ Z-), 

N-nitrosoühendid (-N-N=O) ja 

aromaatsed sulfonüülhüdrasiidid (-SO2-NH-NH2). 

Loetelu ei ole ammendav ning teiste reaktiivide gruppide ainetel ja mõnedel lahustel võivad olla 
sarnased omadused. 

Klassifikatsioon 

2.2.41.1.11 Isereageerivad ained klassifitseeritakse nende ohu astme järgi seitsmesse tüüpi. Isereageerivate 
ainete tüübid varieeruvad tüübist A, mida ei lubata vedada pakendites, milles seda on katsetatud, kuni 
tüübini G, millele ei kohaldata klassi 4.1 isereageerivate ainete sätteid. Tüüpide B kuni F 
klassifitseerimine on otseselt seotud ühes pakendis oleva maksimaalselt lubatava kogusega. 
Klassifitseerimise aluseks võetud põhimõtted, samuti ka klassifitseerimise eeskirjad, katsemeetodid ja 
kriteeriumid ning sobiva näidiskatse raport on toodud „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” II osas. 

2.2.41.1.12 Isereageerivad ained, mis on klassifikatsioonis loetletud ja mida on lubatud vedada pakendites, on 
loetletud punktis in 2.2.41.4; need ained, mida on lubatud vedada IBC-des pakkimiseeskirja IBC520 
kohaselt, on loetletud punktis 4.1.4.2 ja need ained, mida on lubatud vedada paagis vastavalt osale 
4.2, on loetletud punktis 4.2.5.2 teisaldatava paagi instruktsioonis T23. Kõik veoks lubatud ained on 
loetletud peatüki 3.2 tabelis A üldkirjete all (ÜRO nr-d 3221 kuni 3240), kus on vastavalt ainele antud 
ka kaasnevad ohud ja märkused sobiva transpordi kohta. 

Need üldkirjed määravad: 

- isereageerivate ainete tüübid B kuni F, vt eespool alajagu 2.2.41.1.11 ; 

- füüsilise oleku (vedel/tahke). 

Punktis 2.2.41.4 antud isereageerivate ainete klassifikatsiooni aluseks on tehniliselt puhtad ained 
(välja arvatud juhul, kui eraldi on märgitud, et aine kontsentratsioon on alla 100%). 

2.2.41.1.13 Punktides 2.2.41.4, 4.1.4.2, pakkimiseeskirjades IBC520 või 4.2.5.2, teisaldatava paagi juhendis T23 
ja ühiskirjete loendis mitte loetletud isereageerivate ainete klassifikatsiooni peab andma riigi 
kompetentne valitsusasutus katsetulemuste alusel. Heakskiidu tunnistus peab sisaldama 
klassifikatsiooni ning vastavaid veotingimusi. Kui päritolumaa pole RID lepinguosaline riik, siis peavad 
klassifitseerimine ja veotingimused olema tunnustatud selle RID lepinguosalise riigi pädeva asutuse 
poolt, mille territooriumile saadetis oma teekonnal esimesena jõuab. 

2.2.41.1.14 Mõnele isereageerivale ainele võib selle reaktiivsuse muutmiseks lisada katalüsaatoreid, nt tsingi 
ühendeid. Sõltuvalt aktivaatori tüübist ja kontsentratsioonist võib see vähendada termilist stabiilsust ja 
muuta aine plahvatavaid omadusi. Kui emb-kumb neist omadustest on muudetud, tuleb saadust 
käsitleda kui uut ainet ja kogu klassifitseerimise protseduur läbi teha. 



 

2.2.41.1.15 Alajaos 2.2.52.4 mitte loetletud isereageerivate ainete või isereageerivate ainete preparaatide 
proovid, mille jaoks kõik katsetulemused pole kättesaadavad ning mida peab vedama edasiseks 
katsetamiseks või hindamiseks, tuleb määrata ühte sobivatest isereageerivate ainete tüüp C kirjetest 
tingimusel, et järgmised tingimused on täidetud: 

- olemasolevad andmed näitavad, et proov pole ohtlikum kui B-tüüpi isereageerivad ained; 

- proov on pakitud vastavalt pakkimismeetodile OP2 ning selle kogus vaguni kohta on piiratud 10 
kilogrammiga. 

Proove, mille puhul temperatuuri kontroll on nõutav, ei ole lubatud vedada raudteel. 

Desensibiliseerimine 

2.2.41.1.16 Et tagada veo ohutus, peab isereageerivad ained paljudel juhtudel lahustes desensibiliseerima. Juhul, 
kui aine protsent on kindlaks määratud, siis tähendab see lähima täisarvuni ümardatud 
massiprotsenti. Kui kasutatakse lahust, kontrollitakse isereageeriva aine käitumist veoks mõeldud 
lahuse kontsentratsiooni ja välistingimuste juures. Lahuseid, mille puhul isereageeriv aine võib 
pakendi lekkimise korral kontsentreeruda ohtlikul määral, ei tohi kasutada. Lahus peab 
isereageerivale ainega sobima. See tähendab sisuliselt lahustena neid tahkeid või vedelaid aineid, 
mis ei vähenda isereageeriva aine termilist stabiilsust ega muuda aine ohuklassi tüüpi halvemas 
suunas. 

2.2.41.1.17 (Reserveeritud) 

Tahked lõhkeained mitteplahvatavas olekus 

2.2.41.1.18 Tahked desensibiliseeritud lõhkeained on ained, mida on niisutatud vee või alkoholiga või on 
lahustatud teiste ainetega, tänu millele surutakse maha nende omadus plahvatada. Sellised kirjed 
peatüki 3.2 tabelis A on: ÜRO nr 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 
1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 
3367, 3368, 3369, 3370, 3376, 3380 ja 3474. 

Isereageerivate ainetega seotud ained 

2.2.41.1.19 Ained, mis: 

(a) on leppeliselt määratud 1.klassi, vastavalt 1. ja 2. katseseeriale, aga jäävad 1.klassi loetelust välja 
6. katseseeria tulemuste järel; 

(b) ei ole klassi 4.1. isereageerivad ained ja 

(c) ei ole klassi 5.1 või 5.2 ained 

määratakse klassi 4.1 alla. Sellised kirjed on ÜRO nr 2956, 3241, 3242 ja 3251. 

Polümeriseeruvad ained 

Definitsioonid ja omadused 

2.2.41.1.20 Polümeriseeruvad ained on ained, mis veo ajal tavaliselt esinevates tingimustes stabilisatsiooni 
puudumisel käivitavad tugeva eksotermilise reaktsiooni, mille tulemusel moodustuvad suuremad 
molekulid või polümeerid. Aineid loetakse 4.1 klassi polümeriseeruvate ainete hulka, kui: 

(a) nende isekiireneva polümerisatsiooni temperatuur (SAPT) on 75 °C või vähem tingimustes (veo 
ajal koos stabilisatsiooniga või ilma selleta) ja pakendis, IBC-s või paagis, milles ainet või segu 
veetakse; 

(b) nende reageerimisel eraldub soojust rohkem kui 300 J/g; ja 

(c) need ei vasta klasside 1 kuni 8 kriteeriumitele. 

Polümeriseeriva aine kriteeriumeid täitev segu klassifitseeritakse klassi 4.1 polümeriseeruvate ainete 
alla. 

Temperatuurikontrolli nõuded 

2.2.41.1.21 (Reserveeritud) 

2.2.41.2 Veoks mittelubatavad ained 

2.2.41.2.1 Keemiliselt ebastabiilseid klassi 4.1 aineid ei tohi veoks lubada, välja arvatud juhul, kui on rakendatud 
vajalikke meetmeid nende ohtliku lagunemise või polümerisatsiooni vältimiseks veo ajal. Sel 
eesmärgil peab eriliselt kindlustama, et anumad ja paagid ei sisaldaks mingeid aineid, mis neid 
reaktsioone võiks põhjustada. 

2.2.41.2.2 Kergestisüttivad oksüdeerivad tahked ained, mis liigitatakse ÜRO nr 3097 alla, ei ole veoks lubatud, 
välja arvatud juhul, kui nad vastavad 1. klassi nõuetele (vaata ka 2.1.3.7). 



 

2.2.41.2.3 Järgmisi aineid ei tohi veoks vastu võtta: 

- A-tüüpi isereageerivad ained („Katsete ja kriteeriumide käsiraamat”, II osa, paragrahv 20.4.2 (a)); 

- fosforsulfiide, mis pole vabad kollasest ja valgest fosforist; 

- tahked desensibiliseeritud lõhkeained, välja arvatud peatüki 3.2 tabelis A loetletud ained; 

- anorgaanilised kergestisüttivad ained sulas olekus v.a ÜRO nr 2448 VÄÄVEL, SULAS OLEKUS. 

Järgmisi aineid ei tohi veoks raudteel vastu võtta: 

- baariumasiid, sisaldab vähem kui 50 mass% vett; 

- Isereageerivad ained, mille isekiireneva lagunemise temperatuur (SADT) on  55 °C, mistõttu 
nende temperatuuri tuleb kontrollida: 

ÜRO nr 3231 ISEREAGEERIV VEDELIK TÜÜP B, TEMPERATUUR KONTROLLI ALL 

ÜRO nr 3232 ISEREAGEERIV TAHKE AINE TÜÜP B, TEMPERATUUR KONTROLLI ALL; 

ÜRO nr 3233 ISEREAGEERIV VEDELIK TÜÜP C, TEMPERATUUR KONTROLLI ALL; 

ÜRO nr 3234 ISEREAGEERIV TAHKE AINE TÜÜP C, TEMPERATUUR KONTROLLI ALL; 

ÜRO nr 3235 ISEREAGEERIV VEDELIK TÜÜP D, TEMPERATUUR KONTROLLI ALL; 

ÜRO nr 3236 ISEREAGEERIV TAHKE AINE TÜÜP D, TEMPERATUUR KONTROLLI ALL; 

ÜRO nr 3237 ISEREAGEERIV VEDELIK TÜÜP E, TEMPERATUUR KONTROLLI ALL; 

ÜRO nr 3238 ISEREAGEERIV TAHKE AINE TÜÜP E, TEMPERATUUR KONTROLLI ALL; 

ÜRO nr 3239 ISEREAGEERIV VEDELIK TÜÜP F, TEMPERATUUR KONTROLLI ALL; 

ÜRO nr 3240 ISEREAGEERIV TAHKE AINE TÜÜP F, TEMPERATUUR KONTROLLI ALL; 

- Pakendis või IBC-s polümeriseeruvad ained, mille isekiireneva polümerisatsiooni temperatuur on 
≤ 50 °C, või paagis polümeriseeruvad ained, mille isekiireneva polümerisatsiooni temperatuur on 
≤ 45 °C, mis seetõttu vajavad temperatuuri kontrollimist: 

 

ÜRO nr 3533 POLÜMERISEERUV AINE, TAHKE, TEMPERATUUR KONTROLLI ALL, 
N.O.S.; 

ÜRO nr 3534 POLÜMERISEERUV AINE; VEDEL, TEMPERATUUR KONTROLLI ALL, 
N.O.S. 

 



 

2.2.41.3 Ühiste kirjete loend  

 Kaasnev oht  
Klassif. 
kood 

ÜRO 
nr 

Aine või eseme nimetus 

   

 

 

  3175 TAHKED AINED, MIS SISALDAVAD 
KERGESTISÜTTIVAT VEDELIKKU, N.O.S. 

1353 NÕRGALT NITREERITUD TSELLULOOSIGA 
IMMUTATUD KIUD, N.O.S. või 

orgaaniline  F1 1353 NÕRGALT NITREERITUD TSELLULOOSIGA 
IMMUTATUD MATERJAL JA SELLEST KANGAST 
TOOTED, N.O.S. 

1325 KERGESTISÜTTIVAD ORGAANILISED TAHKED AINED 
N.O.S. 

 
 

kaasneva 
ohuta 
 

 
  

 

 

 

 

orgaanilised, 
sulas olekus  

F2 3176 KERGESTISÜTTIV TAHKE AINE, ORGAANILINE, SULAS 
OLEKUS, N.O.S. 

 
 

 
 

 
  

Kergesti-
süttivad 
tahked 
ained 
F 

 
 

anorgaanilised  F3 

3089 
3181 
 
3182 
3178  

METALLIPULBER, KERGESTISÜTTIV, N.O.S.(a),(b) 

ORGAANILISTE METALLIÜHENDITE SOOLAD, 
KERGESTISÜTTIVAD, N.O.S. 
METALLHÜDRIIDID, KERGESTISÜTTIVAD, N.O.S.(c) 

KERGESTISÜTTIV TAHKE AINE, ANORGAANILINE, 
N.O.S. 

  

esemed F4 

3527 
3541 

POLÜESTERVAIGU KOMPLEKT, tahke põhimaterjal 
TULEOHTLIKKE TAHKEID AINEID SISALDAVAD 
ESEMED, N.O.S. 

 
 

  

 

 

oksüdeerivad FO 3097   KERGESTISÜTTIV TAHKE AINE, OKSÜDEERIV, N.O.S. 
(veoks mitte lubatud, vt alajagu 2.2.41.2.2) 

 
 

    

 

 

 orgaaniline  FT1 2926 KERGESTISÜTTIV TAHKE AINE, MÜRGINE, 
ORGAANILINE, N.O.S. 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

mürgine 
FT anorgaaniline  FT2 

3179   KERGESTISÜTTIV TAHKE AINE, MÜRGINE, 
ANORGAANILINE, N.O.S. 

 
 

   

  orgaaniline  FC1 2925   KERGESTISÜTTIV TAHKE AINE, SÖÖBIV, 
ORGAANILINE, N.O.S. 

 
 

sööbiv FC  
  

  
anorgaaniline  FC2 

3180   KERGESTISÜTTIV TAHKE AINE, SÖÖBIV, 
ANORGAANILINE, N.O.S. 

 
 

   

Tahked 
lõhke-
ained 
mitte-
plahva-
tavas 
olekus 

kaasneva ohuta  D  3319  NITROGLÜTSERIINI SEGU, DESENSIBILISEERITUD, 
TAHKE, N.O.S, sisaldab üle 2%, kuid mitte üle 10 mass% 
nitroglütseriini 

3344 
 
 
 
3380 

PENTAERÜTRIITTETRANITRAADI 
(PENTAERÜTRITOOLTETRANITRAAT, PETN) SEGU, 
DESENSIBILISEERITUD, TAHKE, N.O.S, sisaldab üle 10 
mass%, kuid mitte üle 20 mass% PETN 
DESENSIBILISEERITUD LÕHKEAINE, VEDEL, N.O.S. 

 
 

   

 

 mürgine  DT 
 

Ainult peatüki 3.2 tabelis A loetletud ained on veoks 
lubatud nagu 4.1 klassi ained 

  



 

    

   ISEREAGEERIV VEDELIK TÜÜP A (ei ole 
   veoks lubatud, vt 2.2.41.2.3) 
   ISEREAGEERIV VEDELIK TÜÜP A (ei ole 
   veoks lubatud, vt 2.2.41.2.3) 
  3221 ISEREAGEERIV VEDELIK TÜÜP B 
  3222 ISEREAGEERIV TAHKE AINE TÜÜP B 
  3223 ISEREAGEERIV VEDELIK TÜÜP C 
  3224 ISEREAGEERIV TAHKE AINE TÜÜP C 

 temperatuuri kontrolli  SR1 3225 ISEREAGEERIV VEDELIK TÜÜP D 
 mittevajav  3226 ISEREAGEERIV TAHKE AINE TÜÜP D 
   3227 ISEREAGEERIV VEDELIK TÜÜP E 
   3228 ISEREAGEERIV TAHKE AINE TÜÜP E 
   3229 ISEREAGEERIV VEDELIK TÜÜP F 
   3230 ISEREAGEERIV TAHKE AINE TÜÜP F 

Ise- 
  

 
ISEREAGEERIV VEDELIK TÜÜP G (Klassi 4.1 
nõuded ei kehti, vt see 2.2.41.1.11) 

reageerivad
ained SR 

  
 

ISEREAGEERIV VEDELIK TÜÜP G (Klassi 4.1 
nõuded ei kehti, vt see 2.2.41.1.11) 

     

   3231 ISEREAGEERIV VEDELIK TÜÜP B, 
TEMPERATUUR KONTROLLI ALL 
(raudteeveoks mittelubatav, vt 2.2.41.2.3) 

    
    
   3232 ISEREAGEERIV TAHKE AINE TÜÜP B, 

TEMPERATUUR KONTROLLI ALL 
(raudteeveoks mittelubatav, vt 2.2.41.2.3) 

    
    
   3233 ISEREAGEERIV VEDELIK TÜÜP C, 

TEMPERATUUR KONTROLLI ALL 
(raudteeveoks mittelubatav, vt 2.2.41.2.3) 

    
    
    

ISEREAGEERIV TAHKE AINE TÜÜP C, 
TEMPERATUUR KONTROLLI ALL 
(raudteeveoks mittelubatav, vt 2.2.41.2.3) 

 

Vajavad temperatuuri 
kontrollimist 

 3234 

  
SR2 

 

  3235 ISEREAGEERIV VEDELIK TÜÜP D, 
TEMPERATUUR KONTROLLI ALL 
(raudteeveoks mitte lubatav, vt 2.2.41.2.3) 

   
   
  3236 ISEREAGEERIV TAHKE AINE TÜÜP D, 

TEMPERATUUR KONTROLLI ALL 
(raudteeveoks mittelubatav, vt 2.2.41.2.3) 

   
   
  3237 ISEREAGEERIV VEDELIK TÜÜP E, 

TEMPERATUUR KONTROLLI ALL 
(raudteeveoks mittelubatav, vt 2.2.41.2.3) 

   
   
  3238 ISEREAGEERIV TAHKE AINE TÜÜP E, 

TEMPERATUUR KONTROLLI ALL 
(raudteeveoks mitte lubatav, vt 2.2.41.2.3) 

   
   
  3239 ISEREAGEERIV VEDELIK TÜÜP F, 

TEMPERATUUR KONTROLLI ALL 
(raudteeveoks mittelubatav, vt 2.2.41.2.3) 

   
   
  

3240 
ISEREAGEERIV TAHKE AINE TÜÜP FC, 
TEMPERATUUR KONTROLLI ALL 
(raudteeveoks mittelubatav, vt 2.2.41.2.3) 

     

Polümeri-
seeruvad 
ained PM 

Temperatuuri kontrolli 
mittevajav 
 

PM1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PM2 

3531 
 
3532 
 

POLÜMERISEERUV AINE; TAHKE; 
STABILISEERITUD, N.O.S. 
POLÜMERISEERUV AINE, VEDEL, 
STABILISEERITUD, N.O.S. 

  
 
 
 
 
 
 
Vajavad temperatuuri 
kontrollimist 

 

3533 
 
 
 
3534 
 
 
 

POLÜMERISEERUV AINE, TAHKE, 
TEMPERATUUR KONTROLLI ALL, N.O.S. 
(raudteeveoks mittelubatav, vt 2.2.41.2.3) 
POLÜMERISEERUV AINE, VEDEL, 
TEMPERATUUR KONTROLLI ALL, N.O.S. 
(raudteeveoks mittelubatav, vt 2.2.41.2.3) 



 

(a) Metallid ja metalli sulamid pulbrilises või muus kergestisüttivas vormis, mis võivad iseeneslikult 
süttida, on klassi 4.2 kuuluvad ained. 

(b) Metallid ja metalli sulamid pulbrilises või muus kergestisüttivas vormis, mis veega kokku puutudes 
eritavad kergestisüttivaid gaase, on klassi 4.3 kuuluvad ained. 

(c) Metallhüdriidid, mis veega kokkupuutes eritavad kergestisüttivaid gaase, on klassi 4.3 kuuluvad 
ained. alumiiniumboorhüdriid või alumiiniumboorhüdriid seadmetes on klassi 4.2 kuuluvad ained, 
ÜRO nr 2870. 



 

2.2.41.4 Praeguse seisuga määratud isereageerivate aine nimekiri 

Veerus „Pakkimismeetod” osutavad koodid „OP1” kuni „OP8” pakkimismeetoditele, mis toodud 
pakkimiseeskirjadega P520 punktis 4.1.4.1 (vaata ka 4.1.7.1). Veoks lubatud isereageerivad ained 
peavad vastama klassifikatsioonis loetletud andmetele. IBC-des veoks lubatud ainete osas vaata 
pakkimiseeskirjadega P520 punkti 4.1.4.1 ja paagis vedada lubatud ainete osas vaata teisaldatava 
paagi eeskirja T23 punkti 4.2.5.2.6 peatükis 4.2. Selles alajaos loetlemata, kuid alajao 4.1.4.2 
pakkimiseeskirjas IBC520 ja alajao 4.2.5.2.6 teisaldatava paagi eeskirjas T23 loetletud ühendeid võib 
vedada ka alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskirja P520 pakkimismeetodi OP8 kohaselt pakituna, kui see on 
kohaldatav. 

MÄRKUS: Käesolevas tabelis antud isereageerivate ainete klassifikatsiooni aluseks on tehniliselt 
puhtad ained (välja arvatud juhul, kui eraldi on märgitud, et aine kontsentratsioon on alla 
100%). 100 % -st erineva kontsentratsiooni puhul võib aine klassifitseerida erinevalt, 
järgides toodud „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” II osas toodud eeskirju. 

 

Isereageeriv aine 
Konts. 

(%) 

Pakkimis

-meetod 

ÜRO 

üldkirje 
Märkused 

ATSETOON-PÜROGALLOL KOPOLÜMEER 2-DIASO-1-
NAFTOOL-5-SULFONAAT 

100 OP8 3228  

AMMOONIUMKARBAMIIDI PREPARAAT TÜÜP B, 
TEMPERATUUR KONTROLLI ALL 

< 100  3232 keelatud 

AMMOONIUMKARBAMIIDI PREPARAAT TÜÜP C < 100 OP6 3224 (3) 

AMMOONIUMKARBAMIIDI PREPARAAT TÜÜP C, 
TEMPERATUUR KONTROLLI ALL 

< 100  3234 keelatud 

AMMOONIUMKARBAMIIDI PREPARAAT TÜÜP D < 100 OP7 3226 (5) 

AMMOONIUMKARBAMIIDI PREPARAAT TÜÜP D, 
TEMPERATUUR KONTROLLI ALL 

< 100  3236 keelatud 

2,2-AMMOONIUM(2,4-DIMETÜÜL-4-
METOKSÜVALERONITRIIL) 

100  3236 keelatud 

2,2-AMMOONIUM(2,4-DIMETÜÜLVALERONITRIIL) 100  3236 keelatud 

2,2-AMMOONIUM(ETÜÜL-2-METÜÜLPROPIONAAT) 100  3235 keelatud 

1,1-AMMOONIUM(HEKSAHÜDROBENSONITRIIL) 100 OP7 3226  

2,2-AMMOONIUM(ISOBUTÜRONITRIIL) 100  3234 keelatud 

2,2-AMMOONIUM(ISOBUTÜRONITRIIL) pasta vee 
alusel 

 50 OP6 3224  

2,2-ASODI(2-METÜÜLBUTÜRONITRIIL) 100  3236 keelatud 

BENSEEN-1,3-DISULFONÜÜLHÜDRASIID, pasta 52 OP7 3226  

BENSEEN SULFONÜÜLHÜDRASIID 100 OP7 3226  

4-(BENÜÜL(ETHÜÜL)AMINO)-3-ETOKSÜ-
BENSEENDIAMMOONIUM TSINKKLORIID 

100 OP7 3226  

4-(BENÜÜL(METHÜÜL)AMINO)-3-
ETOKSÜBENSEENDIAMMOONIUM TSINKKLORIID 

100  3236 keelatud 

3-KLORO-4-DIETÜÜLAMINOBENSEEN-
DIAMMOONIUM TSINKKLORIID 

100 OP7 3226  

2-DIASO-1-NAFTOOL-4-SULFONÜÜLKLORIID 100 OP5 3222 (2) 

2-DIASO-1-NAFTOOL-5-SULFONÜÜLKLORIID 100 OP5 3222 (2) 

2-DIASO-1-NAFTOOLI SULFOONHAPPE ESTRITE 
SEGU, TÜÜP D 

< 100 OP7 3226 (9) 

  



 

Isereageeriv aine 
Konts. 

(%) 

Pakkimis-

meetod 

ÜRO 

üldkirje 
Märkused 

2,5-DIBUTOKSÜ-4-(4-MORFOLINÜÜL)-
BENSEENDIAMMOONIUM, TETRAKLOROTSINKAAT 
(2:1) 

100 OP8 3228  

2,5-DIETOKSÜ-4-MORFOLIIN-
BENSEENDIAMMOONIUM TSINKKLORIID 

67 - 100  3236 keelatud 

2,5-DIETOKSÜ-4-MORFOLIIN-BENSEEN 
DIAMMOONIUM TSINKKLORIID 

66  3236 keelatud 

2,5-DIETOKSÜ-4-MORFOLIIN-BENSEEN 
DIAMMOONIUM TETRAFLUOROBORAAT 

100  3236 keelatud 

2,5-DIETOKSÜ-4-(4-MORFOLINÜÜL)-
BENSEENDIAMMOONIUMSULFAAT 

100 OP7 3226  

2,5-DIETOKSÜ-4-FENÜÜLSULFONÜÜL-BENSEEN 
DIAMMOONIUM TSINKKLORIID 

67  3236 keelatud 

DIETÜLEENGLÜKOOL DI (ALLÜÜLKARBONAAT) + 
DI-ISOPROPÜÜLPEROKSÜDIKARBONAAT 

 88  12  3237 keelatud 

2,5-DIMETOKSÜ-4-(4-METÜÜLFENÜÜLSULFONÜÜL)-
BENSEEN DIAMMOONIUM TSINKKLORIID 

79  3236 keelatud 

4-(DIMETÜÜLAMINO)-BENSEENDIAMMOONIUM 
TRIKLOROTSINKAAT (-1) 

100 OP8 3228  

4-DIMETÜÜLAMINO-6-(2-DIMETÜÜL-AMINOETOKSÜ) 
TOLUEEN-2-DIAMMOONIUM TSINKKLORIID 

100  3236 keelatud 

N,N'-DINITROSO-N,N'-DIMEÜÜL 
TEREFTAALALAMIID, pasta 

72 OP6 3224  

N,N'-DINITROSOPENTAMETÜLEEN-TETRAMIIN 82 OP6 3224 (7) 

DIFENÜÜLOKSIID-4,4'-DISULFONÜÜLHÜDRASIID 100 OP7 3226  

4-DIPROPÜÜLAMINOBENSEENDIAMMOONIUM 
TSINKKLORIID 

100 OP7 3226  

2-(N,N-ETHOKSÜKARBONÜÜLFENÜÜLAMINO)-3-
METOKSÜ-4-(N-METÜÜL-N-
TSÜKLOHEKSÜÜLAMINO) 
BENSEENDIAAMMOONIUM TSINKKLORIID 

63 - 92  3236 keelatud 

2-(N,N-ETHOKSÜKARBONÜÜLFENÜÜLAMINO)-3-
METOKSÜ-4-(N-METÜÜL-N-
TSÜKLOHEKSÜÜLAMINO) 
BENSEENDIAAMMOONIUM TSINKKLORIID 

62  3236 keelatud 

N-FORMÜÜL-2-(NITROMETÜLEEN)-1,3-
PERHÜDROTIASIIN 

100  3236 keelatud 

2-(2-HÜDROKSÜETOKSÜ)-1-(PÜROLIDIN-1-
ÜÜL)BENSEEN-4-DIAMMOONIUM TSINKKLORIID 

100  3236 keelatud 

3-(2-HÜDROKSÜETOKSÜ)-4-(PÜROLIDIN-1-
ÜÜL)BENSEEN-4-DIAMMOONIUM TSINKKLORIID 

100  3236 keelatud 

(7-METOKSÜ-5-METÜÜL-BENSOTIOFEEN- 
2-ÜÜL)BOROONHAPE 

88–100 OP7 3230 (11) 

2-(N,N-METÜÜLAMINOETÜÜLKARBONÜÜL)-4-(3,4-
DIMETÜÜL-
FENÜÜLSULFONÜÜL)BENSEENDIAMMOONIUM 
HÜDROGEENSULFAAT 

96  3236 keelatud 

4-METÜÜLBENSEENSULFONÜÜL-HÜDRASIID 100 OP7 3226  

3-METÜÜL-4-(PÜRROLIDIN-1ÜÜL) 
BENSEENSIAMMOONIUM TETRAFLUOROBORAAT 

95  3234 keelatud 

NAATRIUM 2-DIAMMOONIUM -1-NAFTOOL-4-
SULFONAAT 

100 OP7 3226  

NAATRIUM 2-DIAMMOONIUM -1-NAFTOOL-5-
SULFONAAT 

100 OP7 3226  

4-NITROSOFENOOL 100  3236 keelatud 

FOSFORORTOTIOHAPE, O-[(TSÜANOFENÜÜL 
METÜLEEN) ASANÜÜL] O,O-DIETÜÜLESTER 

82–91 (Z-
isomeer) 

OP8 3227 (10) 

ISEREAGEERIV VEDELIK, PROOV  OP2 3223 (8) 

ISEREAGEERIV VEDELIK, PROOV, TEMPERATUUR 
KONTROLLI ALL 

  3233 keelatud 



 

ISEREAGEERIV TAHKE AINE, PROOV  OP2 3224 (8) 

ISEREAGEERIV TAHKE AINE, PROOV, 
TEMPERATUUR KONTROLLI ALL 

  3234 keelatud 

TETRAMIINPALLADIUM (II) NITRATE 100  3234 keelatud 

Märkused 

(1) (Reserveeritud) 

(2) Nõutav on kaasnevat ohtu näitav märgistus kirjaga EXPLOSIVE (LÕHKEAINE) (mis vastab 
mudelile nr 1, vt alajagu 5.2.2.2.2). 

(3) Ammooniumkarbamiidide ühendid, mis vastavad „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” peatüki 
20.4.2 (c) kriteeriumidele. 

(4) (Reserveeritud) 

(5) Ammooniumkarbamiidide ühendid, mis vastavad „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” peatüki 
20.4.2 (d) kriteeriumidele. 

(6) (Reserveeritud) 

(7) Sobiva lahjendiga, mille keemispunkt on üle 150 °C. 

(8) Vt 2.2.41.1.15. 

(9) See kirje osutab 2-diaso-1-naftool-4-sulfoonhappe and 2-diaso-1-naftooll-5-susulfoonhappe 
estritele, mis vastavad „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” peatüki 20.4.2 (d) kriteeriumidele. 

(10) See kirje kohaldub n-butanoolis olevale tehnilisele segule, mille kontsentratsioon jääb (Z)-isomeeri 
kontsentratsiooni piirmääradesse. 

(11) Määratud kontsentratsiooni piirmääradega tehniline ühend võib sisaldada kuni 12% vett ja kuni 1% 
orgaanilisi lisandeid. 



 

2.2.42 Klass 4.2:  Isesüttivad ained 

2.2.42.1 Kriteeriumid 

2.2.42.1.1 Klass 4.2 hõlmab järgmisi aineid ja esemeid: 

- Pürofoorsed ained on ained, sh segud ja lahused (vedelad või tahked), mis isegi väikestes 
kogustes süttivad õhuga kokkupuutel viie minuti jooksul. Need on klassi 4.2 ained, mis on kõige 
kergemini ise süttivad. 

- Isekuumenevad ained ja esemed on ained ja esemed, sh segud ja lahused, mis kokkupuutel 
õhuga, ilma lisaenergiata, kuumenevad. Need ained süttivad ainult suurtes kogustes (mitmete 
kilogrammide suurustes kogustes) pika aja järel (tunnid või päevad). 

2.2.42.1.2 Klassi 4.2 ained ja esemed jaotatakse alajaotustesse järgmiselt: 

S Kaasneva ohuta kergestisüttivad tahked ained: 

S1  orgaanilised, vedelikud, 

S2 orgaanilised, tahked ained; 

S3 anorgaanilised, vedelikud; 

S4 anorgaanilised, tahked ained; 

S5 metallorgaanilised ained; 

S6 esemed; 

SW Isesüttivad ained, mis veega kokkupuutel eraldavad kergestisüttivaid gaase; 

SO Isesüttivad ained, oksüdeerivad; 

ST Isesüttivad ained, mürgised: 

ST1 orgaanilised, mürgised, vedelikud; 

ST2  orgaanilised, mürgised, tahked ained; 

ST3 anorgaanilised, mürgised, vedelikud, 

ST4 anorgaanilised, mürgised, tahked ained; 

SC Isesüttivad ained, sööbivad: 

SC1 orgaanilised, sööbivad, vedelikud; 

SC2 orgaanilised, sööbivad, tahked ained; 

SC3 anorgaanilised, sööbivad, vedelikud; 

SC4 anorgaanilised, sööbivad, tahked ained; 

Omadused 

2.2.42.1.3 Aine või segu isekuumenemine on protsess, kus selle aine või segu järkjärguline reageerimine 
hapnikuga (õhus) tekitab soojust. Kui soojuse tekkimise kiirus ületab soojuskao kiiruse, siis aine või 
segu temperatuur tõuseb, mis võib pärast induktsiooniaega põhjustada isesüttimist ja põlemist.  

Klassifikatsioon 

2.2.42.1.4 Klassi 4.2 ained ja esemed on loetletud peatüki 3.2 tabelis A. Peatüki 3.2 tabelis A mitte loetletud 
ainete ja esemete määramine vastavasse alajao 2.2.41.3 kirjesse kooskõlas peatüki 2.1 sätetega võib 
põhineda „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa alajao 33.4 kohastel katsetel. Klass 4.3 
üldkirjete osas (n.o.s.) peab põhinema „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa alajao 33.4 
kohastel katsetel; katseid tuleb korraldada ka sel juhul, kui see viib aine veelgi kitsamale ja täpsemale 
määratlemisele. 

2.2.42.1.5 Kui loetelus mitte leiduvad ained on määratud ühte alajaos 2.2.42.3 loetletud kirjetest „Katsete ja 
kriteeriumide käsiraamatu” III osa alajao 33.4 katseprotseduuride alusel, kehtivad järgmised 
kriteeriumid: 

(a) isesüttivad (pürofoorsed) tahked ained tuleb liigitada klassi 4.2, kui nad süttivad kukkumisel 1 m 
kõrguselt viie minuti jooksul; 

(b) isesüttivad (pürofoorsed) vedelikud liigitakse klassi 4.2, kui: 

(i) valatuna inertsele kandjale süttivad nad viie minuti jooksul või 



 

(ii) punkti (i) katse negatiivse tulemuse puhul, valatuna kuivale, volditud filterpaberile (Watman nr 
3, filter), nad süttivad või söestavad paberi viie minuti jooksul; 

(c) ained, mille puhul kuubikujulisel 10 cm küljepikkusega proovitükil täheldatakse 24 tunni jooksul, 
140 °C temperatuuri juures isesüttimist või temperatuuri tõusu üle 200 °C, tuleb määrata klassi 
4.2. See kriteerium põhineb puusöe isesüttimise temperatuuril, mis on 50 °C, kui kuubikujulise 
proovitüki maht on 27 m3. Aineid, mille isesüttimise temperatuur on 27 m3 mahu puhul kõrgem kui 
50 °C, ei määrata klassi 4.2. 

MÄRKUS 1: Ained, mida veetakse pakendites, mille maht ei ületa 3 m3, on vabastatud klassist 4.2, 
kui katseks võetud kuubikujulisel 10 cm küljepikkusega proovitükil ei ole märgata 24 
tunni jooksul 120 °C juures isesüttimist või temperatuuri tõusu üle 180 °C 

2: Ained, mida veetakse saadetistes, mille maht ei ületa 450 liitrit, on vabastatud klassist 
4.2, kui katseks võetud kuubikujulisel 10 cm küljepikkusega proovitükil ei ole märgata 24 
tunni jooksul 100 °C juures isesüttimist või temperatuuri tõusu üle 160 °C. 

3: Kuigi metallorgaanilisi aineid võib määrata klassidesse 4.2 või 4.3, siis lisanduva 
kaasneva ohu puhul, olenevalt aine omadustest, on nende ainete klassifitseerimiseks 
peatükis 2.3.5 toodud klassifitseerimise spetsiaalne plokkskeem. 

2.2.42.1.6 Kui klassi 4.2 ained lisandite tõttu satuvad erinevatesse ohukategooriatesse, kui need, millesse 
kuuluvad peatüki 3.2 tabelis A loetletud ained, tuleb need segud määrata kirjete alla, millesse nad 
kuuluvad oma tegeliku ohtlikkuse astme alusel. 

MÄRKUS: Lahuste ja segude (nagu preparaadid ja jäätmed) klassifitseerimise kohta vt ka jagu 2.1.3. 

2.2.42.1.7 Kooskõlas „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa alajaoga 33.4 ja vastavalt kriteeriumidele 
alajagudes 2.2.41.1.4 ja 2.2.41.1.5 võib samuti määrata, et loetelus nimetatud aine omadused on 
sellised, et tema kohta käesoleva klassi sätted ei kehti. 

Pakendigruppide määramine 

2.2.42.1.8 Peatüki 3.2 tabeli A erinevate kirjete alla määratud ained ja esemed tuleb määrata pakendigruppi I, II 
või III, vastavalt „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa alajao 33.4 alusel sooritatud katsetele ja 
vastavalt järgmistele kriteeriumidele: 

(a) isesüttivad (pürofoorsed) ained liigitakse I pakendigruppi, 

(b) isekuumenevad ained ja esemed, mille katseks võetud kuubikujulisel 2,5 cm küljepikkusega 
proovitükil täheldatakse 140 °C temperatuuri juures 24 tunni jooksul isesüttimist või temperatuuri 
tõusu üle 200 °C, tuleb määrata II pakendigruppi. 

Aineid, mille isesüttimise temperatuur 450 liitrise mahu juures on kõrgem kui 50 °C, ei määrata II 
pakendigruppi; 

(c) kergelt isekuumenevad ained, mille katseks võetud 2,5 cm küljepikkusega kuubikujulise proovitüki 
juures punktis (b) viidatud nähtust ei täheldata, kuid mille katseks võetud 10 cm küljepikkusega 
kuubikujulise proovitüki juures täheldatakse 140 °C juures 24 tunni jooksul isesüttimist või 
temperatuuri tõusu üle 200 °C, tuleb määrata III pakendigruppi. 

2.2.42.2 Veoks mittelubatavad ained 

Järgmisi aineid ei tohi veoks vastu võtta: 

- ÜRO nr 3255 TERTBUTÜÜLHÜPOKLORIT ja 

- isekuumenevad tahked ained, oksüdeerivad, millele on määratud ÜRO nr 3127, väljaarvatud 
juhul, kui nad vastavad 1. klassi nõuetele (vt alajagu 2.1.3.7). 



 

2.2.42.3 Ühiste kirjete loend 

 Kaasnev oht   
Klassif. 
kood 

ÜRO nr Aine või eseme nimetus 

      
Isesüttivad ained    
      

    2845 PÜROFOORNE VEDELIK, ORGAANILINE, 
N.O.S.  

  vedelik  S1 3183 ISEKUUMENEV VEDELIK, ORGAANILINE, 
N.O.S. 

      

 orgaaniline   1373 KIUD või KOOTUD ESEMED, LOOMSED 
või  

     TAIMNE või SÜNTEETILINE KIUD, N.O.S.,  
     töödeldud õliga 
  

tahke S2 
2006 PLASTMASS, NITROTSELLULOOSIL 

PÕHINEV, ISEKUUMENEV, N.O.S. 

    3313 ORGAANILISED PIGMENDID, 
ISEKUUMENEVAD 

    2846 PÜROFOORNE TAHKE AINE, 
ORGAANILINE, N.O.S. 

    3088  ISEKUUMENEV TAHKE AINE, 
ORGAANILINE, N.O.S. 

kaasneva       

ohuta S    3194 PÜROFOORNE VEDELIK, 
ANORGAANILINE, N.O.S. 

  vedelik  S3 
3186 

ISEKUUMENEV VEDELIK, 
ANORGAANILINE, N.O.S. 

      

 anorgaaniline   1383 PÜROFOORSED METALLID, N.O.S või 

    1383 PÜROFOORSED SULAMID, N.O.S 
    

1378 
METALLKATALÜSAATOR, NIISKE, 
nähtava vedeliku liiaga 

    2881 METALLKATALÜSAATOR, KUIV 
  

tahke S4 
3189 

METALLIPULBER, ISEKUUMENEV, 
N.O.S.(a) 

    
3205 

LEELISMULDMETALLIDE 
ALKOHOLAADID, N.O.S. 

    
3200 

PÜROFOORNE TAHKE AINE, 
ANORGAANILINE, N.O.S. 

    
3190 

ISEKUUMENEV TAHKE AINE, 
ANORGAANILINE, N.O.S. 

    1383 PÜROFOORSED METALLID, N.O.S või 

      

    3391 METALLORGAANILINE ÜHEND, TAHKE,  
     ISESÜTTIV 
 Metall-  S5 3392 METALLORGAANILINE ÜHEND, VEDEL,  
 orgaaniline    ISESÜTTIV 

    3400 METALLORGAANILINE ÜHEND, TAHKE,  
     ISEKUUMENEV 

      

 Esemed  S6 3542 ISESÜTTIVAT AINET SISALDAVAD 
ESEMED, N.O.S.    

      

    3393 METALLORGAANILINE ÜHEND, TAHKE,  
     ISESÜTTIV, REAGEERIB VEEGA 

Veega reageeriv  SW 3394 METALLORGAANILINE ÜHEND, TAHKE,  
     ISESÜTTIV, REAGEERIB VEEGA 

      

Oksüdeeriv  SO 
3127 

OKSÜDEERIV TAHKE AINE, 
ISEKUUMENEV, N.O.S.  

     (veoks mitte lubatud, vt alajagu 2.2.42.2) 

      
      

  



 

      

  vedelik ST1 3184 ISEKUUMENEV VEDELIK, MÜRGINE,  
     ORGAANILINE, N.O.S 

 orgaaniline     

    3128 ISEKUUMENEV TAHKE AINE, MÜRGINE,  
  tahked ST2  ORGAANILINE, NO.S. 

      

Mürgine   vedelik ST3 3187 ISEKUUMENEV VEDELIK, MÜRGINE,  

ST     ANORGAANILINE, N.O.S. 

 anorgaaniline     

    3191 ISEKUUMENEV TAHKE AINE, MÜRGINE,  
  tahked ST4  ORGAANILINE, N.O.S. 

      

  vedelik SC1 3185 ISEKUUMENEV VEDELIK, SÖÖBIV,  
     ORGAANILINE, N.O.S. 

      

 orgaaniline   3126 ISEKUUMENEV TAHKE AINE, SÖÖBIV,  
  tahked SC2  ORGAANILINE, N.O.S. 

Sööbivad       

SC  vedelik SC3 3188  ISEKUUMENEV VEDELIK, SÖÖBIV,  

     ANORGAANILINE, N.O.S. 

      

 anorgaaniline   3206 LEELISMETALLIDE ALKOHOLAADID,  

     ISEKUUMENEV AD, SÖÖBIVAD, N.O.S. 
    3192 ISEKUUMENEV TAHKE AINE, SÖÖBIV,  
  tahked SC4  ANORGAANILINE, N.O.S. 

Allmärkused 

(a) Metallide mittemürgine tolm ja pulber mitte-isesüttivas vormis, mis sellele vaatamata veega 
kontaktis olles eraldavad kergestisüttivaid gaase, on klassi 4.3 ained. 



 

2.2.43 Klass 4.3: Ained, mis veega kontaktis olles eraldavad kergestisüttivaid gaase 

2.2.43.1 Kriteeriumid 

2.2.43.1.1 Klassi 4.3 pealkiri hõlmab aineid, mis reageerivad veega ja eraldavad kergestisüttivaid gaase, mis on 
kergesti moodustavad õhuga plahvatavaid segusid ning selliseid aineid sisaldavaid esemeid. 

2.2.43.1.2 Klassi 4.3 ained ja esemed jaotatakse järgmiselt: 

W Ained, mis veega kontaktis olles eraldavad kergestisüttivaid gaase, ilma kaasneva ohuta ning 
selliseid aineid sisaldavad esemed: 

W1 vedelikud; 

W2 tahked ained; 

W3 esemed; 

WF1 Ained, mis veega kontaktis olles eraldavad kergestisüttivaid gaase, vedelikud, kergestisüttivad; 

WF2 Ained, mis veega kontaktis olles eraldavad kergestisüttivaid gaase, tahked, kergestisüttivad; 

WS Ained, mis veega kontaktis olles eraldavad kergestisüttivaid gaase, tahked, isekuumenevad; 

WO Ained, mis veega kontaktis olles eraldavad kergestisüttivaid gaase, oksüdeerivad, tahked; 

WT Ained, mis veega kontaktis olles eraldavad kergestisüttivaid gaase, mürgised: 

WT1 vedelikud; 

WT2 tahked; 

WC Ained, mis veega kontaktis olles eraldavad kergestisüttivaid gaase, sööbivad: 

WC1 vedelikud; 

WC2 tahked; 

WFC Ained, mis veega kontaktis olles eraldavad kergestisüttivaid gaase, kergestisüttivad, sööbivad. 

Omadused 

2.2.43.1.3 Teatud ained võivad veega kontaktis olles eraldada kergestisüttivaid gaase, mis võivad moodustada 
õhuga plahvatavaid segusid. Sellised segud süttivad kergesti kõigi tavapäraste süüteallikate tõttu, 
näiteks lahtise leegi tõttu, sädemeid andvate käsitööriistade või katteta valgustite tõttu. Selle 
tulemusena tekkiv lööklaine ja leegid võivad kahjustada inimesi ning keskkonda. Alajaos 2.2.43.1.4 
viidatud katsemeetodit kasutatakse, et kindlaks teha, kas aine reaktsioon veega viib ohtliku koguse 
gaaside tekkimisele, mis võivad olla kergestisüttivad. Seda katsemeetodit ei tohi kasutada 
pürofoorsete ainete jaoks. 

Klassifitseerimine 

2.2.43.1.4 Klassi 4.3 ained ja esemed on loetletud peatüki 3.2 tabelis A. Peatüki 3.2 tabelis A loetelus mitte 
leiduvate ainete ja esemete määramine vastavasse alajao 2.2.43.3 kirjesse, kooskõlas peatüki 2.1 
sätetega, peab põhinema „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa, alajao 33.5 kohastel 
katsetulemustel; arvesse peab võtma ka kogemust, kui senine praktika nõuab rangemate määrangute 
kasutamist. 

2.2.43.1.5 Kui loetelus mitteleiduvad ained on määratud ühte alajaos 2.2.43.3 loetletud kirjetest „Katsete ja 
kriteeriumide käsiraamatu” III osa alajao 33.5 katseprotseduuride alusel, kehtivad järgmised 
kriteeriumid: 

Aine tuleb määrata klassi 4.3, kui: 

(a) ükskõik millisel katse etapil toimub eraldunud gaaside iseeneslik süttimine või 

(b) kergestisüttivate gaaside eraldumise kiirus on suurem kui 1 liiter kilogrammi katses jälgitava aine 
kohta tunnis. 

MÄRKUS: Kuigi metallorgaanilisi aineid võib määrata klassidesse 4.2 või 4.3, siis lisanduva kaasneva 
ohu puhul, olenevalt aine omadustest, on nende ainete klassifitseerimiseks alajaos 2.3.5 
toodud spetsiaalne skeem. 

2.2.43.1.6 Kui klassi 4.3 ained lisandite tõttu satuvad erinevatesse ohukategooriatesse võrreldes nendega, kuhu 
kuuluvad peatüki 3.2 tabelis A loetletud ained, tuleb need segud määrata kirjete alla, millesse nad 
kuuluvad oma tegeliku ohtlikkuse astme alusel. 

MÄRKUS: Lahuste ja segude (nagu preparaadid ja jäätmed) klassifitseerimise kohta vt ka jagu 2.1.3. 



 

2.2.43.1.7 Kooskõlas „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa alajaos 33.5 toodud katsejuhendiga ja 
vastavalt alajaos 2.2.43.1.5 toodud kriteeriumidele, võib jõuda otsusele, et loetelus nimetatud aine 
omadused on sellised, et tema kohta käesoleva klassi sätted ei kehti. 

Pakendigruppide määramine 

2.2.42.1.8 Peatüki 3.2 tabeli A erinevate kirjete alla määratud ained ja esemed tuleb määrata I, II või III 
pakendigruppi, vastavalt „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa alajao 33.5 juhendi kohaselt 
sooritatud katsetele, vastavalt järgmistele kriteeriumidele: 

(a) I pakendigrupp tuleb määrata igale ainele, mis reageerib energiliselt veega ümbritseva keskkonna 
temperatuuril ning mis üldiselt näitab tendentsi tekkinud gaaside iseeneslikule süttimisele või 
ainele, mis ümbritseva keskkonna temperatuuril veega kergesti reageerib, kusjuures 
kergestisüttivate gaaside eraldumise kiirus on suurem või võrdne 10 liitriga kilogrammi aine kohta 
iga mis tahes üheminutilise ajavahemiku jooksul; 

(b) II pakendigrupp tuleb määrata igale ainele, mis ümbritseva keskkonna temperatuuril kergesti 
veega reageerib, kusjuures maksimaalne kergestisüttivate gaaside eraldumise kiirus on suurem 
või võrdne 20 liitriga kilogrammi aine kohta tunnis, ning mis ei vasta I pakendigrupi kriteeriumidele; 

(c) III pakendigrupp tuleb määrata igale ainele, mis ümbritseva keskkonna temperatuuril aeglaselt 
veega reageerib, kusjuures maksimaalne kergestisüttivate gaaside eraldumise kiirus on suurem 
kui 1 liiter kilogrammi aine kohta tunnis, ning mis ei vasta I või II pakendigrupi kriteeriumidele. 

2.2.43.2 Veoks mittelubatud ained 

Veega reageerivaid oksüdeerivaid tahkeid aineid, mis on määratud ÜRO kirjesse nr 3133 ei tohi 
veoks vastu võtta, välja arvatud juhul, kui nad vastavad 1. klassi nõuetele (vt ka 2.1.3.7). 

2.2.43.3 Ühiste kirjete loend 
Kaasnev oht  Klassif. 

kood 
ÜRO 
nr 

Aine või eseme nimetus 

Ained, mis veega kokku puutudes eraldavad kergestisüttivaid gaase 

   1389 LEELISMETALLIDE AMALGAAMID, VEDELAD 

   1391 LEELISMETALLIDE DISPERSIOONID  

   1391 LEELISMULDMETALLIDE DISPERSIOONID  

 vedelikud W1 
1392 

LEELISMULDMETALLIDE AMALGAAMID, 
VEDELAD 

  
 

 
 

1420 KAALIUM, METALNE, SULAMID, VEDEL 

   1422 KAALIUMI-NAATRIUMI, SULAMID, VEDELAD 

   
3398 

METALLORGAANILINE ÜHEND, VEDEL, 
REAGEERIB VEEGA 

   1421 LEELISMETALLIDE SULAMID, VEDELAD, N.O.S. 

   3148 VEEGA REAGEERIV VEDELIK, N.O.S. 

     

kaasneva    1390 LEELISMULDMETALLIDE AMIIDID 

ohuta   
3170 

ALUMIINIUMI SULATAMISE 
KÕRVALPRODUKTID või 

W   
3170 

ALUMIINIUMI TAASSULATAMISE 
KÕRVALPRODUKTID 

   3401 LEELISMETALLIDE AMALGAAMID, TAHKED 

 tahked W2(a) 
3402 

LEELISMULDMETALLIDE AMALGAAMID, 
TAHKED 

   3403 KAALIUM, METALNE, SULAMID, TAHKE 

   3404 KAALIUMI-NAATRIUMI, SULAMID, TAHKED 

   3395 
METALLORGAANILINE ÜHEND, TAHKE, 
REAGEERIB VEEGA 

   1393 LEELISMULDMETALLIDE SULAMID, N.O.S. 

   1409 
METALLHÜDRIIDID, VEEGA REAGEERIVAD, 
N.O.S. 

   3208 
METALLILISED AINED, REAGEERIVAD VEEGA, 
N.O.S. 

   2813 VEEGA REAGEERIV TAHKE AINE, N.O.S. 

 

     

   3292 AKUD, SISALDAVAD NAATRIUMI või 



 

   3292 AKUELEMENDID, SISALDAVAD NAATRIUMI 
  

esemed W3 

3543 
ESEMED, MIS SISALDAVAD VEEGA KOKKU 
PUUTUDES TULEOHTLIKKE GAASE 
ERALDAVAID AINEID, N.O.S. 

     

   1391 
LEELISMETALLIDE DISPERSIOONID, 
KERGESTISÜTTIVAD või 

Vedelikud, 
kergestisüttivad WF1 1391 

LEELISMULDMETALLIDE DISPERSIOONID, 
KERGESTISÜTTIVAD 

  3399 
METALLORGAANILINE ÜHEND, VEDEL, 
REAGEERIB VEEGA, KERGESTISÜTTIV 

     

Tahked, 
kergestisüttivad 

WF2 
3396 

METALLORGAANILINE ÜHEND, TAHKE, 
REAGEERIB VEEGA, KERGESTISÜTTIV 

   3132 
VEEGA REAGEERIV TAHKE AINE, 
KERGESTISÜTTIV, N.O.S. 

     

   3397 
METALLORGAANILINE ÜHEND, TAHKE, 
REAGEERIB VEEGA, ISEKUUMENEV 

   3209 
METALLILISED AINED, REAGEERIVAD VEEGA, 
ISEKUUMENEVAD, N.O.S. 

Tahked, 
isekuumenevad 

WS(b) 
3135 

VEEGA REAGEERIV TAHKE AINE, 
ISEKUUMENEV, N.O.S. 

     

Tahke aine, 
oksüdeeriv 

WO 
3133 

VEEGA REAGEERIV TAHKE AINE, 
OKSÜDEERIV, N.O.S. (veoks mitte lubatud, vaata 
2.2.43.2) 

     

 vedelik WT1 
3130 

VEEGA REAGEERIV VEDELIK, MÜRGINE, 
N.O.S. 

     

Mürgine  
WT tahke WT2 3134 

VEEGA REAGEERIV TAHKE AINE, MÜRGINE, 
N.O.S. 

     

 vedelik WC1 3129 VEEGA REAGEERIV VEDELIK, SÖÖBIV, N.O.S. 

     

Sööbivad  
tahke WC2 3131 

VEEGA REAGEERIV TAHKE AINE, SÖÖBIV, 
N.O.S. 

WC     

Kergestisüttiv, 
sööbiv WFC(c) 

2988  KLOROSILAANID, VEEGA REAGEERIVAD, 
KERGESTISÜTTIVAD, SÖÖBIVAD, N.O.S. 
(Selle klassifikatsiooni all rohkem ühiseid kirjeid pole; kui vaja, 
tuleb klassifitseerimine klassifikatsiooni koodiga ühise kirje alla 
sooritada vastavalt tabelis 2.1.3.10 toodud ohtude pingereale). 

 

Allmärkused 

(a) Metallid ja metallide sulamid, mis veega kokkupuutes ei erita kergestisüttivaid gaase ning mis 
pole pürofoorsed või isekuumenevad, kuid mis on kergestisüttivad, on klassi 4.1 kuuluvad ained. 
Leelismuldmetallid ja leelismuldmetallide sulamid pürofoorses vormis on klassi 4.2 kuuluvad 
ained. Metallide tolm ning pulber pürofoorses vormis on klassi 4.2 kuuluvad ained. Metallid ja 
metallide sulamid pürofoorses vormis on klassi 4.2 kuuluvad ained. RID nõuded ei kehti fosfori 
ühendite kohta raskemetallidega nagu raud, vask jne. 

(b) Metallid ja metallide sulamid pürofoorses vormis on klassi 4.2 kuuluvad ained. 

(c) Klorosilaanid, mille leekpunkt on alla 23 °C ning mis veega kontaktis olles ei eralda 
kergestisüttivaid gaase, on 3. klassi kuuluvad ained. Klorosilaanid, mille leekpunkt on võrdne või 
kõrgem kui 23 °C ning mis veega kontaktis olles ei eralda kergestisüttivaid gaase, on 8. klassi 
kuuluvad ained. 



 

2.2.51 Klass 5.1: Oksüdeerivad ained 

2.2.51.1 Kriteeriumid 

2.2.51.1.1 Klassi 5.1 pealkiri hõlmab aineid, mis iseenesest ei pruugi olla põlevad, kuid mis võivad üldiselt 
hapniku toimel põhjustada või soodustada teiste materjalide ning selliseid aineid sisaldavate esemete 
põlemist 

2.2.51.1.2 Klassi 5.1 ained ja selliseid aineid sisaldavad esemed jaotatakse järgmiselt: 

O Ilma kaasneva ohuta oksüdeerivad ained või selliseid aineid sisaldavad esemed: 

O1 vedelikud; 

O2 tahked ained; 

O3 esemed; 

OF Tahked, kergestisüttivad oksüdeerivad ained; 

OS Tahked, isekuumenevad oksüdeerivad ained; 

OW Tahked oksüdeerivad ained, mis veega kontaktis olles eraldavad kergestisüttivaid gaase; 

OT Mürgised oksüdeerivad ained: 

OT1  vedelikud; 

OT2  tahked ained; 

OC Oksüdeerivad ained, sööbivad: 

OC1 vedelikud; 

OC2 tahked ained; 

OTC Oksüdeerivad ained, mürgised, sööbivad. 

2.2.51.1.3 Klassi 5.1 ained ja esemed on loetletud peatüki 3.2 tabelis A. Antud tabelis mitte loetletud ainete ja 
esemete määramine vastavasse alajao 2.2.51.3 kirjesse kooskõlas peatüki 2.1 sätetega võib 
põhineda järgnevalt esitatud alajagudes 2.2.51.1.6 kuni 2.2.51.1.10 ning „Katsete ja kriteeriumide 
käsiraamatu” III osa alajaos 34.4 toodud katsetel, meetoditel ja kriteeriumidel või ammooniumnitraadil 
baseeruvate tahkete väetiste puhul jao 39 alusel koos alajao 2.2.51.2.2 kolmeteistkümnendas ja 
neljateistkümnendas lõigus toodud piirangutega. Juhul, kui esineb erinevusi katsetulemuste ning 
praktilise kogemuse vahel, tuleb otsustamisel esmajärjekorras arvestada praktikast saadud 
kogemustega. 

2.2.51.1.4 Kui klassi 5.1 ained lisandite tõttu satuvad erinevatesse ohukategooriatesse võrreldes nendega, kuhu 
kuuluvad peatüki 3.2 tabelis A loetletud ained, tuleb need segud või lahused määrata kirjete alla, 
millesse nad kuuluvad oma tegeliku ohtlikkuse astme alusel. 

MÄRKUS: Lahuste ja segude (nagu preparaadid ja jäätmed) klassifitseerimise kohta vt ka jagu 2.1.3. 

2.2.51.1.5 „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa jao 34.4 katsete juhendite alusel või 
ammooniumnitraadil põhinevate väetiste puhul jao 39 alusel ning alajagudes 2.2.51.1.6 kuni 
2.2.51.1.10 toodud kriteeriumide alusel võib samuti määrata, kas peatüki 3.2. tabeli A loetelus 
nimetatud aine omadused on sellised, et tema kohta käesoleva klassi sätted ei kehti. 

Oksüdeerivad tahked ained 

Klassifitseerimine 

2.2.51.1.6 Peatüki 3.2 tabelis A loetelus mitteleiduvate oksüdeerivad tahked ained määratakse ühte alajao 
2.2.51.3 kirjesse „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa, alajao 34.4.1 (katse O.1) või 
alternatiivselt alajao 34.4.3 (katse O.3) alusel ja nende klassifikatsiooni osas kehtivad järgmised 
kriteeriumid: 

 (a) Katses O.1 tuleb tahke aine määrata klassi 5.1, kui katseks võetud selle aine ja tselluloosi 4:1 või 
1:1 segu (massi järgi) süttib või põleb või on keskmine põlemise aeg väiksem või võrdne 3:7 
kaaliumbromaadi ja tselluloosi segu (massi järgi) põlemise ajaga; või 

 (b) Katses O.3 tuleb tahke aine määrata klassi 5.1, kui katseks võetud selle aine ja tselluloosi 4:1 või 
1:1 segu (massi järgi) keskmine põlemise aeg on väiksem või võrdne 1:2 kaltsiumperoksiidi ja 
tselluloosi segu (massi järgi) põlemise ajast või põlemise ajaga. 

2.2.51.1.7 Erandkorras võib tahkeid ammooniumnitraadil baseeruvaid väetiseid klassifitseerida „Katsete ja 
kriteeriumide käsiraamatu” III osas jaos 39 toodud protseduuri kohaselt. 



 

Pakendigruppide määramine 

2.2.51.1.8 Peatüki 3.2 tabeli A erinevate kirjete alla määratud oksüdeerivad tahked ained tuleb määrata 
pakendigruppi I, II või III, vastavalt „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa, alajaos 34.4.1 (katse 
O.1) või alajaos 34.4.3 (katse O.3) antud katsete juhendite kohaselt sooritatud katsete tulemustele, 
vastavalt järgmistele kriteeriumidele: 

 (a) Katse O.1: 

(i) I pakendigrupp: igasugune aine, mille 4:1 või 1:1 proovi ja tselluloosi seguga (massi järgi) 
põletamisekatse tulemuseks saadakse põlemise aeg, mis on väiksem kui 3:2 kaaliumbromaadi ja 
tselluloosi segu (massi järgi) põlemise aeg; 

(ii) II pakendigrupp: igasugune aine, mille põlemiskatse tulemuseks selle aine ja tselluloosi 4:1 või 1:1 
seguga (massi järgi) saadakse põlemise aeg, mis on väiksem või võrdne 2:3 kaaliumbromaadi ja 
tselluloosi segu (massi järgi) põlemise ajast ning mis ei vasta I pakendigrupi kriteeriumidele; 

(iii) III pakendigrupp: kõik ained, mille põlemiskatse tulemuseks selle aine ja tselluloosi 4:1 või 1:1 
seguga (massi järgi) saadakse keskmine põlemise aeg, mis on väiksem või võrdne 3:7 
kaaliumbromaadi ja tselluloosi segu (massi järgi) põlemise ajaga ning mis ei vasta I ja II pakendigrupi 
kriteeriumidele. 

(b) Katse O.3: 

 (i) I pakendigrupp: igasugune aine, mille 4:1 või 1:1 proovi ja tselluloosi seguga (massi järgi) 
põletamisekatse tulemuseks saadakse keskmine põlemise aeg, mis on suurem kui 3:1 
kaltsiumperoksiidi ja tselluloosi segu (massi järgi) keskmine põlemise aeg; 

 (ii) II pakendigrupp: igasugune aine, mille põlemiskatse tulemuseks selle aine ja tselluloosi 4:1 või 1:1 
seguga (massi järgi) saadakse keskmine põlemise aeg, mis on suurem kui või võrdne 1:1 
kaltsiumperoksiidi ja tselluloosi segu (massi järgi) keskmisest põlemise ajast või keskmise põlemise 
ajaga ning mis ei vasta I pakendigrupi kriteeriumidele; 

(iii) III pakendigrupp: kõik ained, mille põlemiskatse tulemuseks selle aine ja tselluloosi 4:1 või 1:1 
seguga (massi järgi) saadakse keskmine põlemise aeg, mis on suurem või võrdne 1:2 
kaltsiumperoksiidi ja tselluloosi segu (massi järgi) keskmisest põlemise ajast või keskmise põlemise 
ajaga ning mis ei vasta I ja II pakendigrupi kriteeriumidele. 

Oksüdeerivad vedelikud 

Klassifitseerimine 

2.2.51.1.9 Peatüki 3.2 tabelis A loetelus mitte leiduvad oksüdeerivad vedelikud määratakse ühte alajao 2.2.51.3 
kirjesse „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa alajaos 34.4.2 toodud katsete alusel, kehtivad 
järgmised kriteeriumid. 

Vedel aine tuleb määrata klassi 5.1, kui katsetatava aine ja tselluloosi segu vahekorras 1:1 (massi 
järgi) näitab manomeetrilist rõhu tõusu 2070 kPa või rohkem ning keskmine rõhu tõusu aeg on võrdne 
või väiksem keskmine rõhu tõusu ajast 65% lämmastikhappe vesilahuse ja tselluloosi segu puhul 
vahekorras 1:1 (massi järgi). 

Pakendigruppide määramine 

2.2.51.1.10 Peatüki 3.2 tabeli A erinevate kirjete alla määratud oksüdeerivad vedelikud tuleb määrata 
pakendigruppi I, II või III vastavalt „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa, alajaos 34.4.2 antud 
katsete juhendite kohaselt sooritatud katsete tulemustele, vastavalt järgmistele kriteeriumidele: 

(a) I pakendigrupp: kõik ained, mille segu tselluloosiga vahekorras 1:1 (massi järgi) iseeneslikult 
süttib; või kui keskmine rõhu tõusu aeg selle aine ja tselluloosi segus vahekorraga 1:1 on väiksem 
kui keskmine rõhu tõusu aeg 50% perkloorhappe ja tselluloosi segus vahekorraga 1:1 (massi 
järgi); 

(b) II pakendigrupp: kõik ained, mille segu tselluloosiga vahekorras 1:1 (massi järgi) keskmine rõhu 
tõusu aeg on väiksem või võrdne keskmise rõhu tõusu ajaga 40 % naatriumkloraadi vesilahuse ja 
tselluloosi segu puhul vahekorras 1:1 (massi järgi) ning mis ei vasta I pakendigrupi 
kriteeriumidele; 

(c) III pakendigrupp: kõik ained, mille segu tselluloosiga vahekorras 1:1 (massi järgi) keskmine rõhu 
tõusu aeg on väiksem või võrdne keskmise rõhu tõusu ajaga 65% lämmastikhappe vesilahuse ja 
tselluloosi segu puhul vahekorras 1:1 (massi järgi) ning mis ei vasta I ja II pakendigrupi 
kriteeriumidele; 

2.2.51.2 Veoks mittelubatud ained 



 

2.2.51.2.1 Keemiliselt ebastabiilseid klassi 5.1 aineid ei tohi veoks lubada, väljaarvatud juhul, kui on rakendatud 
vajalikud meetmed nende ohtliku lagunemise või polümerisatsiooni vältimiseks veo ajal. Eelkõige 
tuleb kindlustada, et anumad ja paagid ei sisaldaks aineid, mis neid reaktsioone võiksid põhjustada. 

2.2.51.2.2 Järgmisi aineid ja segusid ei tohi veoks vastu võtta: 

- oksüdeerivad tahked ained, isekuumenevad, määratud ÜRO nr 3100 alla, oksüdeerivad tahked 
ained, veega reageerivad, määratud ÜRO nr 3121 alla ja oksüdeerivad tahked ained, 
kergestisüttivad, määratud ÜRO nr 3137 alla, väljaarvatud juhul, kui nad vastavad 1. klassi 
nõuetele (vt ka 2.1.3.7); 

- stabiliseerimata vesinikperoksiid või stabiliseerimata vesinikperoksiidi vesilahused, mis sisaldavad 
üle 60% vesinikperoksiidi; 

- põlevate lisanditega tetranitrometaan; 

- perkloorhappe lahus, mille happesisaldus on üle 72 mass% või perkloorhappe segud igasuguse 
muu vedelikuga peale vee; 

- kloorhappe lahus, mis sisaldab üle 10% kloorhapet või kloorhappe segud igasuguse muu 
vedelikuga peale vee; 

- halogeenitud fluori ühendid peale ÜRO numbrite 1745 BROOMPENTAFLUORIID, 1746 
BROOMTRIFLUORIID ja 2495 JOODPENTAFLUORIID klassist 5.1 ning ÜRO numbrite 1749 
KLOORTRIFLUORIID ja 2548 KLOORPENTAFLUORIID klassist 2; 

- ammooniumkloraat ja selle vesilahused ning kloraadi segud ammooniumi soolaga; 

- ammooniumklorit ja selle vesilahused ning kloriti segud ammooniumi soolaga; 

- hüpokloriti segud ammooniumi soolaga; 

- ammooniumbromaat ja selle vesilahused ning bromaadi segud ammooniumi soolaga; 

- ammooniumpermanganaat ja selle vesilahused ning permanganaadi segud ammooniumi soolaga; 

- ammoooniumnitraat, mis sisaldab üle 0,2% põlevaid aineid (kaasaarvatud kõik orgaanilised 
süsinikuühendid), väljaarvatud juhul, kui see on 1. klassi aine või eseme koostisosa; 

- ammooniumnitraadil põhinevad väetised, mille koostis toob kaasa „Katsete ja kriteeriumide 
käsiraamatu“ III osa jao 39 alajao 39.5.1 voodiagrammil väljundite 4, 6, 8, 15, 31 või 33 valimise, 
välja arvatud juhul, kui ainele on määratud sobiv klassi 1 ÜRO number; 

- ammooniumnitraadil põhinevad väetised, mille koostis toob kaasa „Katsete ja kriteeriumide 
käsiraamatu“ III osa jao 39 alajao 39.5.1. voodiagrammil väljundite 20, 23 või 39 valimise, välja 
arvatud juhul, kui ainele on määratud sobiv klassi 1 ÜRO number, või välja arvatud juhul, kui 
sobivust veoks on demonstreeritud ning see on saanud pädeva asutuse heakskiidu klassis 5.1, 
välja arvatud ÜRO nr 2067; 

MÄRKUS: Pädev asutus tähendab päritolumaa pädevat asutust. Kui päritolumaa ei ole RID-i 
lepinguosaline, peab klassifitseerimist ja veotingimusi tunnustama sellise RID-i 
lepinguosalise riigi pädev asutus, kuhu saadetis jõuab esimesena. 

- ammooniumnitrit ja selle vesilahused ning anorgaanilise nitriti ja ammooniumsoola segud; 

- kaaliumnitraadi, naatriumnitraadi ja ammooniumsoola segud. 

2.2.51.3 Ühiste kirjete loend 

 
Kaasnev oht   Klassif. 

kood ÜRO nr Aine või eseme nimetus 

Oksüdeerivad ained ja selliseid aineid sisaldavad esemed 

   3210 KLORAADID, ANORGAANILISED, VESILAHUS, N.O.S. 

   
3211 

PERKLORAADID, ANORGAANILISED, VESILAHUS, 
N.O.S. 

   3213 BROMAADID, ANORGAANILISED, VESILAHUS, N.O.S. 

   
3214 

PERMANGANAADID, ANORGAANILISED, VESILAHUS, 
N.O.S. 

 vedelikud O1 
3216 

PERSULFAADID, ANORGAANILISED, VESILAHUS, 
N.O.S. 

   3218 NITRAADID, ANORGAANILISED, VESILAHUS, N.O.S. 

   3219 NITRITID, ANORGAANILISED, VESILAHUS, N.O.S. 

   3139 OKSÜDEERIV VEDELIK, N.O.S. 

    



 

   1450 BROMAADID, ANORGAANILISED, N.O.S. 

   1461 KLORAADID, ANORGAANILISED, N.O.S. 

   1462 KLORITID, ANORGAANILISED, N.O.S. 

   1477 NITRAADID, ANORGAANILISED, N.O.S. 

   1481 PERKLORAADID, ANORGAANILISED, N.O.S. 

   1482 PERMANGANAADID, ANORGAANILISED, N.O.S. 

   1483 PEROKSIIDID, ANORGAANILISED, N.O.S. 

Kaasneva  tahked O2 2627 NITRITID, ANORGAANILISED, N.O.S. 

ohuta   3212 HÜPOKLORITID, ANORGAANILISED, N.O.S. 

O   3215 PERSULFAADID, ANORGAANILISED, N.O.S. 

   1479 OKSÜDEERIV TAHKE AINE, N.O.S. 

     

 
esemed O3 

3356 
3544 

HAPNIKUGENERAATOR, KEEMILINE 
OKSÜDEERIVAT AINET SISALDAVAD ESEMED, N.O.S. 

     

Tahked, 
kergestisüttivad 

OF 
3137 

OKSÜDEERIV TAHKE AINE, KERGESTISÜTTIV, N.O.S. 
(veoks mitte lubatud, vaata 2.2.51.2) 

    

Tahked, 
isekuumenevad 

OS 
3100 

OKSÜDEERIV TAHKE AINE, ISEKUUMENEV, N.O.S. 
(veoks mitte lubatud, vaata 2.2.51.2) 

     

Tahked, veega reageerivad 
OW 

3121 
OKSÜDEERIV TAHKE AINE, VEEGA REAGEERIV, N.O.S. 
(veoks mitte lubatud, vaata 2.2.51.2) 

     

 vedelikud OT1 3099 OKSÜDEERIV VEDELIK, MÜRGINE, N.O.S. 

Mürgised     

OT tahked OT2 3087 OKSÜDEERIV TAHKE AINE, MÜRGINE, N.O.S. 

     

 vedelikud OC1 3098 OKSÜDEERIV VEDELIK, SÖÖBIV, N.O.S. 

Sööbivad     

OC tahked OC2  3085 OKSÜDEERIV TAHKE AINE, SÖÖBIV, N.O.S. 

     
   (Selle klassifikatsiooni all pole võimalik anda rohkem ühiseid kirjeid; 

vajadusel tuleb klassifitseerimine klassifikatsioonikoodiga ühise kirje 
alla teha vastavalt tabelis 2.1.3.10 toodud ohtude pingereale). 

   

Mürgised, sööbivad OTC 



 

2.2.52  Klass 5.2: Orgaanilised peroksiidid 

2.2.52.1 Kriteeriumid 

2.2.52.1.1 Klassi 5.2 pealkiri hõlmab orgaanilisi peroksiide ning orgaaniliste peroksiidide ühendeid. 

2.2.52.1.2 Klassi 5.2 ained jaotatakse järgmiselt:  

P1 Temperatuuri kontrolli mittevajavad orgaanilised peroksiidid. 

P2 Temperatuuri kontrolli vajavad orgaanilised peroksiidid (mitte lubatud raudteeveoks). 

Definitsioon 

2.2.52.1.3 Orgaanilised peroksiidid on orgaanilised ained, mis sisaldavad kahevalentset –O-O-struktuuri ning 
mida võib pidada vesinikperoksiidi derivaatideks, kus üks või mõlemad vesiniku aatomid on 
asendatud orgaaniliste radikaalidega. 

Omadused 

2.2.52.1.4 Orgaanilised peroksiidid lagunevad eksotermiliselt normaalsetel või kõrgendatud temperatuuridel. 
Lagunemist võib initsieerida soojusega, kontaktis lisanditega (nt happed, raskmetallide ühendid, 
amiinid), hõõrdumise või löögiga. Lagunemise kiirus suureneb temperatuuri tõusuga ning on erinevate 
orgaaniliste peroksiidide ühendite puhul erinev. Lagunemine võib põhjustada kahjulike või 
kergestisüttivate gaaside või aurude moodustumist. Mõned orgaanilised peroksiidid võivad laguneda 
plahvatuslikult eriti siis, kui nad on kinnises mahutis. Seda omadust saab muuta lahjendite lisamisega 
või sobivate pakendite kasutamisega. Paljud orgaanilised peroksiidid põlevad energiliselt. Tuleb 
vältida orgaaniliste peroksiidide sattumist silma. Mõned orgaanilised peroksiidid võivad põhjustada 
tõsiseid vigastusi silma sarvkestale isegi lühiajalise kontakti korral või avaldada nahale sööbivat 
toimet. 

MÄRKUS: Orgaaniliste peroksiidide kergestisüttivuse määramise katsemeetodid on toodud „Katsete 
ja kriteeriumide käsiraamatu” III osas, alajaos 32.4. Kuna orgaanilised peroksiidid võivad 
proove kasutades, nagu kirjeldatud ISO 3679:1983 eeskirjades. 

Klassifitseerimine 

2.2.52.1.5 Kaaluda tuleb igasuguse orgaanilise peroksiidi määramist klassi 5.2, väljaarvatud juhul, kui 
orgaanilise peroksiidi ühend sisaldab: 

(a) kuni 1,0% aktiivset hapnikku orgaanilises peroksiidis, mis sisaldab kuni 1,0% vesinikperoksiidi; 

(b) kuni 0,5% aktiivset hapnikku orgaanilises peroksiidis, mis sisaldab üle 1,0%, kuid mitte üle 7,0% 
vesinikperoksiidi. 

MÄRKUS: Orgaanilise peroksiidi aktiivse hapniku sisaldus (%) segus on antud valemiga: 

16 x Σ (ni x ci/mi) 

kus 

ni = peroksürühmade arv orgaanilise peroksiidi i-nda molekuli kohta, 

ci = i-nda orgaanilise peroksiidi kontsentratsioon (mass%) ja 

mi = i-nda orgaanilise peroksiidi molekulmass 

2.2.52.1.6 Orgaanilised peroksiidid klassifitseeritakse nende ohu astme järgi seitsmesse tüüpi. Orgaaniliste 
peroksiidide tüübid varieeruvad tüübist A, mida ei lubata vedada pakendites, milles seda on 
katsetatud, kuni tüübini G, millele ei kohaldata klassi 5.2 sätteid. Tüüpide B kuni F klassifitseerimine 
on otseselt seotud ühes pakis oleva maksimaalselt lubatava kogusega. Alajaos 2.2.52.4 mitte 
loetletud ainete klassifitseerimise põhimõtted on sätestatud „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” II 
osas. 

2.2.52.1.7 Orgaanilised peroksiidid, mis on klassifitseeritud ning mida on lubatud vedada pakendis, on loetletud 
alajaos 2.2.52.4; need orgaanilised peroksiidid, mida on lubatud vedada IBC-des, on loetletud 
pakkimiseeskirja IBC 520 alajaos 4.1.4.2 ja need orgaanilised peroksiidid, mida on lubatud vedada 
paakides käesoleva eeskirja peatükkide 4.2 ja 4.3 järgi, on loetletud alajaos 4.2.5.2 teisaldatavate 
paakide instruktsioonis T23. Kõik veoks lubatud ained on loetletud peatüki 3.2 tabelis A üldkirjete all 
(ÜRO numbrid 3101 kuni 3120), kus on vastava aine kohta ka viited kaasnevatele ohtudele ja 
märkused sobiva transpordi kohta. 

Need üldkirjed määravad: 

- orgaanilise peroksiidi tüübi (B kuni F) (vt eespool 2.2.52.1.6), 

- füüsilise oleku (vedel/tahke). 



 

Nende ühendite segusid võib klassifitseerida selle orgaanilise peroksiidi tüübi järgi, millesse kuulub 
kõige ohtlikum komponent, ning vedada selle tüübi veotingimuste kohaselt. Kui aga kaks stabiilset 
komponenti võivad moodustada termiliselt ebapüsiva segu, siis tuleb määrata segu isekiireneva 
lagunemise temperatuur (SADT). 

2.2.52.1.8 Alajagudes 2.2.52.4 ja 4.1.4.2 (pakkimiseeskiri IBC 520) või 4.2.5.2 (teisaldatavate paakide eeskirjas 
T23) mitteloetletud orgaaniliste peroksiidide klassifitseerimine ning määramine ühise kirje alla tuleb 
teha päritolumaa pädeva asutuse poolt. Vedu lubav dokument peab sisaldama klassifikatsiooni ning 
vastavaid veotingimusi. Kui päritolumaa pole RID lepinguosaline riik, siis peavad klassifitseerimine ja 
veotingimused olema tunnustatud selle RID lepinguosalise riigi pädeva asutuse poolt, mille 
territooriumile saadetis oma teekonnal esimesena jõuab. 

2.2.52.1.9 Alajaos 2.2.52.4 mitte loetletud orgaanilised peroksiidid või orgaaniliste peroksiidide ühendid, mille 
osas kõikide katsete tulemused pole kättesaadavad ning mida peab esitama järgnevate katsete 
sooritamiseks või hindamiseks, tuleb määrata ühte sobivatest orgaaniliste peroksiidide, tüüp C 
kirjetest tingimusel, et järgmised tingimused on täidetud: 

- olemasolevad andmed näitavad, et proov pole ohtlikum kui B-tüüpi orgaanilised peroksiidid; 

- aine näidis on pakitud vastavalt pakkimismeetodile OP2 ning selle kogus vaguni kohta on piiratud 
10 kg-ga. 

Aineid, mille puhul on temperatuuri kontroll nõutav, ei ole lubatud raudteel vedada. 

Orgaaniliste peroksiidide desensibiliseerimine 

2.2.52.1.10 Eesmärgiga kindlustada ohutus veo ajal, desensibiliseeritakse orgaanilised peroksiidid paljudel 
juhtudel orgaaniliste vedelike või tahkete ainetega, anorgaaniliste tahkete ainetega või veega. Juhul, 
kui aine protsent on kindlaks määratud, siis tähendab see lähima täisarvuni ümardatud 
massiprotsenti. Üldjuhul peab desensibiliseerimine olema selline, et mahavoolamise korral orgaaniline 
peroksiid ohtlikult ei kontsentreeruks. 

2.2.52.1.11 Väljaarvatud juhul, kui mingi teatud orgaanilise peroksiidi ühendi suhtes pole sätestatud teisiti, 
kehtivad desensibiliseerimiseks kasutatavate lahjendite kohta järgmised definitsioonid: 

- A-tüüpi lahjendid on orgaanilised vedelikud, mis sobivad orgaanilise peroksiidiga ning mille 
keemispunkt on mitte alla 150 °C. A-tüüpi lahjendeid võib kasutada kõikide orgaaniliste 
peroksiidide desensibiliseerimiseks; 

- B-tüüpi lahjendid on orgaanilised vedelikud, mis sobivad orgaanilise peroksiidiga ning mille 
keemispunkt on alla 150 °C, kuid mitte alla 60 °C, ja mille leekpunkt ei ole alla 5 °C. 

B-tüüpi lahjendeid võib kasutada kõikide orgaaniliste peroksiidide desensibiliseerimiseks tingimusel, 
et vedeliku keemispunkt on vähemalt 60 °C võrra kõrgem kui SADT 50 kg pakendis. 

2.1.52.1.12 Muid lahjendeid peale A või B tüübi võib lisada alajaos 2.2.52.4 loetletud orgaaniliste peroksiidide 
ühenditele tingimusel, et nad on selleks sobivad. Kuid kogu või osa A- või B-tüüpi lahjendi 
asendamine muu, teistsuguste omadustega lahjendiga nõuab orgaanilise peroksiidi ühendi 
ümberhindamist kooskõlas klassi 5.2 puhul ette nähtud reeglitega. 

2.2.52.1.12 Vett võib kasutada desensibiliseerimiseks ainult nende orgaaniliste peroksiidide puhul, mis on 
loetletud alajaos 2.2.52.4 või pädeva asutuse otsusega alajaos 2.2.52.1.8 toodud nende ainete puhul, 
mille juures on vastav märge „veega” või „stabiilse dispersioonina vees”. Alajaos 2.2.52.4 
mitteloetletud orgaaniliste peroksiidide või orgaaniliste peroksiidide ühendeid võib samuti veega 
desensibiliseerida tingimusel, et alajao 2.2.52.1.9 tingimused on täidetud. 

2.2.52.1.13 Orgaanilisi ja anorgaanilisi tahkeid aineid võib kasutada orgaaniliste peroksiidide 
desensibiliseerimiseks tingimusel, et nad sobivad nendele ainetele. Sobivad vedelikud ja tahked ained 
on need, mis ei vähenda orgaanilise peroksiidi termilist stabiilsust ega muuda aine ohuklassi tüüpi 
halvemas suunas. 

2.2.52.1.15 - 
2.2.52.1.16 (Reserveeritud) 

2.2.52.2 Veoks mittelubatavad ained 

Järgmisi orgaanilisi peroksiide ei tohi klassi 5.2 sätete kohaselt veoks vastu võtta: 

- Orgaanilised peroksiidid, tüüp A (vt „Katsete ja kriteeriumide käsiraamat”, II osa, paragrahv 20.4.3 
(a)). 

Järgmisi orgaanilisi peroksiide, mille temperatuuri tuleb veo ajal kontrollida, ei tohi raudteel vedada: 

- Tüüp B ja C orgaanilised peroksiidid, mille SADT  50 °C: 

ÜRO nr 3111 ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP B, VEDEL, TEMPERATUUR KONTROLLI ALL; 



 

ÜRO nr 3112 ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP B, TAHKE, TEMPERATUUR KONTROLLI ALL; 

ÜRO nr 3113 ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP C, VEDEL, TEMPERATUUR KONTROLLI ALL; 

ÜRO nr 3114 ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP C, TAHKE, TEMPERATUUR KONTROLLI ALL. 

- Tüüp D orgaanilised peroksiidid, mis reageerivad kuumutamisel suletud ruumis ägedalt või 

keskmise intensiivsusega, kui SADT  50 °C või mille puhul ei avaldu mingit reaktiivsust või on 

see madala intensiivsusega, kui neid suletud ruumis kuumutada, kui SADT  45 °C: 

ÜRO nr 3115 ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP D, VEDEL, TEMPERATUUR KONTROLLI ALL; 

ÜRO nr 3116 ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP D, TAHKE, TEMPERATUUR KONTROLLI ALL. 

- Orgaanilised peroksiidid, tüübid E ja F, mille SADT  45 °C: 

ÜRO nr 3117 ORGAANILINE PEROKSIID TÜÜP E, VEDEL, TEMPERATUUR KONTROLLI ALL; 

ÜRO nr 3118 ORGAANILINE PEROKSIID TÜÜP E, TAHKE, TEMPERATUUR KONTROLLI ALL; 

ÜRO nr 3119 ORGAANILINE PEROKSIID TÜÜP F, VEDEL, TEMPERATUUR KONTROLLI ALL; 

ÜRO nr 3120 ORGAANILINE PEROKSIID TÜÜP F, TAHKE, TEMPERATUUR KONTROLLI ALL. 

2.2.52.3 Ühiste kirjete loend 

 
 Klassif. 

kood 
ÜRO nr Aine või eseme nimetus 

Orgaanilised peroksiidid   

   ORGAANILINE PEROKSIID TÜÜP A, VEDEL (ei ole veoks 
lubatud, vt 2.2.52.2) 

   ORGAANILINE PEROKSIID TÜÜP A, TAHKE (ei ole veoks 
lubatud, vt 2.2.52.2) 

  3101 ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP B, VEDEL 

  3102 ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP B, TAHKE 

  3103 ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP C, VEDEL 

  3104 ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP C, TAHKE 

temperatuuri  P1 3105 ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP D, VEDEL 

kontrolli 
mittevajav 

 
 

3106 
3107 
3108 
3109 
3110 
 
 
 
 
3545 

ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP D, TAHKE 
ORGAANILINE PEROKSIID TÜÜP E, VEDELIK 
ORGAANILINE PEROKSIID TÜÜP E, TAHKE 
ORGAANILINE PEROKSIID TÜÜP F, VEDELIK 
ORGAANILINE PEROKSIID TÜÜP F, TAHKE 
ORGAANILINE PEROKSIID TÜÜP G, VEDELIK (ei ole 
klass 5.2 sätetele kohaldatav, vaata 2.2.52.1.6) 
ORGAANILINE PEROKSIID TÜÜP G, TAHKE ( (ei ole klass 
5.2 sätetele kohaldatav, vaata 2.2.52.1.6) 
ORGAANILIST PEROKSIIDI SISALDAVAD ESEMED, 
N.O.S. 

    

  3111 ORGAANILINE PEROKSIID TÜÜP B, VEDELIK, 
TEMPERATUUR KONTROLLI ALL (raudteeveoks 
mittelubatav, vt 2.2.52.2) 

  3112 ORGAANILINE PEROKSIID TÜÜP B, TAHKE, 
TEMPERATUUR KONTROLLI ALL (raudteeveoks 
mittelubatav, vt 2.2.52.2) 

  3113 ORGAANILINE PEROKSIID TÜÜP C, VEDELIK, 
TEMPERATUUR KONTROLLI ALL (raudteeveoks 
mittelubatav, vt 2.2.52.2) 

  3114 ORGAANILINE PEROKSIID TÜÜP C, TAHKE, 
TEMPERATUUR KONTROLLI ALL (raudteeveoks 
mittelubatav, vt 2.2.52.2) 

Kontrolltemp. P2 3115 ORGAANILINE PEROKSIID TÜÜP D, VEDELIK, 
TEMPERATUUR KONTROLLI ALL (raudteeveoks 
mittelubatav, vt 2.2.52.2) 

  3116 ORGAANILINE PEROKSIID TÜÜP D, TAHKE, 
TEMPERATUUR KONTROLLI ALL (raudteeveoks 
mittelubatav, vt 2.2.52.2) 

  3117 ORGAANILINE PEROKSIID TÜÜP E, VEDELIK, 



 

TEMPERATUUR KONTROLLI ALL (raudteeveoks 
mittelubatav, vt 2.2.52.2) 

  3118 ORGAANILINE PEROKSIID TÜÜP E, TAHKE, 
TEMPERATUUR KONTROLLI ALL (raudteeveoks 
mittelubatav, vt 2.2.52.2) 

  3119 ORGAANILINE PEROKSIID TÜÜP F, VEDELIK, 
TEMPERATUUR KONTROLLI ALL (raudteeveoks 
mittelubatav, vt 2.2.52.2) 

  3120 ORGAANILINE PEROKSIID TÜÜP F, TAHKE, 
TEMPERATUUR KONTROLLI ALL (raudteeveoks 
mittelubatud, vt 2.2.52.2) 

 

2.2.52.4 Orgaaniliste peroksiidide kirjete ja pakkimismeetodite tabel 

Veerus „Pakkimismeetod” osutavad koodid „OP1” kuni „OP8” pakkimismeetoditele pakkimiseeskirjades P520 
alajaos 4.1.4.1 (vaata ka 4.1.7.1). Veoks lubatud orgaanilised peroksiidid peavad vastama klassifikatsioonis 
loetletud andmetele. IBC-des veoks lubatud ainete osas vaata pakkimiseeskirja IBC520 punktis 4.1.4.2 ja paagis 
vedada lubatud ainete osas vaata peatükke 4.2 ja 4.3 ning teisaldatava paagi eeskirja T23 punktis 4.2.5.6. 
Käesolevas alajaos loetlemata, kuid alajao 4.1.4.2 pakkimiseeskirjas IBC520 ja alajao 4.2.5.2.6 teisaldatava paagi 
eeskirjas T23 loetletud ühendeid võib vedada ka alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskirja P520 pakkimismeetodi OP8 
kohaselt pakituna. 

 



 

 

Orgaaniline peroksiid 
Kontsentratsioon 

(%) 

Lahusti tüüp 

A 

(%) 

Lahusti tüüp 

B 

(%) 

Inertne tahke 

aine (%) 

Vesi 

(%) 

Pakkimis-

meetod 

Number 

(üldkirje) 

Kaasnevad 

ohud ja 

märkused 

ATSETÜÜLATSETOONPEROKSIID  42  48    8 OP7 3105 (2) 

"  32 pastana     OP7 3106 (20) 

"  35  57    8 OP8 3107 (32) 

ATSETÜÜLTSÜKLOHEKSAANSULFONÜÜLPEROKSIID  82     12  3112 keelatud 

"  32   68    3115 keelatud 

tert-AMÜÜLHÜDROPEROKSIID  88 > 6      6  OP8 3107  

tert-AMÜÜLPEROKSÜATSETAAT  62  38    OP7 3105  

tert-AMÜÜLPEROKSÜATSETAAT  100     OP5 3103  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜ-2-ETÜÜLHEKSÜÜLKARBONAAT  100      3115 keelatud 

tert-BUTÜÜLPEROKSÜ-2-ETÜÜLHEKSÜÜLKARBONAAT  100     OP7 3105  

tert-AMÜÜLPEROKSÜISOPROPÜÜLKARBONAAT  77  23    OP5 3103  

tert-AMÜÜLPEROKSÜNEODEKANOAAT ≤ 47 ≥ 53     3119 keelatud 

tert-AMÜÜLPEROKSÜNEODEKANOAAT  77   23    3115 keelatud 

tert-AMÜÜLPEROKSÜPIVALAAT  77   23    3113 keelatud 

tert-AMÜÜLPEROKSÜ-3,5,5-TRIMETÜÜLHEKSANOAAT  100     OP7 3105  

tert-BUTÜÜLKUMÜÜLPEROKSIID > 42- 100     OP8 3109  

"  52    48  OP8 3108  

n-BUTÜÜL-4,4-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)VALERAAT > 52-100     OP5 3103  

"  52    48  OP8 3108  

tert-BUTÜÜLHÜDROPEROKSIID > 79 – 90     10 OP5 3103 (13) 

"  80  20    OP7 3105 (4) (13) 

"  79    > 14 OP8 3107 (13) (23) 

"  72      28 OP8 3109 (13) 

Tert-BUTÜÜLHÜDROPEROKSIID + DI-tert-BUTÜÜLPEROKSIID < 82 + > 9     7 OP5 3103 (13) 

tert-BUTÜÜL MONOPEROKSÜMALEAAT >  52-100     OP5 3102 (3) 

"  52   48    OP6 3103  

"  52     48  OP8 3108  



 

 

Orgaaniline peroksiid 
Kontsentratsioon 

(%) 

Lahusti tüüp 

A 

(%) 

Lahusti tüüp 

B 

(%) 

Inertne tahke 

aine (%) 

Vesi 

(%) 

Pakkimis-

meetod 

Number 

(üldkirje) 

Kaasnevad 

ohud ja 

märkused 

"  52 pastana     OP8 3108  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜATSETAAT > 52 – 77   23    OP5 3101 (3) 

" > 32 – 52   48    OP6 3103  

"  32    68   OP8 3109  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜBENSOAAT >  77-100     OP5 3103  

" > 52 – 77   23    OP7 3105  

"  52     48  OP7 3106  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜBUTÜÜLFUMARAAT  52   48    OP7 3105  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜKROTONAAT  77   23    OP7 3105  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜDIETÜÜLATSETAAT  100      3113 keelatud 

tert-BUTÜÜLPEROKSÜ-2-ETÜÜLHEKSANOAAT > 52-100      3113 keelatud 

" > 32 – 52    48    3117 keelatud 

"  32     48   3118 keelatud 

"  32    68    3119 keelatud 

tert-BUTÜÜLPEROKSÜ-2-ETÜÜLHEKSANOAAT + 2,2-DI-(tert-
BUTÜÜLPEROKSÜ)BUTAAN 

12 +  14  14    60  OP7 3106  

"  31 +  36   33    3115 keelatud 

tert-BUTÜÜLPEROKSÜ-2-ETÜÜLHEKSÜÜLKARBONAAT  100     OP7 3105  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜISOBUTÜRAAT > 52 – 77   23    3111 keelatud 

"  52   48    3115 keelatud 

tert-BUTÜÜLPEROKSÜISOPROPÜÜLKARBONAAT  77 >23    OP5 3103  

"  62   38   OP7 3105  

1-(2-tert-BUTÜÜLPEROKSÜISOPROPÜÜL)-3-
ISOPROPENÜÜLBENSEEN 

 77 >23    OP7 3105  

"  42    58  OP8 3108  

2-tert-BUTÜÜLPEROKSÜ-2-METÜÜLBENSOAAT  100     OP5 3103  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜNEODEKANOAAT > 77-100      3115 keelatud 

"  77  23     3115 keelatud 



 

 

Orgaaniline peroksiid 
Kontsentratsioon 

(%) 

Lahusti tüüp 

A 

(%) 

Lahusti tüüp 

B 

(%) 

Inertne tahke 

aine (%) 

Vesi 

(%) 

Pakkimis-

meetod 

Number 

(üldkirje) 

Kaasnevad 

ohud ja 

märkused 

" 
 52 stabiilse 
dispersioonina 
vees 

     3119 keelatud 

" 
 42 stabiilse 
dispersioonina 
vees (külmutatud) 

     3118 keelatud 

"  32  68     3119 keelatud 

tert-BUTÜÜLPEROKSÜNEOHEPTANOAAT  77  23     3115 keelatud 

" 
< 42 stabiilse 
dispersioonina 
vees 

     3117 keelatud 

tert-BUTÜÜLPEROKSÜPIVALAAT > 67 - 77  23     3113 keelatud 

" > 27 - 67   33    3115 keelatud 

"  27   73    3119 keelatud 

tert-BUTÜÜLPEROKSÜSTEARÜÜLKARBONAAT  100     OP7 3106  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜ-3,5,5-TRIMETÜÜLHEKSANOAAT > 37-100     OP7 3105  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜ-3,5,5-TRIMETÜÜLHEKSANOAAT ≤  42   ≥  58  OP7 3106  

"  37    63   OP8 3109  

3-KLOROPEROKSÜBENSOEHAPE > 57 - 86    14  OP1 3102 (3) 

"  57    3   40 OP7 3106  

"  77     6   17 OP7 3106  

KUMÜÜLPEROKSÜNEODEKANOAAT > 90 - 98  10    OP8 3107 (13) 

"  90  10    OP8 3109 (13) (18) 

KUMÜÜLPEROKSÜNEODEKANOAAT  87  13     3115 keelatud 

KUMÜÜLPEROKSÜNEOHEPTANOAAT  77    23    3115 keelatud 

" 
 52 stabiilse 
dispersioonina 
vees 

     3119 keelatud 

KUMÜÜLPEROKSÜNEOHEPTANOAAT  77   23     3115 keelatud 

KUMÜÜLPEROKSÜPIVALAAT  77    23    3115 keelatud 



 

 

Orgaaniline peroksiid 
Kontsentratsioon 

(%) 

Lahusti tüüp 

A 

(%) 

Lahusti tüüp 

B 

(%) 

Inertne tahke 

aine (%) 

Vesi 

(%) 

Pakkimis-

meetod 

Number 

(üldkirje) 

Kaasnevad 

ohud ja 

märkused 

TSÜKLOHEKSANOONPEROKSIID(ID)  91     9 OP6 3104 (13) 

"  72   28    OP7 3105 (5) 

"  72 (pastana)     OP7 3106 (5) (20) 

"  32     68   vabastatud (29) 

([3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S, 12aR**)]-DEKAHÜDRO-10-
METOKSÜ-3,6,9-TRIMETÜÜL-3,12-EPOKSÜ-12H-PÜRANO[4,3-j]-
1,2-BENSODIOKSEPIIN) 

 100     OP7 3106  

DIATSETOONALKOHOLI PEROKSIIDID  57    26   8  3115 keelatud 

DIATSETÜÜLPEROKSIID   27   73    3115 keelatud 

DI-tert-AMÜÜLPEROKSIID  100     OP8 3107  

1,1-DI-(tert-AMÜÜLPEROKSÜ)TSÜKLOHEKSAAN  82  18    OP6 3103  

DIBENSOÜÜLPEROKSIID > 52–100     48  OP2 3102 (3) 

" > 77 - 94      6  OP4 3102 (3) 

"  77      23 OP6 3104  

"   62     28  10 OP7 3106  

" 
> 52 – 62 
(pastana) 

    OP7 3106 (20) 

" > 35 - 52     48  OP7 3106  

" > 36 - 42  18     40 OP8 3107  

"   56,5 (pastana)     15 OP8 3108  

"   52 pastana     OP8 3108 (20) 

" 
  42 stabiilse 
dispersioonina 
vees 

    OP8 3109  

"   35     65   vabastatud (29) 

DI-(4-tert-BUTÜÜLTSÜKLOHEKSÜÜL)-PEROKSÜDIKARBONAAT   42 pastana      3118 keelatud 

" 
  42 stabiilse 
dispersioonina 
vees 

     3119 keelatud 

"  42 pastana      3116 keelatud 



 

 

Orgaaniline peroksiid 
Kontsentratsioon 

(%) 

Lahusti tüüp 

A 

(%) 

Lahusti tüüp 

B 

(%) 

Inertne tahke 

aine (%) 

Vesi 

(%) 

Pakkimis-

meetod 

Number 

(üldkirje) 

Kaasnevad 

ohud ja 

märkused 

DI-tert-BUTÜÜLPEROKSIID >  52-100     OP8 3107  

"   52    48   OP8 3109 (25) 

DI-tert-BUTÜÜLPEROKSÜASELAAT   52   48    OP7 3105  

2,2–DI–(tert–AMÜÜLPEROKSÜ)BUTAAN   57   43    OP7 3105  

2,2-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)BUTAAN   52   48    OP6 3103  

1,6-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ-KARBONÜÜLOKSÜ)HEKSAAN  72   28    OP5 3103  

1,1-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)TSÜKLOHEKSAAN >  80-100     OP5 3101 (3) 

" > 52 - 80   20    OP5 3103  

"  72    28   OP5 3103 (30) 

" > 42 - 52   48    OP7 3105  

"  42   13    45  OP7 3106  

"  42   58    OP8 3109  

"  27   25    OP8 3107 (21) 

"  13   13   74   OP8 3109  

1,1 DI (tert BUTÜÜLPEROKSÜ)TSÜKLOHEKSAAN + tert– 
BUTÜÜLPEROKSÜ–2–ETÜÜLHEKSANOAAT  

 43 +  16   41    OP7 3105  

DI-n-BUTÜÜLPEROKSÜDIKARBONAAT > 27 - 52    48    3115 keelatud 

"  27    73    3117 keelatud 

" 
 42 stabiilse 
dispersioonina 
vees (külmutatud) 

     3118 keelatud 

DI-sec-BUTÜÜLPEROKSÜDIKARBONAAT >  52-100      3113 keelatud 

"  52    48    3115 keelatud 

DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜISOPROPÜÜL)BENSEEN(ID) >  42-  100    57  OP7 3106  

"  42     58   vabastatud (29) 

DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)FTALAAT > 42 - 52   48    OP7 3105  

"  52 pastana     OP7 3106 (20) 

"  42   58    OP8 3107  

2,2-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)PROPAAN  52   48    OP7 3105  



 

 

Orgaaniline peroksiid 
Kontsentratsioon 

(%) 

Lahusti tüüp 

A 

(%) 

Lahusti tüüp 

B 

(%) 

Inertne tahke 

aine (%) 

Vesi 

(%) 

Pakkimis-

meetod 

Number 

(üldkirje) 

Kaasnevad 

ohud ja 

märkused 

"  42   13    45  OP7 3106  

1,1-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)-3,3,5-
TRIMETÜÜLTSÜKLOHEKSAAN 

>  90-100     OP5 3101 
(3) 

" > 57 - 90   10    OP5 3103  

"  90    10   OP5 3103 (30) 

"  77    23   OP5 3103  

"  57     43  OP8 3110  

"  57   43    OP8 3107  

"  32   26   42   OP8 3107  

DITSETÜÜLPEROKSÜDIKARBONAAT  100      3120 keelatud 

" 
 42 stabiilse 
dispersioonina 
vees 

     3119 

keelatud 

DI-4-KLOROBENSOÜÜLPEROKSIID  77      23 OP5 3102 (3) 

"  52 pastana     OP7 3106 (20) 

"  32     68   vabastatud (29) 

DIKUMÜÜLPEROKSIID >  52-100     OP8 3110 (12) 

"  52     48   vabastatud (29) 

DITSÜKLOHEKSÜÜLPEROKSÜDIKARBONAAT > 91 - 100      3112 keelatud 

"  91      9  3114 keelatud 

" 
 42 stabiilse 
dispersioonina 
vees 

     3119 

keelatud 

DIDEKANOÜÜLPEROKSIID  100      3114 keelatud 

2,2-DI-(4,4-DI(tert-
BUTÜÜLPEROKSÜ)TSÜKLOHEKSÜÜL)PROPAAN 

 42     58  OP7 3106  

"  22    78   OP8 3107  

DI-2,4-DIKLOROBENSOÜÜLPEROKSIID  77      23 OP5 3102 (3) 

"  52 pastana      3118 keelatud 



 

 

Orgaaniline peroksiid 
Kontsentratsioon 

(%) 

Lahusti tüüp 

A 

(%) 

Lahusti tüüp 

B 

(%) 

Inertne tahke 

aine (%) 

Vesi 

(%) 

Pakkimis-

meetod 

Number 

(üldkirje) 

Kaasnevad 

ohud ja 

märkused 

" 
 52 pastana koos 
silikoonõliga 

    OP7 3106  

DI-(2-ETOKSÜETÜÜL)PEROKSÜDIKARBONAAT  52    48    3115 keelatud 

DI-(2-ETÜÜLHEKSÜÜL)PEROKSÜDIKARBONAAT > 77-100      3113 keelatud 

"  77    23    3115 keelatud 

" 
 62 stabiilse 
dispersioonina 
vees 

     3119 keelatud 

" 
 52 stabiilse 
dispersioonina 
vees (külmutatud) 

     3120 keelatud 

2,2-DIHÜDROPEROKSÜPROPAAN  27     73  OP5 3102 (3) 

DI-(1-HÜDROKSÜTSÜKLOHEKSÜÜL)PEROKSIID  100     OP7 3106  

DIISOBUTÜRÜÜLPEROKSIID > 32 - 52    48    3111 keelatud 

"  32    68    3115 keelatud 

" 
 42 stabiilse 
dispersioonina 
vees 

     3119 keelatud 

DI-ISOPROPÜÜLBENSEEN DIHÜDROPEROKSIID  82   5     5 OP7 3106 (24) 

DI-ISOPROPÜÜLPEROKSÜDIKARBONAAT >  52-100      3112 keelatud 

"  52    48    3115 keelatud 

"  32   68     3115 keelatud 

DILAUROÜÜLPEROKSIID  100     OP7 3106  

" 
 42 stabiilse 
dispersioonina 
vees 

    OP8 3109  

DI-(3-METOKSÜBUTÜÜL)PEROKSÜDIKARBONAAT  52    48    3115 keelatud 

DI-(2-METÜÜLBENSOÜÜL)PEROKSIID  87      13  3112 keelatud 

DI-(4-METÜÜLBENSOÜÜL)PEROKSIID 
 52 pastana koos 
silikoonõliga 

    OP7 3106  



 

 

Orgaaniline peroksiid 
Kontsentratsioon 

(%) 

Lahusti tüüp 

A 

(%) 

Lahusti tüüp 

B 

(%) 

Inertne tahke 

aine (%) 

Vesi 

(%) 

Pakkimis-

meetod 

Number 

(üldkirje) 

Kaasnevad 

ohud ja 

märkused 

DI-(3-METÜÜLBENSOÜÜL)PEROKSIID + BENSOÜÜL- (3-
METÜÜLBENSOÜÜL)PEROKSIID + DIBENSOÜÜLPEROKSIID 

 20 +  18 +  4    58    3115 keelatud 

2,5-DIMETÜÜL-2,5-DI-(BENSOÜÜLPEROKSÜ)HEKSAAN > 82 -100     OP5 3102 (3) 

"  82     18  OP7 3106  

"  82      18 OP5 3104  

2,5-DIMETÜÜL-2,5-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)HEKSAAN >90 -  100     OP5 3103  

 >52 - 90 10    QP7 3105  

"  77     23  OP8 3108  

"  52   48    OP8 3109  

"  47 pastana     OP8 3108  

2,5-DIMETÜÜL-2,5-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)HEKSÜÜN-3 > 86 -100     OP5 3101 (3) 

" > 52 - 86   14    OP5 3103 (26) 

"  52     48  OP7 3106  

2,5-DIMETÜÜL-2,5-DI-(2-
ETÜÜLHEKSANOÜÜLPEROKSÜ)HEKSAAN 

 100      3113 keelatud 

2,5-DIMETÜÜL-2,5-DIHÜDROPEROKSÜHEKSAAN  82      18 OP6 3104  

2,5-DIMETÜÜL-2,5-DI-(3,5,5-
TRIMETÜÜLHEKSANOÜÜLPEROKSÜ)HEKSAAN 

 77   23    OP7 3105  

1,1-DIMETÜÜL-3-
HÜDROKSÜBUTÜÜLPEROKSÜNEOHEPTANOAAT 

 52   48     3117 keelatud 

DI-MÜRISTÜÜLPEROKSÜDIKARBONAAT  100      3116 keelatud 

" 
 42 stabiilse 
dispersioonina 
vees 

     3119 keelatud 

DI-(2-NEODEKANOÜÜLPEROKSÜISOPROPÜÜL)BENSEEN  52   48     3115 keelatud 

DI-n-NONANOÜÜLPEROKSIID  100      3116 keelatud 

DI-n-OKTANOÜÜLPEROKSIID  100      3114 keelatud 

DI-(2-FENOKSÜETÜÜL)PEROKSÜDIKARBONAAT >  85-100     OP5 3102 (3) 

"  85      15 OP7 3106  

DIPROPIONÜÜLPEROKSIID  27    73    3117 keelatud 



 

 

Orgaaniline peroksiid 
Kontsentratsioon 

(%) 

Lahusti tüüp 

A 

(%) 

Lahusti tüüp 

B 

(%) 

Inertne tahke 

aine (%) 

Vesi 

(%) 

Pakkimis-

meetod 

Number 

(üldkirje) 

Kaasnevad 

ohud ja 

märkused 

DI-n-PROPÜÜLPEROKSÜDIKARBONAAT  100      3113 keelatud 

"  77    23    3113 keelatud 

DI-SUKTSIINHAPPE PEROKSIID > 72-100     OP4 3102 (3) (17) 

"  72      28  3116 keelatud 

DI-(3,5,5-TRIMETÜÜLHEKSANOÜÜL)PEROKSIID > 52 - 82   18     3115 keelatud 

" > 38 – 52 ≥ 48     3119 keelatud 

" 
 52 stabiilse 
dispersioonina 
vees 

     3119 keelatud 

"  38   62     3119 keelatud 

ETÜÜL 3,3-DI-(tert-AMÜÜLPEROKSÜ)BUTÜRAAT  67   33    OP7 3105  

ETÜÜL 3,3-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)BUTÜRAAT > 77-100     OP5 3103  

"  77   23    OP7 3105  

"  52     48  OP7 3106  

1-(2-ETÜÜLHEKSANOOLPEROKSÜ)-1,3-
DIMETÜÜLBUTÜÜLPEROKSÜPIVALAAT 

 52   45   10    3115 keelatud 

tert-HEKSÜÜLPEROKSÜNEODEKANOAAT  71   29     3115 keelatud 

tert-HEKSÜÜLPEROKSÜPIVALAAT  72    28    3115 keelatud 

" (stabiilse dispersioonina vees)  52      3117 keelatud 

3–HÜDROKSÜ–1,1–
DIMETÜÜLBUTÜÜLPEROKSÜNEODEKANOAAT 

 77   23     3115 keelatud 

3–HÜDROKSÜ–1,1–
DIMETÜÜLBUTÜÜLPEROKSÜNEODEKANOAAT  

 52 (stabiilse 
dispersioonina 
vees) 

     3119 keelatud 

3–HÜDROKSÜ–1,1–
DIMETÜÜLBUTÜÜLPEROKSÜNEODEKANOAAT 

 52   48     3117 keelatud 

ISOPROPÜÜL-sec-BUTÜÜLPEROKSÜDIKARBONAAT + DI-sec-
BUTÜÜLPEROKSÜDIKARBONAAT + DI-
ISOPROPÜÜLPEROKSÜDIKARBONAAT 

 32 + 

 15-  18 + 

 12-  15 

  38     3115 keelatud 

" 
 52 +  28 +  
22 

     3111 keelatud 



 

 

Orgaaniline peroksiid 
Kontsentratsioon 

(%) 

Lahusti tüüp 

A 

(%) 

Lahusti tüüp 

B 

(%) 

Inertne tahke 

aine (%) 

Vesi 

(%) 

Pakkimis-

meetod 

Number 

(üldkirje) 

Kaasnevad 

ohud ja 

märkused 

ISOPROPÜÜLKUMÜÜLHÜDROPEROKSIID  72   28    OP8 3109 (13) 

p‑MENTÜÜLHÜDROPEROKSIID >  72-100     OP7 3105 (13) 

"  72   28    OP8 3109 (27) 

METÜÜLTSÜKLOHEKSANOONPEROKSIID(ID)  67    33    3115 keelatud 

METÜÜLETÜÜLKETOONPEROKSIID(ID) Vt märkus 8   48    OP5 3101 (3) (8) (13) 

" Vt märkus 9   55    OP7 3105 (9) 

" Vt märkus 10   60    OP8 3107 (10) 

" Vt märkus 9   55    OP7 3105 (9) 

" Vt märkus 10   60    OP8 3107 (10) 

METÜÜLISOBUTÜÜLKETOONPEROXID(ID)  62   19    OP7 3105 (22) 

METÜÜLISOPROPÜÜLKETOONPEROKSIID(ID) Vaata märget 31)   70    OP8 3109 (31) 

ORGAANILINE PEROKSIID, VEDEL, PROOV      OP2 3103 (11) 

ORGAANILINE PEROKSIID, VEDEL, PROOV, TEMPERATUUR 
KONTROLLITUD 

      3113 keelatud 

ORGAANILINE PEROKSIID, TAHKE, PROOV      OP2 3104 (11) 

ORGAANILINE PEROKSIID, TAHKE, PROOV, TEMPERATUUR 
KONTROLLITUD 

      3114 keelatud 

3,3,5,7,7–PENTAMETÜÜL–1,2,4–TRIOKSEPAAN   100     OP8 3107  

PEROKSÜÄÄDIKHAPE, TÜÜP D, stabiliseeritud  43     OP7 3105 
(13) (14) 
(19) 

PEROKSÜÄÄDIKHAPE, TÜÜP E, stabiliseeritud  43     OP8 3107 
(13) (15) 
(19) 

PEROKSÜÄÄDIKHAPE, TÜÜP F, stabiliseeritud  43     OP8 3109 
(13) (16) 
(19) 

PEROKSÜLAURIINHAPE  100      3118 keelatud 

1-FENÜÜLETÜÜLHÜDROPEROKSIID 
 38 stabiilse 
dispersioonina 
vees 

 
  6 

2 
  OP8 3109  

PINANÜÜLHÜDROPEROKSIID > 56-100     OP7 3105 (13) 

"  56   44    OP8 3109  



 

 

Orgaaniline peroksiid 
Kontsentratsioon 

(%) 

Lahusti tüüp 

A 

(%) 

Lahusti tüüp 

B 

(%) 

Inertne tahke 

aine (%) 

Vesi 

(%) 

Pakkimis-

meetod 

Number 

(üldkirje) 

Kaasnevad 

ohud ja 

märkused 

POLÜEETERPOLÜ-tert-BUTÜÜLPEROKSÜKARBONAAT  52    48   OP8 3107  

1,1,3,3-TETRAMETÜÜLBUTÜÜLHÜDROPEROKSIID  100     OP7 3105  

1,1,3,3-TETRAMETÜÜLBUTÜÜLPEROKSÜ-2-
ETÜÜLHEKSANOAAT 

 100      3115 keelatud 

1,1,3,3-TETRAMETÜÜLBUTÜÜL PEROKSÜNEODEKANOAAT  72    28    3115 keelatud 

" 
 52 stabiilse 
dispersioonina 
vees 

     3119 keelatud 

1,1,3,3-TETRAMETÜÜLBUTÜÜL PEROKSÜPIVALAAT  77   23     3115 keelatud 

3,6,9-TRIETÜÜL-3,6,9-TRIMETÜÜL-1,4,7-TRIPEROKSONAAN  42   58    OP7 3105 (28) 

" ≤ 17 ≥ 18  ≥ 65  OP8 3110  



 

 

Märkused (Vt alajao 2.2.52.4 tabeli viimast veergu): 

(1) B-tüüpi lahusti võib alati asendada A-tüüpi lahustiga. B-tüüpi lahusti keemispunkt peab olema 
vähemalt 60 °C kõrgem kui orgaanilise peroksiidi SADT. 

(2) Aktiivne hapnik < 4,7%. 

(3) Nõutav on kaasnevat ohtu näitav tahvel kirjaga EXPLOSIVE, mis vastab mudelile nr 1 (vt alajagu 
5.2.2.2.2). 

(4) Lahusti võib asendada di-tert-butüülperoksiidiga. 

(5) Aktiivne hapnik < 9%. 

(6) (Reserveeritud) 

(7) (Reserveeritud) 

(8) Aktiivne hapnik > 10% and < 10,7%, veega või ilma. 

(9) Aktiivne hapnik < 10%, veega või ilma. 

(10) Aktiivne hapnik < 8,2%, veega või ilma. 

(11) Vt alajagu 2.2.52.1.9. 

(12) Kuni 2000 kg pakendis on suuremahuliste katsete alusel määratud ORGAANILISED 
PEROKSIIDID, TÜÜP F alla. 

(13) Nõutav on kaasnevat ohtu näitav tahvel kirjaga CORROSIVE, mis vastab mudelile nr 8 (vt alajagu 
5.2.2.2.2). 

(14) Peroksüäädikhappe preparaadid, mis vastavad „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” lõikele 
20.4.3 (d). 

(15) Peroksüäädikhappe preparaadid, mis vastavad „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” lõikele 
20.4.3 (e). 

(16) Peroksüäädikhappe preparaadid, mis vastavad „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” lõikele 
20.4.3 (f). 

(17) Vee lisamine sellele orgaanilisele peroksiidile vähendab selle termilist stabiilsust 

(18) Kaasnevat ohtu näitav, mudelile nr 8 (vt alajagu 5.2.2.2.2) vastav ohumärgis „CORROSIVE” pole 
nõutav kontsentratsioonide puhul alla 80%. 

(19) Segud vesinikperoksiidiga, veega ja happega/hapetega. 

(20) A-tüüpi lahustiga, veega või ilma. 

(21)  > 25 mass% A-tüüpi lahustit pluss etüülbenseen. 

(22) > 19% mass% A-tüüpi lahustit pluss metüülisobutüülketoon. 

(23) pluss < 6 mass% di-tert-butüülperoksiidi. 

(24) pluss < 8 % 1-isopropüülhüdroperoksü-4-isopropüülhüdroksübenseeni. 

(25) B-tüüpi lahusti, keemispunktiga > 110 °C. 

(26) < 0,5 % hüdroperoksiidi sisaldusega. 

(27) Kontsentratsioonide puhul üle 56 % on nõutud mudeli nr 8 (vt alajagu 5.2.2.2.2) kohane kaasneva 
ohu silt CORROSIVE. 

(28) Aktiivse hapniku sisaldus 7,6% A-tüüpi lahustis, mille 95 % ulatuses välja aurustumise punkt on 
piirides 200 °C – 260 °C. 

(29) Ei ole RID-i klassi 5.2 objekt. 

(30) B-tüüpi lahusti, keemispunktiga > 130 °C. 

(31) Aktiivne hapnik ≤ 6,7%. 
(32) Aktiivne hapnik ≤ 4,15%. 



 

 

2.2.61 Klass 6.1: Mürgised ained 

2.2.61.1 Kriteeriumid 

2.2.61.1.1 Klassi 6.1 pealkiri hõlmab aineid, mis on tuntud praktilise kogemuse järgi või mille suhtes võib 
loomadel läbiviidud katsetulemuste põhjal eeldada, et need võivad suhteliselt väikestes kogustes 
ühekordsel või lühiajalisel mõjumisel kahjustada inimese tervist või põhjustada surma 
sissehingamisel, läbi naha imendumisel või allaneelamisel. 

MÄRKUS: geneetiliselt muundatud mikroorganismid ja organismid kuuluvad käesolevasse klassi, 
kui nad vastavad klassi nõuetele. 

2.2.61.1.2 Klassi 6.1 ained jaotatakse järgmiselt: 

T Kaasneva ohuta mürgised ained: 

T1 orgaanilised, vedelad, 

T2 orgaanilised, tahked, 

T3 metallorgaanilised ained, 

T4 anorgaanilised, vedelad, 

T5 anorgaanilised, tahked, 

T6 vedelad, kasutatakse pestitsiididena, 

T7 tahked, kasutatakse pestitsiididena, 

T8 proovid, 

T9 muud mürgised ained; 

T10 esemed; 

TF Muud ained, kergestisüttivad: 

TF1 vedelikud, 

TF2 vedelad, kasutatakse pestitsiididena, 

TF3 tahked ained; 

TS Isekuumenevad, tahked mürgised ained; 

TW Mürgised ained, mis veega kontaktis olles eraldavad kergestisüttivaid gaase: 

TW1 vedelad, 

TW2 tahked ained; 

TO Oksüdeerivad mürgised ained: 

TO1 vedelad, 

TO2 tahked ained; 

TC Sööbivad mürgised ained: 

TC1 orgaanilised, vedelad, 

TC2 orgaanilised, tahked ained, 

TC3 anorgaanilised, vedelad, 

TC4 anorgaanilised, tahked ained; 

TFC Kergestisüttivad, sööbivad mürgised ained. 

TFW Kergestisüttivad, mürgised ained, mis veega kontaktis olles eraldavad 
kergestisüttivaid gaase. 

Definitsioonid 

2.2.61.1.3 RID-i mõistes tähendab: 

LD50 (keskmine surmav doos) ägeda mürgituse korral sissevõtmisel on statistiliselt tuletatud aine 
doos, mis ühekordse sissevõtmise korral suure tõenäosusega põhjustab 14 päeva jooksul 50 
protsendi noorte täiskasvanud albiinorottide suremise. LD50 väärtust väljendatakse aine massiga 
milligrammides looma kehamassi kilogrammi kohta (mg/kg). 



 

 

LD50 ägeda nahamürgituse puhul on aine doos, mis palja nahaga pideval kokkupuutumisel 24 tunni 
jooksul võib suure tõenäosusega põhjustada poolte katsealuste albiinoküülikute surma 14 päeva 
jooksul. Katseloomade arv peab olema piisav katse statistiliselt usaldusväärsete andmete 
saamiseks ning vastama headele tavadele farmakoloogilises praktikas. Tulemust väljendatakse 
milligrammides looma kehamassi kilogrammi kohta. 

LC50 ägeda mürgituse korral sissehingamisel on auru, udu või tolmu kontsentratsioon, mis pideval 
sissehingamisel nii isaste kui emaste, noorte täiskasvanud albiinorottide poolt ühe tunni jooksul 
põhjustab suure tõenäosusega poolte katseloomade surma 14 päeva jooksul. Tahket ainet peab 
katsetama, kui vähemalt 10 mass% selle kogumassist on tõenäoliselt tolmu kujul selles keskkonnas, 
kus elusolend hingab, st aineosakeste aerodünaamiline läbimõõt on 10 μm või vähem. Vedelat ainet 
peab katsetama, kui veoanuma lekkimine veo ajal põhjustab tõenäoliselt udupilve tekkimise. Nii 
tahkete kui vedelate ainete puhul peab üle 90 mass% sissehingatava mürgisuse määramiseks ette 
valmistatud proovist olema eelpool defineeritud keskkonnas, kus elusolend hingab. Tulemust 
väljendatakse milligrammides õhu liitri kohta tolmude ja udude korral või milliliitrites õhu kuupmeetri 
kohta (osakesi miljoni kohta) aurude puhul. 

Klassifitseerimine ja pakendigruppide määramine 

2.2.61.1.4 Klassi 6.1 ained klassifitseeritakse vastavalt nende poolt veo ajal esitatavale ohule kolme 
pakendigruppi järgmiselt: 

Pakendigrupp I: väga mürgised ained 

Pakendigrupp II: mürgised ained 

Pakendigrupp III: vähemürgised ained. 

2.2.61.1.5 Klassi 6.1 ained, segud, lahused ja esemed on loetletud peatüki 3.2 tabelis A. Peatüki 3.2 tabelis A 
loetelus mitte toodud ainete, segude ja lahuste määramine vastavasse alajao 2.2.61.3 kirjesse ning 
vastavasse pakendigruppi kooskõlas peatüki 2.1 sätetega, peab põhinema alajagudes 2.2.61.1.6 
kuni 2.2.61.1.11 antud kriteeriumidel. 

2.2.61.1.6 Mürgisuse määra hindamisel peab arvesse võtma inimeste juhuslike mürgituste kogemusi ning ka 
iga üksiku aine eriomadusi: vedelat olekut, suurt lenduvust, igasugust naha kaudu imendumise 
tõenäosust ja ainele omaseid bioloogilisi mõjusid. 

2.2.61.1.7 Inimkogemuste puudumisel peab mürgisuse määra hindamine põhinema olemasolevatel 
loomkatsete tulemustel, vastavalt alljärgnevale tabelile: 

 

 
Pakendi-
grupp 

Mürgisus 
sissevõtmisel 
LD50 
(mg/kg) 

Mürgisus naha 
kaudu imendumisel 
LD50 
(mg/kg) 

Sissehingatava tolmu ja 
udu mürgisus 
LC50 
(mg/l) 

Väga mürgine I  5  50  0.2 

Mürgised II > 5 ja  50 > 50 ja  200 > 0,2 ja  2 

Vähemürgine III (a) > 50 ja  300 > 200 ja  1 000 > 2 ja  4 

(a) Gaasi ained tuleb lisada II pakendigruppi isegi juhul, kui nende mürgisust puudutavad andmed 
vastavad III pakendigrupi kriteeriumidele. 

2.2.61.1.7.1 Kui ainel on kahe või enama mõjuliigi korral mitu mürgisuse astet, siis tuleb see aine klassifitseerida 
kõige kõrgema mürgisuse astme järgi. 

2.2.61.1.7.2 Aineid, mis vastavad 8. klassi kriteeriumidele ja mida iseloomustab sissehingatava tolmu ja udu 
mürgisus (LC50 ), mis tingib nende kuulumise I pakendigruppi, võib klassifitseerida klassi 6.1 ainult 
juhul, kui nende mürgisus ained määrata 8. klassi (vt 2.2.8.1.4.5). 

2.2.61.1.7.3 Tolmude ja udude sissehingamise mürgisuse kriteeriumid põhinevad aine 1-tunnisel 
sissehingamisel saadud LC50 andmetel ning kui sellised andmed on olemas, peab neid kasutama. 
Kuid kui kättesaadavad on ainult LC50 andmed 4-tunnise sissehingamise kohta, võib neid arve 
korrutada neljaga ning saadud LC50 väärtus loetakse samaväärseks LC50 väärtusega 1 tunni kohta. 

Mürgisus aurude sissehingamisel 

2.2.61.1.8 Vedelikud, mis eraldavad mürgiseid aurusid, tuleb klassifitseerida järgmistesse gruppidesse, kus „V” 
näitab küllastunud auru kontsentratsiooni (lenduvust) (milliliitrit õhu m3 kohta) 20 °C juures, 
standardsel atmosfäärirõhul: 

 

 Pakendigrupp  

Väga mürgine I Kus V  10 LC50 ja LC50  1 000 ml/m3 

Mürgised II Kus V  LC50 ja LC50  3 000 ml/m3 ning I pakendigrupi 



 

 

kriteeriumid pole täidetud 

Vähemürgine III (a) Kus V  1/5 LC50 ja LC50  5 000 ml/m3 ning I ja II 
pakendigrupi kriteeriumid pole täidetud 

(a) Pisargaasi ained tuleb lisada II pakendigruppi isegi juhul, kui nende mürgisust puudutavad 
andmed vastavad III pakendigrupi kriteeriumidele. 

Tolmude ja aurude sissehingamise mürgisuse kriteeriumid põhinevad aine ühetunnisel 
sissehingamisel saadud LC50 andmetel ning kui sellised andmed on olemas, peab neid kasutama. 

Kuid kui kättesaadavad on ainult LC50 andmed 4-tunnise aurude sissehingamise kohta, võib neid 
arve korrutada kahega ning saadud LC50 väärtus (st LC50 (4 tundi) x 2) loetakse samaväärseks LC50 
väärtusega 1 tunni kohta. 

 

Pakendigruppide piirid aurude mürgisusel sissehingamisel 

 

 

Käesoleval joonisel on kriteeriumid väljendatud graafiliselt, et lihtsustada ainete klassifitseerimist. 
Graafilise kujutise ebatäpsuse tõttu peab aineid, mis langevad gruppide piiridele või nende 
lähedusse, kontrollima numbrilisi kriteeriumeid kasutades. 

Vedelike segud 

2.2.61.1.9 Vedelike segud, mis on sissehingamisel mürgised, tuleb pakendigruppidesse määrata järgmiste 
kriteeriumide alusel: 

2.2.61.1.9.1 Kui LC50 väärtus on iga segusse kuuluva aine kohta teada, võib pakendigrupi määrata järgmiselt: 

(a) Segu LC50 väärtuse arvutamine: 

I pakendigrupp 

II pakendigrupp 

III pakendigrupp 

Vedu ei ole ohtlik 

Lenduvus ml/m3 



 

 

LC50 (segu) =  

 

kus 

fi  = segu i-nda komponendi mooli osa; 

LC50i = i-nda komponendi keskmine surmav kontsentratsioon ml/m3. 

(b) Segu komponentide lenduvuse arvutamine (iga üksiku komponendi puhul): 

Vi = Pi x  (ml/m3) 

kus 

Pi = i-nda komponendi osarõhk temperatuuril 20 °C, standardse atmosfääri rõhu juures. 

(c) Lenduvuse ja LC50 suhte arvutamine 

R =  

(d) Sel viisil leitud LC50 ja R väärtusi kasutatakse seejärel segu pakendigrupi määramiseks: 

Pakendigrupp I: R  10 ja LC50 (segu)  1 000 ml/m3; 

Pakendigrupp II: R ≥ 1 ja LC50 (segu) ≤ 3 000 ml/m3, kui segu ei vasta I pakendigrupi 
kriteeriumidele; 

Pakendigrupp III: R  1/5 ja LC50 (segu)  5 000 ml/m3, kui segu ei vasta I või II pakendigrupi 
kriteeriumidele. 

2.2.62.1.9.2 Kui puuduvad andmed mürgiste koostisainete LC50 väärtuste kohta, võib segu gruppi määrata 
järgmiste lihtsustatud mürgisuse ärritusläve katsetega. Kui neid ärritusläve katseid kasutatakse, 
tuleb segule määrata ning selle veoks kasutada kõige suuremate piirangutega gruppi. 

2.2.61.1.9.3 Segu määratakse I pakendigruppi ainult juhul, kui ta vastab mõlemale järgnevale kriteeriumile. 

(a) Vedela segu proov aurustatakse ning lahustatakse õhuga, et tekitada katsekeskkond, kus 1000 
ml segu on aurustatud 1 m3 õhus. Kümme albiinorotti (viis isast ja viis emast) paigutatakse 
üheks tunniks katsekeskkonda ning seejärel jälgitakse neid 14 päeva jooksul. Kui 14-päevase 
katseperioodi jooksul viis või rohkem katselooma sureb, siis on segu LC50 eeldatavalt võrdne või 
väiksem kui 1000 ml/m3. 

(b) Vedela seguga tasakaalus oleva auru proov lahustatakse üheksa võrdse osa õhuga, et tekitada 
katsekeskkond. Kümme albiinorotti (viis isast ja viis emast) paigutatakse üheks tunniks 
katsekeskkonda ning seejärel jälgitakse neid 14 päeva jooksul. Kui 14-päevase katseperioodi 
jooksul viis või rohkem katselooma sureb, siis on segu lenduvus eeldatavalt võrdne või suurem, 
kui kümnekordne segu LC50 väärtus. 

2.2.61.1.9.4 Segu määratakse II pakendigruppi ainult juhul, kui ta vastab mõlemale järgnevale kriteeriumile ning 
ei vasta I pakendigrupi kriteeriumidele. 

(a) Vedela segu proov aurustatakse ning lahustatakse õhuga, et tekitada katsekeskkond, kus 3000 
ml segu on aurustatud 1 m3 õhus. Kümme albiinorotti (viis isast ja viis emast) paigutatakse 
üheks tunniks katsekeskkonda ning seejärel jälgitakse neid 14 päeva jooksul. Kui 14-päevase 
katseperioodi jooksul viis või rohkem katselooma sureb, siis on segu LC50 eeldatavalt võrdne või 
väiksem kui 3000 ml/m3. 

(b) Vedela seguga tasakaalus oleva auru proovi kasutatakse katsekeskkonna tekitamiseks. Kümme 
albiinorotti (viis isast ja viis emast) paigutatakse üheks tunniks katsekeskkonda ning seejärel 
jälgitakse neid 14 päeva jooksul. Kui 14-päevase katseperioodi jooksul viis või rohkem 
katselooma sureb, siis on segu lenduvus eeldatavalt võrdne või suurem, kui kümnekordne segu 
LC50 väärtus. 

2.2.61.1.9.5 Segu määratakse III pakendigruppi ainult juhul, kui ta vastab mõlemale järgnevale kriteeriumile ning 
ei vasta I ega II pakendigrupi kriteeriumidele. 

(a) Vedela segu proov aurustatakse ning lahustatakse õhuga, et tekitada katsekeskkond, kus 5000 
ml segu on aurustatud 1 m3 õhus. Kümme albiinorotti (viis isast ja viis emast) paigutatakse 
üheks tunniks katsekeskkonda ning seejärel jälgitakse neid 14 päeva jooksul. Kui 14-päevase 



 

 

katseperioodi jooksul viis või rohkem katselooma sureb, siis on segu LC50 eeldatavalt võrdne või 
väiksem, kui 5000 ml/m3. 

(b) Vedela segu auru kontsentratsioon (lenduvus) mõõdetakse ning kui auru kontsentratsioon on 
võrdne või suurem kui 1000 ml/m3, on segu eeldatav lenduvus võrdne või suurem, kui 1/5 segu 
LC50 väärtus. 

Meetodid segu mürgisuse määramiseks sissevõtmise ja naha kaudu mõjumise puhul 

2.2.61.1.10 Klassi 6.1 segude klassifitseerimisel ja nendele pakendigruppide määramisel on vajalik määrata 
nende sissevõtmise ja naha kaudu mõjumise mürgisuse kriteeriumite alusel (vt 2.2.61.1.3), segu 
ägedat mürgitust põhjustava (akuutse) LD50 väärtus. 

2.2.61.1.10.1 Kui segu sisaldab ainult üht aktiivset ainet ning kui selle koostisosa LD50 väärtus on teada ja kui 
usaldatavad andmed konkreetsesse veosesse kuuluva segu osas puuduvad selle ägedat mürgitust 
põhjustava (akuutse) toime kohta sissevõtmisel ja naha kaudu imendumisel, võib LD50 väärtused 
sissevõetava ja naha kaudu mõjuva mürgisuse kohta saada järgmise meetodiga. 

LD50 preparaadi väärtus =  

2.2.61.1.10.2 Kui segu sisaldab rohkem kui ühte aktiivset koostisainet, siis on sissevõetava ja naha kaudu mõjuva 
mürgisuse LD50 väärtuse määramiseks kolm võimalust. Eelistatav meetod on hankida usutavad 
andmed tegelikult veetava segu ägedat mürgitust põhjustava (akuutse) toime kohta sissevõtmisel ja 
naha kaudu mõjumisel. Kui usaldatavad ja täpsed andmed puuduvad, siis võib kasutada ühte 
järgmistest meetoditest: 

(a) klassifitseerida keemiline ühend kõige ohtlikuma koostisosa alusel, nagu oleks see koostisosa 
sama kontsentratsiooniga kui kõikide aktiivsete koostisosade summaarne kontsentratsioon, või 

(b) kasutada valemit: 

 

kus: 

C = A, B, … Z koostisosa kontsentratsioon segus, 

T = A, B, … Z koostisosa LD50 väärtused sissevõtmisel, 

TM = segu LD50 väärtus sissevõtmisel. 

MÄRKUS: Seda valemit võib kasutada samuti naha kaudu mõjuvate mürgisuste puhul tingimusel, et 
andmed on olemas kõikide koostisosade kohta. Selle valemi kasutamine ei arvesta 
mingeid tugevdavaid või kaitsvaid nähtusi.  

Pestitsiidide klassifitseerimine 

2.2.61.1.11 Kõik aktiivsed pestitsiidained ja nende preparaadid, mille jaoks LD50 ja/või LD50 väärtused on teada 
ning mis on klassifitseeritud klassi 6.1, tuleb klassifitseerida sobivasse pakendigruppi vastavalt 
alajagudes 2.2.61.1.6 kuni 2.2.61.1.9 toodud kriteeriumidele. Ained ja keemilised ühendid, mida 
iseloomustavad kaasnevad ohud, tuleb sobivasse pakendigruppi määramisel klassifitseerida 
vastavalt alajao 2.1.3.9 ohtude pingerea tabelile. 

2.2.61.1.11.1 Kui pestitsiidi preparaadi sissevõtmise või naha kaudu mõjuva mürgisuse LD50 väärtused ei ole 
teada, kuid selle aktiivse aine/ainete LD50 väärtus on teada, siis võib preparaadi LD50 väärtuse leida 
alajao 2.2.61.1.10 juhendi kohaselt. 

MÄRKUS: LD50 mürgisuse andmed mitmete levinud pestitsiidide kohta võib saada dokumendi 
„WHO soovituslik pestitsiidide klassifitseerimine nende ohtlikkuse järgi ning 
klassifitseerimise juhendid” uusimast väljaandest, mida saab Maailma 
Terviseorganisatsiooni (WHO) rahvusvahelisest keemiaohutuse programmist, 1211 Genf 
27, Šveits. Kuigi seda dokumenti võib kasutada LD50 väärtuste leidmiseks pestitsiididele, 
ei tohi selle klassifitseerimise süsteemi kasutada pestitsiididele transpordi 
klassifikatsiooni või pakendigruppide määramiseks, mis peab olema sooritatud 
kooskõlas RID nõuetega. 

2.2.61.1.11.2 Pestitsiidide veol kasutatav ohtliku aine õige nimetus tuleb valida aktiivse koostisaine, pestitsiidi 
füüsilise oleku ja igasuguse kaasneva ohu alusel, mis sellel keemilisel ainel võib avalduda (vt jagu 
3.1.2). 



 

 

2.2.61.1.12 Kui klassi 6.1 ained lisandite tõttu satuvad erinevatesse ohukategooriatesse võrreldes nendega, 
kuhu kuuluvad peatüki 3.2 tabelis A loetletud ained, tuleb need segud määrata kirjete alla, millesse 
nad kuuluvad oma tegeliku ohtlikkuse astme alusel. 

MÄRKUS: Lahuste ja segude (nagu keemiatooted ja jäätmed) klassifitseerimise kohta vt ka 2.1.3. 

2.2.61.1.13 Alajagude 2.2.61.1.4 kuni 2.2.61.1.10 kriteeriumide põhjal võib jõuda otsusele, et loetelus nimetatud 
lahuse või segu või selle loeteludes nimetatud komponentide omadused on sellised, et selle lahuse 
või segu kohta käesoleva klassi sätted ei kehti. 

2.2.61.1.14 Aineid, lahuseid ja segusid, väljaarvatud pestitsiididena kasutatavaid aineid ja preparaate, mida ei 
klassifitseerita ägeda mürgisuse kategooriasse 1, 2 või 3 vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/20084, 
võib pidada klassi 6.1 mitte kuuluvateks aineteks. 

2.2.61.2 Veoks mittelubatavad ained 

2.2.61.2.1 Keemiliselt ebastabiilseid 6.1 klassi aineid ei tohi veoks lubada, välja arvatud juhul, kui on võetud 
vajalikud ettevaatusabinõud, mis normaalsetel veotingimustel välistavad ohtliku lagunemise või 
polümerisatsiooni võimaluse. Polümerisatsiooni vältimiseks vajalike ettevaatusabinõude kohta vt 
peatüki 3.3 erisätet 386. Erilist tähelepanu peab pöörama sellele, et anumad ja paagid ei sisaldaks 
mingeid aineid, mis neid reaktsioone esile kutsuvad. Kui temperatuurikontroll on vajalik aine 
polümeriseerumise ennetamiseks (st pakendis või IBC-s aine, mille isekiireneva polümerisatsiooni 
temperatuur on 50 °C või vähem, või paagis aine, mille isekiireneva polümerisatsiooni temperatuur 
on 45 °C või vähem), ei ole ainet lubatud vedada. 

2.2.61.2.2 Järgmisi aineid ja segusid ei tohi veoks vastu võtta: 

- vesiniktsüaniidid (stabiliseeritud või lahuses) peale ÜRO nr 1051, 1613, 1614 ja 3294; 

- metallide karbonüülid, mille leekpunkt on alla 23 °C, v.a ÜRO nr 1259 NIKKELKARBONÜÜL ja 
1994 RAUDPENTAKARBONÜÜL; 

- 2,3,7,8-TETRAKLORODIBENSO-P-DIOKSIIN (TCDD) kontsentratsioonides, mida peetakse 
alajao 2.2.61.1.7 kriteeriumite kohaselt väga mürgisteks; 

- ÜRO nr 2249 DIKLORODIMETÜÜLEETER, SÜMMEETRILINE; 

- fosfiidide ühendid ilma kergestisüttivate gaaside eraldumist pidurdavate lisanditeta. 

Järgmisi aineid ei tohi veoks raudteel vastu võtta: 

- BAARIUMASIID, kuiv või sisaldab alla 50 mass% vett või alkoholi, 

- ÜRO nr 0135 ELAVHÕBEFULMINAAT, NIISUTATUD. 

2.2.61.3 Ühiste kirjete loend 
Kaasnev oht  Klassif. 

kood    
ÜRO nr Aine või eseme nimetus 

  
Mürgised ained  

Kaasneva 
ohuta 

 vedelik(a)      T1 1583 KLOROPIKRIINI SEGU, N.O.S. 
1602 VÄRVAINE, VEDEL, MÜRGINE, N.O.S. või 
1602  VÄRVAINE POOLTOODE, VEDEL, MÜRGINE, N.O.S. 
1693 PISARGAASI TOOTMISE LÄHTEAINE, TAHKE, 
 N.O.S. 
1851 RAVIM, VEDEL, MÜRGINE, N.O.S. 
2206 ISOTSÜANAADID, MÜRGISED, N.O.S. või 
2206 ISOTSÜANAADI LAHUS, MÜRGINE, N.O.S. 
3140 ALKALOIDID, VEDELAD, N.O.S. või 
3140 ALKALOIDIDE SOOLAD, VEDELAD, N.O.S. 
3142 DESINFEKTSIOONIVAHEND, VEDEL, MÜRGINE, 
 N.O.S. 
3144 NIKOTIINI ÜHEND, VEDEL, N.O.S. või 
3144 NIKOTIINI PREPARAAT, VEDEL, N.O.S. 
3172 TOKSIINID, EKSTRAHEERITUD ELAVAST 
 ORGANISMIST, VEDELAD, N.O.S.  
3276 NITRIILID, VEDELAD, MÜRGISED, N.O.S.  

                                                 

4 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude 
klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja 
tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006, avaldatud Euroopa Liidu Teatajas L 
353, 31. detsember 2008, lk 1–1355. 



 

 

3278 FOSFORORGAANILINE ÜHEND, VEDELAD, 
MÜRGINE, N.O.S. 

3381 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, N.O.S., mille 
LC50 on madalam või võrdne 200 ml/m3 ja mille 
küllastunud auru kontsentratsioon on suurem või võrdne 
500 LC50 

3382 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, N.O.S., mille 
LC50 on madalam või võrdne 1000 ml/m3 ja mille 
küllastunud auru kontsentratsioon on suurem või võrdne 
10 LC50 

2810 MÜRGINE VEDELIK, ORGAANILINE, N.O.S. 
 orgaani-

lised 
  

    1544 ALKALOIDID, TAHKED, N.O.S. või 
1544 ALKALOIDIDE SOOLAD, TAHKED, N.O.S. 
1601 DESINFEKTSIOONIVAHEND, TAHKE, MÜRGINE, 
 N.O.S. 
1655 NIKOTIINI ÜHEND, TAHKE, N.O.S. või 
1655 NIKOTIINI PREPARAAT, TAHKE, N.O.S. 
3143 VÄRV, TAHKE, MÜRGINE, N.O.S. või 
3143 VÄRVAINE SÜNTEESI POOLTOODE, TAHKE, 
 MÜRGINE, N.O.S.  
3249 RAVIM, TAHKE, MÜRGINE, N.O.S. 
3439 NITRIILID, TAHKED, MÜRGISED, N.O.S. 
3448 PISARGAASI TOOTMISE LÄHTEAINE, TAHKE, 
 N.O.S.  
3462 TOKSIINID, EKSTRAHEERITUD ELAVAST 
 ORGANISMIST, TAHKED, N.O.S.  
3464 FOSFORORGAANILINE ÜHEND, TAHKE, 
 MÜRGINE, N.O.S. 
2811 TAHKE AINE, MÜRGINE, ORGAANILINE, N.O.S. 

tahke 
aine(a),(b) 

T2 

  

   

Kaasneva 
ohuta 
(järg) 

(jätk) 

metallorgaaniline(c),(d) T3 2026 FENÜÜLELAVHÕBEDA ÜHENDID, N.O.S.  
2788 TINAORGAANILISED ÜHENDID, VEDELAD, N.O.S. 
3146 TINAORGAANILISED ÜHENDID, TAHKED, N.O.S. 
3280 ARSEENORGAANILISED ÜHENDID, VEDELAD, 
 N.O.S. 
3281 METALLIDE KARBONÜÜLID, VEDELAD, N.O.S 
3465 ARSEENORGAANILISED ÜHENDID, TAHKED, 
 N.O.S. 
3466 METALLIDE KARBONÜÜLID, TAHKED, N.O.S 
3282 ORGAANILISED METALLIÜHENDID, 
 VEDELAD, MÜRGISED, N.O.S. 
3467 ORGAANILISED METALLIÜHENDID, TAHKED, 
 MÜRGISED, N.O.S. 

 

   

  vedelad(e) T4 1556 ARSEENIÜHENDID, VEDELAD, N.O.S., 
 anorgaanilised, kaasaarvatud: arsenaadid, n.o.s.; 
 arsenitid. n.o.s.; ja arseensulfiidid, n.o.s. 
1935 TSÜANIIDI LAHUS, N.O.S. 
2024 ELAVHÕBEDA ÜHENDID, VEDELAD, N.O.S. 
3141 ANTIMONIÜHENDID, ANORGAANILISED, 
 VEDELAD, N.O.S. 
3440 SELEENI ÜHENDID, VEDELAD, N.O.S. 
3381 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, N.O.S., 
 mille LC50 on madalam või võrdne 200 ml/m3 ja mille 
 küllastunud auru kontsentratsioon on suurem või 
 võrdne 500 LC50 
3382 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, N.O.S., 
 mille LC50 on madalam või võrdne 1000 ml/m3 ja mille 
 küllastunud auru kontsentratsioon on suurem või 
 võrdne 10 LC50 
3287 MÜRGINE VEDELIK, ANORGAANILINE, N.O.S. 

 anorgaani-
lised 

   

    1549 ANTIMONI ÜHENDID, ANORGAANILISED, TAHKED, 



 

 

 N.O.S. 
1557 ARSEENIÜHENDID, TAHKED, N.O.S., kaasa arvatud: 
 arsenaadid, n.o.s., arsenitid, n.o.s.; ja arseensulfiidid, 
 n.o.s. 
1564 BAARIUMIÜHENDID, N.O.S. 
1566 BERÜLLIUMI ÜHENDID, N.O.S. 
1588 TSÜANIIDID, ANORGAANILISED, TAHKED, N.O.S. 
1707 TALLIUMI ÜHENDID, N.O.S. 
2025 ELAVHÕBEDA ÜHENDID, TAHKED, N.O.S. 

tahke(f)(g) T5 2291 PLIIÜHENDID, LAHUSTUVAD, N.O.S.  
2570 KAADMIUMI ÜHENDID  
2630 SELENAADID või 
2630 SELENITID 
2856 FLUOROSILIKAADID, N.O.S. 
3283 SELEENI ÜHENDID, TAHKED, N.O.S. 
3284 TELLUURI ÜHENDID, N.O.S. 
3285 VANAADIUMI ÜHENDID, N.O.S. 
3288 MÜRGISED, TAHKED, ANORGAANILISED, N.O.S. 

  

   

Kaasneva 
ohuta 
(järg) 
 

 vedelik(h)   T6 2992 KARBAMAATPESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE  
2994 ARSEENPESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE 
2996 KLOORORGAANILINE PESTITSIID, VEDEL, 
 MÜRGINE, 
2998 TRIASIINPESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE  
3006 TIOKARBAMAATPESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE,  
3010 VASEL PÕHINEV PESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE  
3012 ELAVHÕBEDA ALUSEL PESTITSIID, VEDEL, 
 MÜRGINE  
3014 ASENDATUD NITROFENOOLPESTITSIID, VEDEL, 
 MÜRGINE 
3016 BIPÜRDIILIUMPESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE  
3018 FOSFORORGAANILINE PESTITSIID, VEDEL, 
 MÜRGINE 
3020 TINAORGAANILINE PESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE  
3026 KUMARIINI DERIVAADIGA PESTITSIID, VEDEL, 
 MÜRGINE 
3348 FENOKSÜÄÄDIKHAPPE DERIVAATIDE 
 PESTITSIIDID, VEDELAD, MÜRGISED  
3352 PÜRETROIDPESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE  
2902 PESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE, N.O.S. 

 pestitsiidid   

   2757 KARBAMAATPESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE  
2759 ARSEENPESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE  
2761 KLOORORGAANILINE PESTITSIID, TAHKE, 
 MÜRGINE, 
2763 TRIASIINPESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE  
2771 TIOKARBAMAATPESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE,  
2775 VASEL PÕHINEV PESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE  
2777 ELAVHÕBEDA ALUSEL PESTITSIID, TAHKE, 
 MÜRGINE 
2779 ASENDATUD NITROFENOOLPESTITSIID, TAHKE, 
 MÜRGINE 
 

tahke(h)    T7 

  2781 BIPÜRDIILIUMPESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE  
2783 FOSFORORGAANILINE PESTITSIID, TAHKE, 
 MÜRGINE 
2786 TINAORGAANILINE PESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE  
3027 KUMARIINI DERIVAADIGA PESTITSIID, TAHKE, 
 MÜRGINE 
3048 ALUMIINIUMFOSFIIDIDE PESTITSIIDID 
3345 FENOKSÜÄÄDIKHAPPE DERIVAATIDE 
 PESTITSIIDID, TAHKED, MÜRGISED   
3349 PÜRETROIDPESTITSIID, TAHKED, MÜRGISED  
2588 PESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE, N.O.S. 

   

proovid   T8 3315 KEEMILINE PROOV, MÜRGINE 

   



 

 

 teised mürgised ained(i)    T9 3243 TAHKED AINED, SISALDAVAD MÜRGIST 
 VEDELIKKU, N.O.S. 

 Esemed T10 3546 MÜRGIST AINET SISALDAVAD ESEMED, N.O.S 

   

Kergesti- 
süttivad 
TF 

vedelikud(j),(k)  TF1 3071 MERKAPTAANID, VEDELAD, MÜRGISED, 
 KERGESTISÜTTIVAD, N.O.S. või 
3071 MERKAPTAANI SEGU, VEDEL, MÜRGINE, 
 KERGESTISÜTTIV, N.O.S. 
3080 ISOTSÜANAADID, MÜRGISED, 
 KERGESTISÜTTIVAD, N.O.S. või  
3080 ISOTSÜANAADI LAHUS, MÜRGINE, 
 KERGESTISÜTTIV, N.O.S. 
3275 NITRIILID, MÜRGISED, KERGESTISÜTTIVAD, N.O.S.  
3279 FOSFORORGAANILISED ÜHENDID, MÜRGISED, 
 KERGESTISÜTTIVAD, N.O.S. 
3383 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, 
 KERGESTISÜTTIV, N.O.S., mille LC50 on madalam või 
 võrdne 200 ml/m3 ja mille küllastunud auru 
 kontsentratsioon on suurem või võrdne 500 LC50 
3384 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, 
 KERGESTISÜTTIV, N.O.S., mille LC50 on madalam või 
 võrdne 1000 ml/m3 ja mille küllastunud auru 
 kontsentratsioon on suurem või võrdne 10 LC50 
2929 MÜRGINE VEDELIK, KERGESTISÜTTIV, 
 ORGAANILINE, N.O.S. 

Kergesti-   

süttivad 
TF (järg) 

 2991 KARBAMAATPESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE, 
 KERGESTISÜTTIV 
2993 ARSEENPESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE, 
 KERGESTISÜTTIV 
2995 KLOORORGAANILINE PESTITSIID, VEDEL, 
 MÜRGINE, KERGESTISÜTTIV 
2997 TRIASIINPESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE, 
 KERGESTISÜTTIV 
3005 TIOKARBAMAATPESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE, 
 KERGESTISÜTTIV 
3009 VASE ALUSEL PESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE, 
 KERGESTISÜTTIV 
3011 ELAVHÕBEDA ALUSEL PESTITSIID, VEDEL, 
 MÜRGINE, KERGESTISÜTTIV 
3013 ASENDATUD NITROFENOOLPESTITSIID, VEDEL, 
 MÜRGINE, KERGESTISÜTTIV 
3015 BIPÜRDIILIUMPESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE, 
 KERGESTISÜTTIV 
3017 FOFORORGAANILINE PESTITSIID, VEDEL, 
 MÜRGINE, KERGESTISÜTTIV 
3019 TINAORGAANILINE PESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE, 
 KERGESTISÜTTIV 
3025 KUMARIINI DERIVAADIGA PESTITSIID, VEDEL, 
 MÜRGINE, KERGESTISÜTTIV  
3347 FENOKSÜÄÄDIKHAPPE DERIVAATIDE 
 PESTITSIIDID, VEDEL, MÜRGINE, 
 KERGESTISÜTTIV  
3351 PÜRETROIDPESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE, 
 KERGESTISÜTTIV 
2903 PESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE, KERGESTISÜTTIV, 
 N.O.S. 

pestitsiidid         TF2 
(leekpunkt mitte alla 23 °C) 

 

   

  1700 PISARGAASIGA SUITSUKÜÜNLAD 
2930 MÜRGINE TAHKE AINE, KERGESTISÜTTIV, 
 ORGAANILINE, N.O.S. 
3535 MÜRGINE TAHKE AINE, TULEOHTLIK, 
 ANORGAANILINE, N.O.S. 

tahke              TF3 

Tahke, isekuumenev(c)     TS 3124 MÜRGINE TAHKE AINE, ISEKUUMENEV, N.O.S. 

  



 

 

  

 vedelad            TW1 3385 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, VEEGA 
REAGEERIV, N.O.S., mille LC50 on madalam või võrdne 
200 ml/m3 ja mille küllastunud auru kontsentratsioon on 
suurem või võrdne 500 LC50 

3386 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, VEEGA 
REAGEERIV, N.O.S., mille LC50 on madalam või võrdne 
1000 ml/m3 ja mille küllastunud auru kontsentratsioon on 
suurem või võrdne 10 LC50 

3123 MÜRGINE VEDELIK, REAGEERIB VEEGA, N.O.S. 

Veega 
reageeriv 
(d) TW 

  
 3125 MÜRGINE TAHKE AINE, REAGEERIB VEEGA, 

 N.O.S. tahke(l)             TW2 
  

 vedelad               TO1 3387 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, 
OKSÜDEERIV, N.O.S., mille LC50 on madalam või 
võrdne 200 ml/m3 ja mille küllastunud auru 
kontsentratsioon on suurem või võrdne 500 LC50 

3388 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, 
OKSÜDEERIV, N.O.S., mille LC50 on madalam või 
võrdne 1000 ml/m3 ja mille küllastunud auru 
kontsentratsioon on suurem või võrdne 10 LC50 

3122 MÜRGINE VEDELIK, OKSÜDEERIV, N.O.S. 

Oksü-
deeriv(m)  
TO 

  

 3086 MÜRGINE TAHKE AINE, OKSÜDEERIV, N.O.S. 

tahke aine  TO2 

 

  vedelik  TC1  3277 KLOROFORMAADID, MÜRGISED, SÖÖBIVAD, 
 N.O.S.  
3361 KLOROSILAANID, MÜRGISED, SÖÖBIVAD, N.O.S. 
3389 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, SÖÖBIV, 

N.O.S., mille LC50 on madalam või võrdne 200 ml/m3 ja 
mille küllastunud auru kontsentratsioon on suurem või 
võrdne 500 LC50 

3390 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, SÖÖBIV, 
N.O.S., mille LC50 on madalam või võrdne 1000 ml/m3 
ja mille küllastunud auru kontsentratsioon on suurem või 
võrdne 10 LC50 

2927 MÜRGINE VEDELIK, SÖÖBIV, ORGAANILINE, 
 N.O.S. 

 orgaanilised   

  tahke 
aine   TC2 

2928 MÜRGINE TAHKE AINE, SÖÖBIV, ORGAANILINE, 
 N.O.S. 

Sööbiv(n)T
C 

  

 anorgaanilised Vedelik   
 TC3  

3389 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, SÖÖBIV, 
N.O.S., mille LC50 on madalam või võrdne 200 ml/m3 ja 
mille küllastunud auru kontsentratsioon on suurem või 
võrdne 500 LC50 

3390  SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, SÖÖBIV, 
N.O.S., mille LC50 on madalam või võrdne 1000 ml/m3 
ja mille küllastunud auru kontsentratsioon on suurem või 
võrdne 10 LC50 

3289 MÜRGINE VEDELIK, SÖÖBIV, ANORGAANILINE, 
 N.O.S. 

    

  tahke 
aine   TC4 

3290 MÜRGINE TAHKE AINE, SÖÖBIV, 
 ANORGAANILINE, N.O.S. 

  



 

 

   

 2742 KLOROFORMAADID, MÜRGISED, SÖÖBIVAD, 
 KERGESTISÜTTIVAD, N.O.S. 
3362 KLOROSILAANID, MÜRGISED, SÖÖBIVAD, 
 KERGESTISÜTTIVAD, N.O.S.  
3388 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, 

KERGESTISÜTTIV, SÖÖBIV, N.O.S., mille LC50 on 
madalam või võrdne 200 ml/m3 ja mille küllastunud 
auru kontsentratsioon on suurem või võrdne 500 LC50 

3389 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, 
KERGESTISÜTTIV, SÖÖBIV, N.O.S., mille LC50 on 
madalam või võrdne 1000 ml/m3 ja mille küllastunud 
auru kontsentratsioon on suurem või võrdne 10 LC50 

3392 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, 
KERGESTISÜTTIV, SÖÖBIV, N.O.S., mille 
inhalatsiooni toksilisus on madalam või võrdne 200 
ml/m3 ja mille küllastunud auru kontsentratsioon on 
suurem või võrdne 500 LC50 

3393 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, 
KERGESTISÜTTIV, SÖÖBIV, N.O.S., mille 
inhalatsiooni toksilisus on madalam või võrdne 1000 
ml/m3 ja mille küllastunud auru kontsentratsioon on 
suurem või võrdne 10 LC50 

Kergestisüttiv, sööbiv       
TFC 

  

Kergestisüttiv, veega reageeriv     TFW 

3490 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, VEEGA 
REAGEERIV, KERGESTISÜTTIV N.O.S., mille LC50 
on madalam või võrdne 200 ml/m3 ja mille 
küllastunud auru kontsentratsioon on suurem või 
võrdne 500 LC50 

 3491 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, VEEGA 
REAGEERIV, KERGESTISÜTTIV N.O.S., mille LC50 
on madalam või võrdne 1000 ml/m3 ja mille 
küllastunud auru kontsentratsioon on suurem või 
võrdne 10 LC50 

Allmärkused 

(a) Alkaloidide ja nikotiini sisaldusega ained ja keemiatooted, mida kasutatakse pestitsiididena, tuleb 
klassifitseerida ÜRO nr 2588 PESTITSIIDID, TAHKED, MÜRGISED, N.O.S., ÜRO nr 2902 
PESTITSIIDID, VEDELAD, MÜRGISED, N.O.S. või ÜRO nr 2903 PESTITSIIDID, VEDELAD, 
MÜRGISED, KERGESTISÜTTIVAD, N.O.S. 

(b) Laboratooriumidele ja katseteks ning farmatseutiliste toodete tootmiseks ette nähtud ainete segude 
aktiivsete ainete ja pulbrite segud teiste ainetega tuleb klassifitseerida nende mürgisuse alusel (vt 
2.2.61.1.7 kuni 2.2.61.1.11). 

(c) Isekuumenevad, vähemürgised ja iseeneslikult süttivad ained ning metallorgaanilised ühendid on 
klassi 4.2 ained. 

(c) Vähemürgised veega reageerivad ained ja veega reageerivad metallorgaanilised ained, on klassi 
4.3 ained. 

(e) Elavhõbe(II)fulminaat, niisutatud vähemalt 20 mass% veega või alkoholi ja vee seguga on 1. klassi 
aine, ÜRO nr 0135 ja seda ei ole lubatud raudteeveoks vastu võtta (vt 2.2.61.2.2). 

(f) RID-i nõuded ei kehti ferritsüaniidide, ferrotsüaniidide, leeliste tiotsüanaatide ning 
ammooniumtiotsüanaatide kohta. 

(g) Plii soolad ja plii pigmendid, mille lahustuvus seguna 0,07M vesinikkloriidhappega vahekorras 
1:1000 ja segatuna ühe tunni jooksul temperatuuril 23 °C ± 2 °C on 5 % või vähem, loetakse 
lahustumatuteks ja ei ole RID-i objektiks. 

(h) Antud pestitsiidiga immutatud ning hermeetiliselt mähitud esemete, nagu nt kartongist plaatide, 
paberiribade, puuvillapallide, plastist lehtede kohta RID-i sätted ei kehti. 

(i) Tahkete ainete segusid, mille kohta RID-i nõuded ei kehti, ning mürgiseid vedelikke ÜRO nr 3243 
kirje all, võib vedada selle kirje kohaselt ilma klassi 6.1 klassifikatsiooni kriteeriumeid rakendamata, 
tingimusel et aine laadimise ajal pole vaba vedelikku näha või pakendamise ajal on paak või 
konteiner suletud. Iga pakend peab vastama sellele konstruktsiooni tüübile, mis on läbinud 
lekkimiskindluse katse II pakendigrupi tasemel. Seda kirjet ei või kasutada tahkete ainete kohta, mis 
sisaldavad I pakendigrupi vedelat ainet. 



 

 

(j) Väga mürgised ja mürgised kergestisüttivad vedelikud, mille leekpunkt on alla 23 °C, on 3. klassi 
ained, välja arvatud ained, mis on väga mürgised sissehingamisel vastavalt alajagudes 2.2.61.1.4 
kuni 2.2.61.1.9 sätestatule. Sissehingamisel väga ohtlikud vedelikud on tähistatud kirjaga „mürgine 
sissehingamisel” nende veerus (2) olevas ohtliku veose tunnusnimetuses või peatüki 3.2 tabeli A 
veerus (6) olevas erisättes 354. 

(k) Kergestisüttivad, vähe mürgised vedelikud, mille leekpunkt on vahemikus 23 °C kuni 60 °C (kaasa 
arvatud), peale pestitsiididena kasutatavate ainete ja keemiatoodete, on 3. klassi ained. 

(l) Metallide fosfiidid ÜRO nr 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 ja 2013 on klassi 4.3 kuuluvad ained. 

(m) Vähemürgised oksüdeerivad ained on klassi 5.1 kuuluvad ained. 

(n) Vähemürgised ja vähe sööbivad ained on 8. klassi ained 



 

 

2.2.62 Klass 6.2: Nakatavad ained 

2.2.62.1 Kriteeriumid 

2.2.62.1.1 Klassi 6.2 pealkiri hõlmab nakatavaid aineid. RID-i mõistes on nakatavad ained sellised ained, mille kohta on 
teada või on alust oletada, et nad sisaldavad patogeene. Patogeenid on defineeritud kui mikroorganismid 
(kaasaarvatud bakterid, viirused, parasiidid, seened) või muude tüvedega haigustekitajad, nt prioonid, mis 
võivad põhjustavad loomade või inimeste haigestumise. 

MÄRKUS 1: Geneetiliselt muudetud mikroorganismid ja organismid, bioloogilised tooted, diagnostilised 
proovid ning sihipäraselt nakatatud elavad loomad tuleb määrata käesolevasse klassi, kui nad 
selle klassi tingimustele vastavad. 

 Mittesihipäraselt nakatatud või loomulikul teel nakatunud elavate loomade vedu toimub ainult 
päritolumaa, transiitriikide ja sihtriigi asjassepuutuvate reeglite ja määruste alusel.  

2: Taimsetest, loomsetest või bakteriaalsetest allikatest pärit toksiinid, mis ei sisalda mingeid 
nakatavaid aineid või organisme või mis neis ei sisaldu, on klassi 6.1 kuuluvad ained, ÜRO nr 
3172 või 3462. 

2.2.62.1.2 Klassi 6.2 ained jagatakse järgmiselt: 

I1 Inimesi mõjutavad nakatavad ained, 

I2 Ainult loomi mõjutavad nakatavad ained, 

I3 Kliinilised jäätmed, 

I4 Bioloogilised ained. 

Definitsioonid 

2.2.62.1.3 RID-i mõistes tähendab: 

Bioloogilised tooted on need elusorganismidest saadud tooted, mida toodetakse ja turustatakse riikliku 
ametiasutuse nõuetele vastavalt, milleks võivad olla spetsiaalsed nõuded lubade väljastamisel, ning mida 
kasutatakse kas inimeste või loomade haiguste vältimiseks, raviks või diagnoosimiseks või nendega seotud 
teadusliku arendustegevuse, katsetamise või uurimise eesmärkidel. Nende hulka kuuluvad, kuid nendega ei 
piirdu, valmis või lõpetamata tooted, nagu vaktsiinid ning diagnostika tooted. 

Kultuurid on patogeenide sihipärase tootmise ehk paljundamise tulemus. See definitsioon ei hõlma 
haigestunud inimestelt või loomadelt analüüsiks võetud proove. 

Meditsiinilised ehk kliinilised jäätmed on loomade veterinaarsest ravist, inimeste meditsiinilisest ravist või 
biouuringutest tekkinud jäätmed. 

Diagnostilised proovid on võetud otse inimestelt või loomadelt, sealhulgas, kuid mitte ainult, eritised, 
sekreedid, veri ning selle komponendid, kude ning koevedelikud, mida veetakse analüüsi, diagnoosimise, 
teadusliku uurimistöö, haiguse ravi ja haiguse ennetamise eesmärgil 

Klassifitseerimine 

2.2.62.1.4 Nakatavad ained klassifitseeritakse klassi 6.2 ja neile on määratud vastavalt ÜRO nr 2814, 2900, 3291, 3373 
või 3549. 

Nakatavad ained jagatakse järgnevatesse kategooriatesse: 

2.2.62.1.4.1 Kategooria A: Nakkusetekitaja, mida veetakse sellisel kujul, et sellega kokkupuutel võivad inimesed ja 
loomad, kes seni olnud terved, saada püsivaid tervisekahjustusi või eluohtliku või surmaga lõppeva tõve. 
Sellistele kriteeriumile vastavate ainete osas on antud näiteid käesolevas peatükis toodud tabelis. 

MÄRKUS: Kokkupuude leiab aset siis, kui nakkusetekitaja pääseb suletud pakendist välja ning tulemuseks on 
füüsiline kontakt inimeste või loomadega. 

(a) Nakkusetekitajad, mis vastavad inimeste või nii inimeste kui ka loomade haigestumist põhjustavate ainete 
kriteeriumidele, tuleb määrata ÜRO nr 2814 alla. Nakkusetekitajad, mis põhjustavad üksnes loomade 
haigestumist, tuleb, määrata ÜRO nr 2900 alla. 

(b) Määramine ÜRO nr 2814 või ÜRO nr 2900 alla peab põhinema patsiendi või looma registreeritud 
haigusloole, endeemilistele kohalikele tingimustele, patsiendi või looma sümptomitele või patsiendi või 
looma individuaalset olukorda arvestavale professionaalsele hinnangule. 

MÄRKUS 1: ÜRO nr 2814 alla kuuluvate ainete veo puhul on kasutuses nimetus „NAKKUSOHTLIK AINE, 
MÕJUB INIMESELE”. ÜRO nr 2900 alla kuuluvate ainete veo puhul on kasutuses nimetus 
„NAKKUSOHTLIK AINE, NAKKAV AINULT LOOMADELE”. 

2: Järgnev tabel ei ole täielik. Nakkusetekitajad (kaasa arvatud uued ja tekkivad patogeenid), mis 
pole tabelisse kantud, kuid mis vastavad samadele kriteeriumidele, tuleb määrata kategooriasse 
A. Kui on lisaks kahtlusi selles osas, kas aine vastab kategooria A kriteeriumidele või mitte, tuleb 
ta kindlasti määrata A-kategooriasse. 

3: Järgnevas tabelis kursiivis kirjutatud mikroorganismid on bakterid või seened. 
 



 

 

Näiteid A-kategooria nakkusohtlikest ainetest sõltumata haigusetekitaja vormist (vt 
2.2.62.1.4.1) 

ÜRO number ja 
nimetus 

Mikroorganism 

ÜRO nr 2814 
NAKKUSOHTLIK 
AINE, MÕJUB 
INIMESELE 

Ahvirõugete viirus 

Bacillus anthracis (ainult kultuurid) 

B-hepatiidi viirus (ainult kultuurid) 

B-herpesviirused (ainult kultuurid) 
 Brucella abortus (ainult kultuurid) 

 Brucella melitensis (ainult kultuurid) 
 Brucella suis (ainult kultuurid) 
 Burkholderia mallei - Pseudomonas mallei - Malleus ehk tatitõbi (ainult 

kultuurid) 
 Burkholderia pseudomallei - Pseudomonas pseudomallei (ainult kultuurid) 
 Chlamydia psittaci – psitakoosi/ornitoosi tekitaja (ainult kultuurid) 
 Clostridium botulinum (ainult kultuurid) 
 Coccidioides immitis (ainult kultuurid) 
 Coxiella burnetii (ainult kultuurid) 
 Dengue viirus (ainult kultuurid) 
 Ebola viirus 
 Escherichia coli, verotoksigeenne (ainult kultuurid)a 
 Flexal (lihasjäikuse) viirus 
 Francisella tularensis (ainult kultuurid) 
 Guanarito viirus 
 Hantaan-viirus 
 Hendra viirus 
 Hobuste ida entsefaliidi viirus (ainult kultuurid) 
 Hobuste venetsueela entsefaliidi viirus (ainult kultuurid) 
 Inimese immuunsuspuudulikkuse viirus (ainult kultuurid) 
 Jaapani entsefaliidi viirus (ainult kultuurid) 
 Junin viirus 
 Kollapalaviku viirus (ainult kultuurid) 
 Krimmi-Kongo hemorraagilise palaviku viirus 
 Kyasanuri hemorraagilise viiruspalaviku viirus 
 Lassa viirus 
 Lääne-Niiluse viirus (ainult kultuurid) 
 Machupo viirus 
 Marburgi viirus 
 Marutõve viirus (ainult kultuurid) 
 Mycobacterium tuberculosis (ainult kultuurid)a 
 Neerusündroomiga hemorraagiline hantaa-viirus palavik  
 Nipah haiguse viirus 

 
ÜRO number ja 

nimetus 
Mikroorganism 

 Omski hemorraagilise palaviku viirus 
 Polioviirus (ainult kultuurid) 
 Puukentsefaliidi viirus (ainult kultuurid) 
 Rickettsia prowazekii (ainult kultuurid) 
 Rickettsia rickettsii (ainult kultuurid) 

Rifti Valley palaviku ehk kaljumäestiku palaviku viirus (ainult kultuurid) 

Rõuged (viirus) 

Sabia viirus 

Shigella dysenteriae type 1 (ainult kultuurid)a 



 

 

 Suure nakkusohtlikkusega klassikalise lindude katku ehk linnugripi viirus 
(ainult kultuurid) 

 Vene kevad-suvise entsefaliidi viirus (ainult kultuurid) 

Yersinia pestis (ainult kultuurid) 

ÜRO nr 2900  
NAKKUSOHTLIK 
AINE, NAKKAV 
AINULT 
LOOMADELE 

Kitsede rõugete viirus (ainult kultuurid) 

Klassikalise sigade katku viirus (ainult kultuurid)  

Lammaste rõugete viirus (ainult kultuurid) 

Lindude paramüksoviirus tüüp 1 – Velogeense Newcastle'i haiguse viirus 
(ainult kultuurid) 

Mycoplasma mycoides – Veiste nakkav pleuropneumoonia (ainult kultuurid) 

Nodulaarse dermatiidi viirus (ainult kultuurid) 

Sigade aafrika katku viirus (ainult kultuurid) 

Sigade vesikulaarhaiguse viirus (ainult kultuurid) 

Suu- ja sõrataudi viirus (ainult kultuurid)  

Veiste katku viirus (ainult kultuurid) 

Vesikulaarse stomatiidi viirus (ainult kultuurid) 

Väikemäletsejaliste katku viirus (ainult kultuurid) 

a Vaatamata üldreeglitele, võib sel juhul, kui kultuure on vaja viia haiguste diagnoosimiseks või kliinilisel 
otstarbel, klassifitseerida need B-kategooria nakkusohtlikeks aineteks. 

2.2.62.1.4.2 Kategooria B: Nakkusetekitajad, mis ei vasta kategooria A kriteeriumidele ning mida seetõttu ei saa määrata 
kategooriasse A. B-kategooria nakkusohtlikud ained klassifitseeritakse ÜRO nr 3373 alla. 

MÄRKUS: ÜRO nr 3373 alla kuuluvate ainete veo puhul on kasutuses nimetus „BIOLOOGILISED AINED, 
KATEGOORIA B”.  

2.2.62.1.5 Erandid 

2.2.62.1.5.1 Ained, mis ei sisalda nakkusohtlikku substantsi või ained, mille puhul pole tõenäoline, et need põhjustaksid 
inimeste või loomade haigestumist, et ole RID-i objektiks, välja arvatud juhud, mil need vastavad emma-
kumma klassi kriteeriumidele. 

2.2.62.1.5.2 Ained, mis sisaldavad inimestele või loomadele mittepatogeenseid mikroorganisme, ei ole RID-i objektiks, 
välja arvatud juhud, mil need vastavad emma-kumma klassi kriteeriumidele. 

2.2.62.1.5.3 Ained sellises olekus, kus kõik patogeenid on neutraliseeritud või inaktiveeritud, nii et see aine ei kujuta 
endast enam ohtu tervisele, ei ole RID-i objektiks, välja arvatud juhud, mil need vastavad emma-kumma klassi 
kriteeriumidele. 

MÄRKUS: Meditsiinivahendid, millest on eemaldatud vaba vedelik, peavad vastama käesoleva paragrahvi 
nõuetele ja nende suhtes ei kohaldata RID-i sätteid. 

2.2.62.1.5.4 Ained, milles patogeenide kontsentratsioon on nende loodusliku tasakaaluoleku tasemel (kaasa arvatud 
toiduained ja vesi) ja mille puhul pole märkimisväärset nakkushaigusesse haigestumise riski, ei ole RID-i 
objektiks, välja arvatud juhud, mil need vastavad emma-kumma klassi kriteeriumidele. 

2.2.62.1.5.5 Kuivanud vereplekid, mis on saadud veretilga asetamisega imava materjali pinnale, ei ole RID-i objektiks. 

2.2.62.1.5.6 Rooja peitvere proovid ei ole RID-i objektideks. 

2.2.62.1.5.7 Veri või vere komponendid, mis on kogutud vereülekande eesmärgil või veretoodete valmistamiseks ülekande 
või siirdamise eemärgil, ja mis tahes koed või organid, mis on mõeldud siirdamiseks ja seotud eesmärkidel 
võetud proovid ei ole RID-i objektid. 

2.2.62.1.5.8 Inimeselt või loomalt võetud diagnostilised proovid, mille puhul patogeenide olemasolu on vähetõenäoline, ei 
ole RID-i objektiks juhul, kui neid proove veetakse hermeetilises pakendis, mis on tähistatud vastava 
märgisega „INIMESE DIAGNOSTILINE PROOV, ERINÕUETE ALLA MITTE KUULUV” või „LOOMA 
DIAGNOSTILINE PROOV, ERINÕUETE ALLA MITTE KUULUV”. 

Pakend peab vastama eelpooltoodud nõuetele, kui see pakend vastab järgmistele tingimustele. 

(a) Pakend koosneb kolmest osast: 

(i) hermeetilisest primaaranumast/anumatest; 

(ii) hermeetilisest sekundaarsest pakendist ja 

(iii) oma mahule, massile ja kasutusotstarbele vastava tugevusega välispakend, mille vähemalt ühe 
väliskülje mõõtmed on minimaalselt 100 mm x 100 mm. 

(b) Vedelike veo puhul tuleb primaarse ja sekundaarse pakendi vahele panna absorbeerivat materjali 
koguses, millest piisab kogu vedeliku imamiseks, nii et veo ajal tekkiva lekke puhul ei oleks vedelikul 
mingil juhul võimalik imbuda välispakendini ning pakendit väljastpoolt kaitsvat materjali sellega ohustada. 



 

 

(c) Kui ühte sekundaarsesse pakendisse on pandud mitu primaarset anumat, peavad nad olema selliselt 
ükshaaval pakitud, et vältida nendevahelist kontakti. 

MÄRKUS 1: Selleks, et otsustada mõne aine vabastamise osas selles peatükis toodud veoeeskirjadest, 
läheb vaja professionaalseid teadmisi ja kogemust. Otsustamise aluseks peavad olema inimese 
või looma registreeritud haiguslugu, sümptomid ja inimese või looma individuaalset olukorda ja 
endeemilisi kohalikke tingimusi arvestav professionaalne hinnang. Selle peatüki mõistes veoks 
lubatud proovid on näiteks: 

- vere- ja uriiniproovid, mis on võetud kolesterooli- ja veresuhkru sisalduse, hormonaalsete 
näitajate ja prostata spetsiifiliste antikehade (PSA) määramiseks; 

- südame, maksa või neerude funktsiooni uurimiseks võetud diagnostilised proovid nii inimestelt 
kui loomadelt, kui pole tegemist nakkushaigustega, või koe- ja diagnostilised proovid 
terapeutilisteks uuringuteks ravimite toime uurimiseks organitele; 

- diagnostilised proovid, mis on vajalikud andmete esitamiseks kindlustusandjale või tööandjale, 
mille sisuks on ravimite, narkootiliste ainete ja alkoholi sisalduse määramine inimese 
organismis; 

- rasedustestid; 

- biopsiad vähiuuringuteks ja 

- inimeste ja loomade antikehade uurimiseks võetavad diagnostilised proovid, kui nendega ei 
kaasne mingit nakkusohtu (nt vaktsineerimisel saavutatud immuunsuse hindamiseks, 
autoimmuunhaiguse diagnoosimiseks jne). 

2: Õhuveo puhul peavad käesoleva alajao alusel vabastatud proovide pakendid vastama 
punktides a–c esitatud tingimustele. 

2.2.62.1.5.9 Muude kui: 

(a) meditsiinijäätmete (ÜRO nr 3291 ja 3549) 

(b) meditsiiniseadmete või -vahendite, mis on saastatud või sisaldavad A kategooriasse kuuluvaid aineid 
(ÜRO nr 2814 või ÜRO nr 2900) ja 

(c) meditsiiniseadmete või -vahendite, mis on saastatud või sisaldavad muid ohtlikke veoseid, mis vastavad 
mõne teise klassi definitsioonile, 

meditsiiniseadmete või -vahendite suhtes, mis võivad olla saastatud või mis võivad sisaldada nakkavaid 
aineid, mida veetakse desinfitseerimiseks, puhastamiseks, steriliseerimiseks, parandamiseks või seadmete 
hindamiseks, ei kohaldata muid RID-i sätteid kui neid, mis on kirjas käesolevas paragrahvis, kui need on 
pakendatud sellistesse pakenditesse, mis on konstrueeritud nii, et need veo tavatingimustes ei puruneks, ei 
muutuks auklikuks või ei lekiks. Pakendite konstruktsioon peab vastama jaos 6.1.4 või 6.6.5 toodud nõuetele. 

Need pakendid peavad vastama alajagude 4.1.1.1 ja 4.1.1.2 üldistele pakkimisnõuetele ja olema võimelised 
hoidma tervena meditsiiniseadmeid ning -vahendeid, kui need lastakse maha kukkuda 1,2 meetri kõrguselt. 

Pakendid peavad olema märgistusega „KASUTATUD MEDITSIINISEADE“ või „KASUTATUD 
MEDITSIINIVAHEND“. Kui kasutatakse veopakendeid, peavad need olema märgistatud samamoodi, v.a 
juhul kui seadme või vahendi pealiskiri jääb nähtavale. 

2.2.62.1.6 (Reserveeritud) 

2.2.62.1.7 (Reserveeritud) 

2.2.62.1.8 (Reserveeritud) 

2.2.62.1.9 Bioloogilised tooted 

RID-i mõistes jagatakse bioloogilised tooted järgmistesse gruppidesse: 

(a) need, mis on toodetud ja pakendatud vastavalt riikliku ametiasutuse nõuetele ning mida veetakse lõpliku 
pakkimise või turustamise eesmärgil ja mille lõppkasutajaks on professionaalne meditsiin ja üksikisikud. 
Sellesse gruppi kuuluvad ained ei ole RID-i regulatsiooni objekt; 

(b) neid, mis ei kuulu lõigu (a) loetelusse, mille puhul on teada või mille puhul võib oletada nakkustekitajate 
olemasolu ja mis vastavad kas kategooria A või kategooria B kriteeriumidele. Selle grupi ained tuleb 
klassifitseerida vastavate ÜRO nr 2814, 2900 või 3373 alla. 

MÄRKUS: Mõned litsentseeritud bioloogilised tooted võivad kujutada endast bioloogilist ohtu ainult teatud 
maailma osades. Sel juhul võivad pädevad asutused nõuda, et need bioloogilised tooted vastaksid 
nende haldusalas kehtivatele nõuetele, mis kehtivad nakkusohtlike ainete suhtes, või rakendada 
muid piiranguid. 

2.2.62.1.10 Geneetiliselt muudetud mikroorganismid ja organismid 

Geneetiliselt muudetud mikroorganismid, mis ei vasta nakkusohtliku aine definitsioonile, tuleb klassifitseerida 
jaos 2.2.9 toodud juhiste kohaselt. 



 

 

2.2.62.1.11 Meditsiinilised või kliinilised jäätmed 

2.2.62.1.11.1 Meditsiinilised või kliinilised jäätmed, mis sisaldavad 

(a) A-kategooria nakkusohtlikke aineid, tuleb määrata vastavate ÜRO nr 2814, ÜRO nr 2900 või ÜRO nr 3549 
kirjete alla. Tahked meditsiinilised jäätmed, mis sisaldavad A-kategooria nakkusohtlikke aineid, mis on 
tekkinud inimeste meditsiinilisel ravimisel või loomade veterinaarsel ravimisel, võib määrata ÜRO nr 3549 
alla. ÜRO nr 3549 kannet ei tohi kasutada biouuringute või vedelate jäätmete puhul; 

(b) B-kategooria nakkusohtlikud ained tuleb määrata ÜRO nr 3291 alla. 

MÄRKUS 1: ÜRO nr 3549 õige veonimi on „MEDITSIINILISED JÄÄTMED, A-KATEGOORIA, MÕJUTAVAD 
INIMESI, tahked“ või „MEDITSIINILISED JÄÄTMED, A-KATEGOORIA, MÕJUTAVAD AINULT 
LOOMI, tahked“. 

MÄRKUS 2 : Meditsiinilised või kliinilised jäätmed, mis kannavad numbrit 18 01 03 (Inimeste või loomade 
hooldamise ja/või sellega seotud uuringute jäätmed - inimeste puhul sünnituse, diagnoosimise, 
hoolduse või haiguse ennetamisega seotud jäätmed - jäätmed, mille kogumine ja hävitamine on 
nakkusohu tõttu reguleeritud spetsiaalsete eeskirjadega) või 18 02 02 (Inimeste või loomade 
hooldamise ja/või sellega seotud uuringute jäätmed - inimeste puhul sünnituse, diagnoosimise, 
hoolduse või haiguse ennetamisega seotud jäätmed - jäätmed, mille kogumine ja hävitamine on 
nakkusohu tõttu reguleeritud spetsiaalsete eeskirjadega) vastavalt EL Komisjoni otsuse 
2000/532/EC5 jäätmekäitlust reguleerivale parandatud ja täiendatud lisale, tuleb klassifitseerida 
vastavalt selle peatüki sätetele, võttes aluseks inimese või looma meditsiinilist või veterinaarset 
diagnoosi 

2.2.62.1.11.2 Meditsiinilised või kliinilised jäätmed, mis ilmselt ei saa sisaldada mingeid nakkusohtlikke aineid, tuleb 
määrata ÜRO nr 3291 alla. Määramisel võib arvesse võtta rahvusvahelisi, regionaalseid või riiklikke 
jäätmeloendeid. 

MÄRKUS 1: ÜRO nr 3291 alla kuuluvate ainete veose tunnusnimetus on „KLIINILISED JÄÄTMED, 
MÄÄRATLEMATA, N.O.S.” või „(BIO)MEDITSIINTLISED JÄÄTMED, N.O.S.” „KORRASTATUD 
MEDITSIINILISED JÄÄTMED, N.O.S.” 

2: Vaatamata eespool toodud klassifitseerimise kriteeriumidele ei kuulu meditsiinilised või kliinilised 
jäätmed, mis kannavad numbrit 18 01 04 (Inimeste või loomade hooldamise ja/või sellega seotud 
uuringute jäätmed - inimeste puhul sünnituse, diagnoosimise, hoolduse või haiguse ennetamisega 
seotud jäätmed - jäätmed, mille kogumine ja hävitamine ei ole reguleeritud spetsiaalsete 
nakkusohu ennetamise eeskirjadega) või 18 02 03 (Inimeste või loomade hooldamise ja/või 
sellega seotud uuringute jäätmed - inimeste puhul sünnituse, diagnoosimise, hoolduse või haiguse 
ennetamisega seotud jäätmed - jäätmed, mille kogumine ja hävitamine ei ole reguleeritud 
spetsiaalsete nakkusohu ennetamise eeskirjadega) vastavalt EL Komisjoni otsuses nr 
2000/532/EC5 toodud, parandatud ja täiendatud jäätmete loetelule, RID-i eeskirjade 
reguleerimisalasse. 

2.2.62.1.11.3 Desinfitseeritud meditsiinilised või kliinilised jäätmed, mis algselt sisaldasid nakkusetekitajaid, ei ole RID-i 
reguleerimisalas, välja arvatud juhul, kui nad vastavad mõne klassi kriteeriumidele. 

2.2.62.1.11.4 (Kustutatud). 

2.2.62.1.12 Nakatunud loomad 

2.2.62.1.12.1 Välja arvatud juhul, kui nakatavaid aineid ei saa muud moodi lähetada, ei tohi elavaid loomi kasutada selliste 
ainete lähetamiseks. Sihilikult nakatatud elavaid loomi, kes kannavad või tõenäoliselt kannavad 
nakkusetekitajaid, tohib vedada ainult vastavalt pädeva asutuse kehtestatud tingimustele. 

MÄRKUS: Pädeva asutuse luba tuleb väljastada vastavalt elavate loomade veo asjassepuutuvatele 
reeglitele, võttes arvesse ohtlike veoste aspekte. Neid loa jaoks vajalikke tingimusi ja reegleid määravaid 
asutusi reguleeritakse riiklikul tasandil. 

Kui RID-i lepinguosalise riigi pädeva asutuse luba puudub, siis võib RID-i lepinguosalise riigi pädev asutus 
tunnustada ka luba, mille väljastas RID-i lepinguosaliste riikide hulka mitte kuuluva riigi pädev asutus. 

Elusate loomade vedamise reeglid on kajastatud näiteks nõukogu määruses (EÜ) nr 1/2005, 22. detsember 
2004 mis käsitleb loomade kaitset vedamise ajal (ELT L 3, 5. jaanuar 2005) (muudetud). 

2.2.62.1.12.2 (Kustutatud) 

2.2.62.2 Veole mittelubatud ained 

Elavaid selgroogseid või selgrootuid loomi ei tohi kasutada nakatava aine vedamiseks, välja arvatud juhtudel, 
kui ainet ei saa muul viisil vedada või on nende veoks loa andnud pädev ametiasutus (vt 2.2.62.1.12.1). 

                                                 
5 Komisjoni 3. mai 2000. aasta otsus 2000/532/EÜ, millega asendatakse otsus 94/3/EÜ, millega kehtestatakse jäätmeid 
käsitleva nõukogu direktiivi 75/442/EMÜ artikli 1 punkti a (mida asendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 2006/12/EÜ 
(ELT L 114, 27.4.2006, lk 9)) kohaselt jäätmete nimistu, ja nõukogu otsus 94/904/EÜ, millega kehtestatakse ohtlikke 
jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 91/689/EMÜ artikli 1 lõike 4 kohaselt ohtlike jäätmete nimistu (EÜT L 226, 6.9.2000, lk 
3). 



 

 

2.2.62.3 Ühiste kirjete loend 

 
 Klassifika-

tsioonikood 
ÜRO nr Aine või eseme nimetus 

  
Nakkusohtlikud ained 

Nakkav inimesele I1 2814 NAKKUSOHTLIK AINE, MÕJUB INIMESELE 

   

Nakkav ainult loomadele I2 2900 NAKKUSOHTLIK AINE, MÕJUB AINULT 
LOOMADELE  

   

Kliinilised jäätmed I3 3291 KLIINILISED JÄÄTMED, 
MÄÄRATLEMATA,  N.O.S. või 

3291 (BIO)MEDITSIINTLISED JÄÄTMED, N.O.S. või 
3291 KORRASTATUD MEDITSIINILISED 

JÄÄTMED, N.O.S. 
3549 MEDITSIINILISED JÄÄTMED, A-

KATEGOORIA, MÕJUTAVAD INIMESI, tahked 
või 

3549 MEDITSIINILISED JÄÄTMED, A-
KATEGOORIA, MÕJUTAVAD AINULT LOOMI, 
tahked 

   

Bioloogilised ained I4 3373 BIOLOOGILINE AINE, KATEGOORIA B 

 
  



 

 

2.2.7 Klass 7: Radioaktiivne materjal 

2.2.7.1 Definitsioonid 

2.2.7.1.1 Radioaktiivne materjal tähendab igasugust radionukliide sisaldavat materjali, mille eriaktiivsus kui ka 
saadetise kogu aktiivsus ületavad alajagudes 2.2.7.7.2.1 kuni 2.2.7.7.2.6 kehtestatud väärtusi. 

2.2.7.1.2 Saastumine 

Saastumine tähendab radioaktiivse materjali olemasolu pinnal koguses, mille pinderiaktiivsus ületab beeta- ja 
gammakiirguse allikate ning vähemürgiste alfakiirguse allikate puhul 0,4Bq/cm2 või kõikide muude alfakiirguse 
allikate puhul 0,04Bq/cm2. 

Kinnitumata saaste tähendab saastumist, mida saab pinnalt kõrvaldada rutiinsete veotingimuste ajal. 

Kinnitunud saaste tähendab muud saastumist kui kinnitumata saaste. 

2.2.7.1.3 Eriterminite definitsioonid 

A1 ja A2 

A1 tähendab aktiivsuse väärtust eriliiki radioaktiivsete materjalide jaoks, mis on loetletud alajao 2.2.7.2.2.1 
tabelis või tuletatud alajaost 2.2.7.2.2.2 ning mida kasutatakse RID nõuete jaoks aktiivsuse piirmäärade 
määramiseks. 

A2 tähendab radioaktiivse materjali aktiivsuse väärtust muude, kui eriliiki radioaktiivsete materjalide jaoks, 
mis on loetletud alajao 2.2.7.2.2.1 tabelis või tuletatud alajaost 2.2.7.2.2.2 ning mida kasutatakse RID 
nõuete jaoks aktiivsuse piirmäärade määramiseks. 

Eriliiki radioaktiivne materjal tähendab kas: 

(a) mittesegunevat tahket radioaktiivset materjali või 

(b) radioaktiivset materjali sisaldavat tihedalt suletud kapslit. 

Kiiritamata toorium tähendab tooriumit, mis sisaldab mitte üle 10-7 g uraan-233 ühe grammi toorium-232 
kohta. 

Kiiritamata uraan tähendab uraani, mis sisaldab mitte üle 2 x 103 Bq plutooniumit ühe grammi uraan-235 
kohta, mitte üle 9 x 106 Bq lõhustumissaaduseid ühe grammi uraan-235 kohta ja mitte üle 5 x 10-3 grammi 
uraan-236 ühe grammi uraan-235 kohta. 

Lõhustuvad nukliidid on uraan-233, uraan-235 ja plutoonium-241.  

Lõhustuv materjal on lõhustuvaid nukliide sisaldav materjal. Lõhustuva materjali definitsiooni alla ei kuulu 
järgnev: 

(a) looduslik uraan või vaesustatud uraan, mis on kiiritamata; 

(b) looduslik uraan või vaesustatud uraan, mida on kiiritatud üksnes soojusreaktorites; 

(c) materjal, milles sisaldub lõhustuvaid nukliide kokku vähem kui 0,25 grammi; 

(d) mis tahes kombinatsioon (a)-st, (b)-st ja/või (c)-st. 

Need erandid kehtivad ainult siis, kui pakendis või pakendamata kujul saadetises ei ole koos lõhustuvate 
nukliididega ühtegi teist ainet. 

Madala eriaktiivsusega (LSA) materjal tähendab radioaktiivset materjali, mis on oma olemuselt piiratud 
eriaktiivsusega või radioaktiivset materjali, mille suhtes on kehtestatud hinnangulise keskmise eriaktiivsuse 
piirmäärad. Hinnangulise keskmise eriaktiivsuse määramisel ei võeta arvesse LSA-materjali ümbritsevaid 
väliseid kaitsematerjale. 

Radionukliidi eriaktiivsus tähendab aktiivsust selle nukliidi massi ühiku kohta. Materjali eriaktiivsus 
tähendab aktiivsust materjali massi- või mahuühiku kohta, milles valdav hulk radionukliididest on jaotunud 
ühtlaselt. 

Saastunud pinnaga ese (SCO) tähendab tahket eset, mis ei ole iseenesest radioaktiivne, kuid mille pinnal on 
radioaktiivset materjali. 

Uraan – looduslik, vaesustatud, rikastatud tähendab järgmist: 

Looduslik uraan tähendab (keemiliselt eraldatud) uraani, mis sisaldab uraani isotoope looduses esinevas 
suhtes (umbes 99,28 mass% uraan-238 ja 0,72 mass% uraan-235). 

Vaesustatud uraan tähendab uraani, milles uraan-235 massiprotsent on väiksem kui looduslikus uraanis. 

Rikastatud uraan tähendab uraani, milles uraan-235 massiprotsent on suurem kui 0,72. 

Kõigil juhtudel esineb ka väga väikese massiprotsendiga uraan-234. 

Vähehajuvat radioaktiivset ainet sisaldav materjal tähendab kas tahket radioaktiivset materjali või tihedalt 
suletud kapslis olevat tahket radioaktiivset materjali, millel on piiratud hajuvus ning mis ei ole pulbrilisel kujul. 



 

 

Vähemürgised alfakiirguse allikad on: looduslik uraan; vaesustatud uraan; looduslik toorium; uraan-235 või 
uraan-238; toorium-232; toorium-228 ja toorium-230, kui need sisalduvad maakides või füüsikalistes või 
keemilistes kontsentraatides; või lühema kui 10-päevase poolestusajaga alfakiirguse allikad. 

2.2.7.2 Klassifikatsioon 

2.2.7.2.1  Üldsätted 

2.2.7.2.1.1 Radioaktiivsele materjalile tuleb määrata üks alajao 2.2.7.2.1.1 tabelis määratletud ÜRO numbritest vastavalt 
alajagudele 2.2.7.2.4 ja 2.2.7.2.5, võttes arvesse ka materjali omadusi, mis on määratletud alajaos 2.2.7.2.3. 

Alajao 2.2.7.2.1.1 tabel ÜRO numbrite määramine 
 

ÜRO nr  Ohtliku veose tunnusnimetus ja kirjeldusa 

Vabasaadetised 

(1.7.1.5) 

ÜRO 2908 RADIOAKTIIVNE MATERJAL, VABASAADETIS – TÜHI PAKEND 

ÜRO 2909 RADIOAKTIIVNE MATERJAL, VABASAADETIS – LOODUSLIKUST URAANIST või 
VAESUSTATUD URAANIST või LOODUSLIKUST TOORIUMIST TOODETUD ESEMED 

ÜRO 2910 RADIOAKTIIVNE MATERJAL, VABASAADETIS – PIIRATUD MATERJALIKOGUS 

ÜRO 2911 RADIOAKTIIVNE MATERJAL, VABASAADETIS – INSTRUMENDID või ESEMED 

ÜRO 3507 URAANHEKSAFLUORIID, RADIOAKTIIVNE MATERJAL, VABASAADETIS, vähem kui 0,1 kg 
 pakendi kohta, mittelõhustuv või lõhustuv – vabastatudb,c 

Madala eriaktiivsusega radioaktiivne materjal 

(2.2.7.2.3.1) 

ÜRO 2912 RADIOAKTIIVNE MATERJAL, MADAL ERIAKTIIVSUS (LSA-I), mittelõhustuv või lõhustuv – 
vabastatudb 

ÜRO 3321 RADIOAKTIIVNE MATERJAL, MADAL ERIAKTIIVSUS (LSA-II), mittelõhustuv või lõhustuv – 
vabastatudb 

ÜRO 3322 RADIOAKTIIVNE MATERJAL, MADAL ERIAKTIIVSUS (LSA-III), mittelõhustuv või lõhustuv – 
vabastatudb 

ÜRO 3324 RADIOAKTIIVNE MATERJAL, MADAL ERIAKTIIVSUS (LSA-II), LÕHUSTUV 

ÜRO 3325  RADIOAKTIIVNE MATERJAL, MADAL ERIAKTIIVSUS (LSA-III), LÕHUSTUV 

Saastunud pinnaga esemed 

(2.2.7.2.3.2) 

ÜRO 2913 RADIOAKTIIVNE MATERJAL, SAASTUNUD PINNAGA ESEMED (SCO-I, SCO-II või SCO-III), 
mittelõhustuv või lõhustuv – vabastatudb 

ÜRO 3326 RADIOAKTIIVNE MATERJAL, SAASTUNUD PINNAGA ESEMED (SCO-I või SCO-II), 
LÕHUSTUV 

A-tüüpi saadetised 

(2.2.7.2.4.4) 

ÜRO 2915 RADIOAKTIIVNE MATERJAL, A-TÜÜPI SAADETIS, mitte-eriliiki, mittelõhustuv või lõhustuv – 
vabastatudb 

ÜRO 3327 RADIOAKTIIVNE MATERJAL, A-TÜÜPI SAADETIS, LÕHUSTUV, mitte-eriliiki 

ÜRO 3332 RADIOAKTIIVNE MATERJAL, A-TÜÜPI SAADETIS, ERILIIKI, mittelõhustuv või lõhustuv – 
vabastatudb 

ÜRO 3333 RADIOAKTIIVNE MATERJAL, A-TÜÜPI SAADETIS, ERILIIKI, LÕHUSTUV 

B(U)-tüüpi saadetised 

(2.2.7.2.4.6) 

ÜRO 2916 RADIOAKTIIVNE MATERJAL, B(U)-TÜÜPI SAADETIS, mittelõhustuv või lõhustuv – 
vabastatudb 

ÜRO 3328 RADIOAKTIIVNE MATERJAL, B(U)-TÜÜPI SAADETIS, LÕHUSTUV 

B(M)-tüüpi saadetised 

(2.2.7.2.4.6) 

ÜRO 2917 RADIOAKTIIVNE MATERJAL, B(M)-TÜÜPI SAADETIS, mittelõhustuv või lõhustuv – 
vabastatudb 

ÜRO 3329 RADIOAKTIIVNE MATERJAL, B(M)-TÜÜPI SAADETIS, LÕHUSTUV 

C-tüüpi saadetised 

(2.2.7.2.4.6) 

ÜRO 3323 RADIOAKTIIVNE MATERJAL, C-TÜÜPI SAADETIS, mittelõhustuv või lõhustuv – vabastatudb 

ÜRO 3330 RADIOAKTIIVNE MATERJAL, C-TÜÜPI SAADETIS, LÕHUSTUV 

Erikorraldused 

(2.2.7.2.5) 

ÜRO 2919 RADIOAKTIIVNE MATERJAL, VEETAV ERIKORRALDUSE ALUSEL, mittelõhustuv või 
lõhustuv – vabastatudb 

ÜRO 3331 RADIOAKTIIVNE MATERJAL, VEETAV ERIKORRALDUSE ALUSEL, LÕHUSTUV 



 

 

Uraanheksafluoriid 

(2.2.7.2.4.5) 

ÜRO 2977 RADIOAKTIIVNE MATERJAL, URAANHEKSAFLUORIID, LÕHUSTUV 

ÜRO 2978 RADIOAKTIIVNE MATERJAL, URAANHEKSAFLUORIID, mittelõhustuv või lõhustuv – 
vabastatud 

ÜRO 3507 URAANHEKSAFLUORIID, RADIOAKTIIVNE MATERJAL, VABASAADETIS, vähem kui 0,1 kg 
 pakendi kohta, mittelõhustuv või lõhustuv – vabastatudb,c 

 
a Ohtliku veose tunnusnimetus on leitav veerust „Ohtliku veose tunnusnimetus ja kirjeldus” ning see on esitatud 
suurtähtedega. ÜRO numbrite 2909, 2911, 2913 ja 3326 puhul, kus alternatiivseid ohtliku veose tunnusnimetusi eraldab 
sõna „või”, tuleb kasutada ainult asjakohast ohtliku veose tunnusnimetust. 
b Termin „lõhustuv – vabastatud” viitab ainult alajaos 2.2.7.2.3.5 vabastatud materjalile. 
c ÜRO nr 3507 kohta vt erisäte 369 peatükis 3.3. 

2.2.7.2.2 Radionukliidide põhiväärtuste kindlaksmääramine 

2.2.7.2.2.1 Üksikute radionukliidide järgmised põhiväärtused on ära toodud tabelis 2.2.7.2.2.1: 

(a) A1 ja A2 TBq-des; 

(b) aktiivsuse kontsentratsiooni piirmäärad vabastatud materjali jaoks Bq/g ja 

(c) aktiivsuse piirmäärad vabasaadetiste jaoks Bq-des. 

Tabel 2.2.7.2.2.1: Üksikute radionukliidide põhiväärtused 

Radionukliid (aatomi number) A1 A2 Aktiivsuse 
kontsentratsiooni 

piirmäärad 
vabastatud materjali 

puhul 

Aktiivsuse 
piirmäärad 

vabasaadetiste 
puhul 

 (TBq) (TBq) (Bq/(g) (Bq) 

Aktiinium (89)     

Ac-225(a) 8 x 10-1 6 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

Ac-227(a) 9 x 10-1 9 x 10-5 1 x10-1 1 x 103 

Ac-228 6 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Hõbe (47)     

Ag-105 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 

Ag-108m(a) 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 (b) 1 x 106 (b) 

Ag-110m(a) 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Ag-111 2 x 100 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Alumiinium (13)     

Al-26 1 x 10-1 1 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Ameriitsium (95)     

Am-241 1 x 101 1 x 10-3 1 x 100 1 x 104 

Am-242m(a) 1 x 101 1 x 10-3 1 x 100 (b) 1 x 104 (b) 

Am-243(a) 5 x 100 1 x 10-3 1 x 100 (b) 1 x 103 (b) 

Argoon (18)     

Ar-37 4 x 101 4 x 101 1 x 106 1 x 108 

Ar-39 4 x 101 2 x 101 1 x 107 1 x 104 

Ar-41 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x102 1 x 109 

Arseen (33)     

As-72 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

As-73 4 x 101 4 x 101 1 x 103 1 x 107 

As-74 1 x 100 9 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

As-76 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

As-77 2 x 101 7 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Astaat (85)     

At-211(a) 2 x 101 5 x 10-1 1 x 103 1 x107 

Kuld (79)     

Au-193 7 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 107 

Au-194 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

Au-195 1 x 101 6 x 100 1 x 102 1 x 107 

Au-198 1 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Au-199 1 x 101 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Baarium (56) 2 x 100 2 x 100   

Ba-131(a)   1 x 102 1 x 106 

Ba-133 3 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Ba-133m 2 x 101 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 



 

 

Radionukliid (aatomi number) A1 A2 Aktiivsuse 
kontsentratsiooni 

piirmäärad 
vabastatud materjali 

puhul 

Aktiivsuse 
piirmäärad 

vabasaadetiste 
puhul 

 (TBq) (TBq) (Bq/(g) (Bq) 

Ba-135m 2 × 101 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Ba-140(a) 5 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 (b) 1 x 105 (b) 

Berüllium (4)     

Be-7 2 x 101 2 x 101 1 x 103 1 x 107 

Be-10 4 x 101 6 x 10-1 1 x 104 1 x 106 

Vismut (83) 7 x 10-1 7 x 10-1   

Bi-205   1 x 101 1 x 106 

Bi-206 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Bi-207 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Bi-210 1 x 100 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Bi-210m(a) 6 x 10-1 2 x 10-2 1 x 101 1 x 105 

Bi-212(a) 7 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 (b) 1 x 105 (b) 

Berkeelium (97)     

Bk-247 8 x 100 8 x 10-4 1 x 100 1 x 104 

Bk-249(a) 4 x 101 3 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Broom (35) 4 x 10-1 4 x 10-1   

Br-76   1 x 101 1 x 105 

Br-77 3 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Br-82 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Süsinik (6)     

C-11 1 x 100 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

C-14 4 x 101 3 x 100 1 x 104 1 x 107 

Kaltsium (20)     

Ca-41 Piiramata Piiramata 1 x 105 1 x 107 

Ca-45 4 x 101 1 x 100 1 x 104 1 x 107 

Ca-47(a) 3 x 100 3 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Kaadmium (48)     

Cd-109 3 x 101 2 x 100 1 x 104 1 x 106 

Cd-113m 4 x 101 5 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Cd-115(a) 3 x 100 4 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Cd-115m 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Tseerium (58)     

Ce-139 7 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 

Ce-141 2 x 101 6 x 10-1 1 x 102 1 x 107 

Ce-143 9 x 10-1 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Ce-144(a) 2 x 10-1 2 x 10-1 1 x 102 (b) 1 x 105 (b) 

Kalifornium (98)     

Cf-248 4 x 101 6 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

Cf-249 3 x 100 8 x 10-4 1 x 100 1 x 103 

Cf-250 2 x 101 2 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

Cf-251 7 x 100 7 x 10-4 1 x 100 1 x 103 

Cf-252 1 x 10-1 3 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

Cf-253(a) 4 x 101 4 x 10-2 1 x 102 1 x 105 

Cf-254 1 x 10-3 1 x 10-3 1 x 100 1 x 103 

Kloor (17)     

Cl-36 1 x 101 6 x 10-1 1 x 104 1 x 106 

Cl-38 2 x 10-1 2 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Küürium (96)     

Cm-240 4 x 101 2 x 10-2 1 x 102 1 x 105 

Cm-241 2 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 106 

Cm-242 4 x 101 1 x 10-2 1 x 102 1 x 105 

Cm-243 9 x 100 1 x 10-3 1 x 100 1 x 104 

Cm-244 2 x 101 2 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

Cm-245 9 x 100 9 x 10-4 1 x 100 1 x 103 

Cm-246 9 x 100 9 x 10-4 1 x 100 1 x 103 

Cm-247(a) 3 x 100 1 x 10-3 1 x 100 1 x 104 

Cm-248 2 x 10-2 3 x 10-4 1 x 100 1 x 103 

Koobalt (27)     

Co-55 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106 



 

 

Radionukliid (aatomi number) A1 A2 Aktiivsuse 
kontsentratsiooni 

piirmäärad 
vabastatud materjali 

puhul 

Aktiivsuse 
piirmäärad 

vabasaadetiste 
puhul 

 (TBq) (TBq) (Bq/(g) (Bq) 

Co-56 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Co-57 1 x 101 1 x 101 1 x 102 1 x 106 

Co-58 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

Co-58m 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 107 

Co-60 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Kroom (24)     

Cr-51 3 x 101 3 x 101 1 x 103 1 x 107 

Tseesium (55)     

Cs-129 4 x 100 4 x 100 1 x 102 1 x 105 

Cs-131 3 x 101 3 x 101 1 x 103 1 x 106 

Cs-132 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 105 

Cs-134 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 104 

Cs-134m 4 x 101 6 x 10-1 1 x 103 1 x 105 

Cs-135 4 x 101 1 x 100 1 x 104 1 x 107 

Cs-136 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Cs-137(a) 2 x 100 6 x 10-1 1 x 101 (b) 1 x 104 (b) 

Vask (29)     

Cu-64 6 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 106 

Cu-67 1 x 101 7 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Düsproosium (66)     

Dy-159 2 x 101 2 x 101 1 x 103 1 x 107 

Dy-165 9 x 10-1 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Dy-166(a) 9 x 10-1 3 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Erbium (68)     

Er-169 4 x 101 1 x 100 1 x 104 1 x 107 

Er-171 8 x 10-1 5 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Euroopium (63)     

Eu-147 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 

Eu-148 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Eu-149 2 x 101 2 x 101 1 x 102 1 x 107 

Eu-150 (lühikese elueaga) 2 x 100 7 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Eu-150 (pika elueaga) 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Eu-152 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

Eu-152m 8 x 10-1 8 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Eu-154 9 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Eu-155 2 x 101 3 x 100 1 x 102 1 x 107 

Eu-156 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Fluor (9)     

F-18 1 x 100 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Raud (26)     

Fe-52(a) 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Fe-55 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 106 

Fe-59 9 x 10-1 9 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Fe-60(a) 4 x 101 2 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

Gallium (31)     

Ga-67 7 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Ga-68 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Ga-72 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Gadoliinium (64)    1 x 106 

Gd-146(a) 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101  

Gd-148 2 x 101 2 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

Gd-153 1 x 101 9 x 100 1 x 102 1 x 107 

Gd-159 3 x 100 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Germaanium (32)     

Ge-68(a) 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Ge-69 1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106 

Ge-71 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 108 

Ge-77 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Hafnium (72) 6 x 10-1 6 x 10-1  1 x 106 



 

 

Radionukliid (aatomi number) A1 A2 Aktiivsuse 
kontsentratsiooni 

piirmäärad 
vabastatud materjali 

puhul 

Aktiivsuse 
piirmäärad 

vabasaadetiste 
puhul 

 (TBq) (TBq) (Bq/(g) (Bq) 

Hf-172(a)  

 

 

 
1 x 101  

 
Hf-175 3 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Hf-181 2 x 100 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Hf-182 Piiramata Piiramata 1 x 102 1 x 106 

Elavhõbe (80) 1 x 100 1 x 100  1 x 106 

Hg-194(a)  

 

 

 
1 x 101  

 
Hg-195m(a) 3 x 100 7 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Hg-197 2 x 101 1 x 101 1 x 102 1 x 107 

Hg-197m 1 x 101 4 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Hg-203 5 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 105 

Holmium (67)     

Ho-166 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 103 1 x 105 

Ho-166m 6 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Jood (53) 6 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 107 

I-123     

I-124 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

I-125 2 x 101 3 x 100 1 x 103 1 x 106 

I-126 2 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 106 

I-129 Piiramata Piiramata 1 x102 1 x 105 

I-131 3 x 100 7 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

I-132 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

I-133 7 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

I-134 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

I-135(a) 6 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Indium (49)     

In-111 3 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

In-113m 4 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 

In-114m(a) 1 x 101 5 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

In-115m 7 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 106 

Iriidium (77)     

Ir-189(a) 1 x 101 1 x 101 1 x 102 1 x 107 

Ir-190 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Ir-192 1 x 100 (c) 6 x 10-1 1 x 101 1 x 104 

Ir-193m 4 × 101 4 × 100 1 × 104 1 × 107 

Ir-194 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

Kaalium (19)     

K-40 9 x 10-1 9 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

K-42 2 x 10-1 2 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

K-43 7 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Krüptoon (36)     

Kr-79 4 x 100 2 x 100 1 x 103 1 x 105 

Kr-81 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 107 

Kr-85 1 x 101 1 x 101 1 x 105 1 x 104 

Kr-85m 8 x 100 3 x 100 1 x 103 1 x 1010 

Kr-87 2 x 10-1 2 x 10-1 1 x 102 1 x 109 

Lantaan (57)     

La-137 3 x 101 6 x 100 1 x 103 1 x 107 

La-140 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Luteetsium (71)     

Lu-172 6 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Lu-173 8 x 100 8 x 100 1 x 102 1 x 107 

Lu-174 9 x 100 9 x 100 1 x 102 1 x 107 

Lu-174m 2 x 101 1 x 101 1 x 102 1 x 107 

Lu-177 3 x 101 7 x 10-1 1 x 103 1 x 107 

Magneesium (12)     

Mg-28(a) 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Mangaan (25)     

Mn-52 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Mn-53 Piiramata Piiramata 1 x 104 1 x 109 



 

 

Radionukliid (aatomi number) A1 A2 Aktiivsuse 
kontsentratsiooni 

piirmäärad 
vabastatud materjali 

puhul 

Aktiivsuse 
piirmäärad 

vabasaadetiste 
puhul 

 (TBq) (TBq) (Bq/(g) (Bq) 

Mn-54 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

Mn-56 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Molübdeen (42)     

Mo-93 4 x 101 2 x 101 1 x 103 1 x 108 

Mo-99(a) 1 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Lämmastik (7)     

N-13 9 x 10-1 6 x 10-1 1 x 102 1 x 109 

Naatrium (11)     

Na-22 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Na-24 2 x 10-1 2 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Nioobium (41)     

Nb-93m 4 x 101 3 x 101 1 x 104 1 x 107 

Nb-94 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Nb-95 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

Nb-97 9 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Neodüüm (60)     

Nd-147 6 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Nd-149 6 x 10-1 5 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Nikkel (28)     

Ni-57 6 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Ni-59 Piiramata Piiramata 1 x 104 1 x 108 

Ni-63 4 x 101 3 x 101 1 x 105 1 x 108 

Ni-65 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Neptuunium (93)     

Np-235 4 x 101 4 x 101 1 x 103 1 x 107 

Np-236 (lühikese elueaga) 2 x 101 2 x 100 1 x 103 1 x 107 

Np-236 (pika elueaga) 9 x 100 2 x 10-2 1 x 102 1 x 105 

Np-237 2 x 101 2 x 10-3 1 x 100 (b) 1 x 103 (b) 

Np-239 7 x 100 4 x 10-1 1 x 102 1 x 107 

Osmium (76)     

Os-185 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

Os-191 1 x 101 2 x 100 1 x 102 1 x 107 

Os-191m 4 x 101 3 x 101 1 x 103 1 x 107 

Os-193 2 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Os-194(a) 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

Fosfor (15)     

P -32 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 103 1 x 105 

P -33 4 x 101 1 x 100 1 x 105 1 x 108 

Protaktiinium (91)     

Pa-230(a) 2 x 100 7 x 10-2 1 x 101 1 x 106 

Pa-231 4 x 100 4 x 10-4 1 x 100 1 x 103 

Pa-233 5 x 100 7 x 10-1 1 x 102 1 x 107 

Plii (82)     

Pb-201 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

Pb-202 4 x 101 2 x 101 1 x 103 1 x 106 

Pb-203 4 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Pb-205 Piiramata Piiramata 1 x 104 1 x 107 

Pb-210(a) 1 x 100 5 x 10-2 1 x 101 (b) 1 x 10
4 (b) 

Pb-212(a) 7 x 10-1 2 x 10-1 1 x 101 (b) 1 x 105 (b) 

Pallaadium (46)     

Pd-103(a) 4 x 101 4 x 101 1 x 103 1 x 108 

Pd-107 Piiramata Piiramata 1 x 105 1 x 108 

Pd-109 2 x 100 5 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Promeetium (61)     

Pm-143 3 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Pm-144 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Pm-145 3 x 101 1 x 101 1 x 103 1 x 107 

Pm-147 4 x 101 2 x 100 1 x 104 1 x 107 

Pm-148m(a) 8 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106 



 

 

Radionukliid (aatomi number) A1 A2 Aktiivsuse 
kontsentratsiooni 

piirmäärad 
vabastatud materjali 

puhul 

Aktiivsuse 
piirmäärad 

vabasaadetiste 
puhul 

 (TBq) (TBq) (Bq/(g) (Bq) 

Pm-149 2 x 100 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Pm-151 2 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Poloonium (84)     

Po-210 4 x 101 2 x 10-2 1 x 101 1 x 104 

Praseodüüm (59)     

Pr-142 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

Pr-143 3 x 100 6 x 10-1 1 x 104 1 x 106 

Plaatina (78)     

Pt-188(a) 1 x 100 8 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Pt-191 4 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Pt-193 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 107 

Pt-193m 4 x 101 5 x 10-1 1 x 103 1 x 107 

Pt-195m 1 x 101 5 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Pt-197 2 x 101 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Pt-197m 1 x 101 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Plutoonium (94)     

Pu-236 3 x 101 3 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

Pu-237 2 x 101 2 x 101 1 x 103 1 x 107 

Pu-238 1 x 101 1 x 10-3 1 x 100 1 x 104 

Pu-239 1 x 101 1 x 10-3 1 x 100 1 x 104 

Pu-240 1 x 101 1 x 10-3 1 x 100 1 x 103 

Pu-241(a) 4 x 101 6 x 10-2 1 x 102 1 x 105 

Pu-242 1 x 101 1 x 10-3 1 x 100 1 x 104 

Pu-244(a) 4 x 10-1 1 x 10-3 1 x 100 1 x 104 

Raadium (88)     

Ra-223(a) 4 x 10-1 7 x 10-3 1 x 102 (b) 1 x 105 (b) 

Ra-224(a) 4 x 10-1 2 x 10-2 1 x 101 (b) 1 x 105 (b) 

Ra-225(a) 2 x 10-1 4 x 10-3 1 x 102 1 x 105 

Ra-226(a) 2 x 10-1 3 x 10-3 1 x 101 (b) 1 x 104 (b) 

Ra-228(a) 6 x 10-1 2 x 10-2 1 x101 (b) 1 x 105 (b) 

Rubiidium (37)     

Rb-81 2 x 100 8 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Rb-83(a) 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 

Rb-84 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

Rb-86 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

Rb-87 Piiramata Piiramata 1 x 104 1 x 107 

Rb (looduslik) Piiramata Piiramata 1 x 
1 x 104 

1 x 107 

Reenium (75)     

Re-184 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

Re-184m 3 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 106 

Re-186 2 x 100 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Re-187 Piiramata Piiramata 1 x 106 1 x 109 

Re-188 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

Re-189(a) 3 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Re (looduslik) Piiramata Piiramata 1 x 106 1 x 109 

Roodium (45)     

Rh-99 2 x 100 2 x 100 1 x 101 1 x 106 

Rh-101 4 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 107 

Rh-102 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Rh-102m 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 

Rh-103m 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 108 

Rh-105 1 x 101 8 x 10-1 1 x 102 1 x 107 

Radoon (86)     

Rn-222(a) 3 x 10-1 4 x 10-3 1 x 101 (b) 1 x 108 (b) 

Ruteenium (44)     

Ru-97 5 x 100 5 x 100 1 x 102 1 x 107 

Ru-103(a) 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 

Ru-105 1 x 100 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Ru-106(a) 2 x 10-1 2 x 10-1 1 x 102 (b) 1 x 105 (b) 



 

 

Radionukliid (aatomi number) A1 A2 Aktiivsuse 
kontsentratsiooni 

piirmäärad 
vabastatud materjali 

puhul 

Aktiivsuse 
piirmäärad 

vabasaadetiste 
puhul 

 (TBq) (TBq) (Bq/(g) (Bq) 

Väävel (16)     

S-35 4 x 101 3 x 100 1 x 105 1 x 108 

Antimon (51)     

Sb-122 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 102 1 x 104 

Sb-124 6 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Sb-125 2 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 106 

Sb-126 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Skandium (21)     

Sc-44 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Sc-46 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Sc-47 1 x 101 7 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Sc-48 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Seleen (34)     

Se-75 3 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Se-79 4 x 101 2 x 100 1 x 104 1 x 107 

Räni (14)     

Si-31 6 x 10-1 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Si-32 4 x 101 5 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Samaarium (62)     

Sm-145 1 x 101 1 x 101 1 x 102 1 x 107 

Sm-147 Piiramata Piiramata 1 x 101 1 x 104 

Sm-151 4 x 101 1 x 101 1 x 104 1 x 108 

Sm-153 9 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Tina (50)     

Sn-113(a) 4 x 100 2 x 100 1 x 103 1 x 107 

Sn-117m 7 x 100 4 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Sn-119m 4 x 101 3 x 101 1 x 103 1 x 107 

Sn-121m(a) 4 x 101 9 x 10-1 1 x 103 1 x 107 

Sn-123 8 x 10-1 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Sn-125 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

Sn-126(a) 6 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Strontsium (38)     

Sr-82(a) 2 x 10-1 2 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Sr-83 1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106 

Sr-85 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 

Sr-85m 5 x 100 5 x 100 1 x 102 1 x 107 

Sr-87m 3 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Sr-89 6 x 10-1 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Sr-90(a) 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 102 (b) 1 x 104 (b) 

Sr-91(a) 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Sr-92(a) 1 x 100 3 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Triitium (1)     

T(H-3) 4 x 101 4 x 101 1 x 106 1 x 109 

Tantaal (73)     

Ta-178 (pika elueaga) 1 x 100 8 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Ta-179 3 x 101 3 x 101 1 x 103 1 x 107 

Ta-182 9 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 104 

Terbium (65)     

Tb-149 8 × 10-1 8 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Tb-157 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 107 

Tb-158 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

Tb-160 1 x 100 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Tb-161 3 × 101 7 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Tehneetsium (43)     

 2 x 100 2 x 100   

Tc-95m(a)   1 x 101 1 x 106 

Tc-96 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Tc-96m(a) 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 103 1 x 107 

Tc-97 Piiramata Piiramata 1 x 103 1 x 108 



 

 

Radionukliid (aatomi number) A1 A2 Aktiivsuse 
kontsentratsiooni 

piirmäärad 
vabastatud materjali 

puhul 

Aktiivsuse 
piirmäärad 

vabasaadetiste 
puhul 

 (TBq) (TBq) (Bq/(g) (Bq) 

Tc-97m 4 x 101 1 x 100 1 x 103 1 x 107 

Tc-98 8 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Tc-99 4 x 101 9 x 10-1 1 x 104 1 x 107 

Tc-99m 1 x 101 4 x 100 1 x 102 1 x 107 

Telluur (52)     

Te-121 2 x 100 2 x 100 1 x 101 1 x 106 

Te-121m 5 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Te-123m 8 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 107 

Te-125m 2 x 101 9 x 10-1 1 x 103 1 x 107 

Te-127 2 x 101 7 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Te-127m(a) 2 x 101 5 x 10-1 1 x 103 1 x 107 

Te-129 7 x 10-1 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Te-129m(a) 8 x 10-1 4 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Te-131m(a) 7 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Te-132(a) 5 x 10-1 4 x 10-1 1 x 102 1 x 107 

Toorium (90)     

Th-227 1 x 101 5 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

Th-228(a) 5 x 10-1 1 x 10-3 1 x 100 (b) 1 x 104 (b) 

Th-229 5 x 100 5 x 10-4 1 x 100 (b) 1 x 103 (b) 

Th-230 1 x 101 1 x 10-3 1 x 100 1 x 104 

Th-231 4 x 101 2 x 10-2 1 x 103 1 x 107 

Th-232 Piiramata Piiramata 1 x 101 1 x 104 

Th-234(a) 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 103 (b) 1 x 105 (b) 

Th (looduslik) Piiramata Piiramata 1 x 100 (b) 1 x 103 (b) 

Titaan (22)     

Ti-44(a) 5 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Tallium (81)     

Tl-200 9 x 10-1 9 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Tl-201 1 x 101 4 x 100 1 x 102 1 x 106 

Tl-202 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 

Tl-204 1 x 101 7 x 10-1 1 x 104 1 x 104 

Tuulium (69)     

Tm-167 7 x 100 8 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Tm-170 3 x 100 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Tm-171 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 108 

Uraan (92)     

U-230 (kiire 
kopsuneeldumine) (a)(d) 4 x 101 1 x 10-1 1 x 101 (b) 1 x 105 (b) 

U-230 (keskmine 
kopsuneeldumine) 

4 x 101 4 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

U-230 (aeglane 
kopsuneeldumine)(d) 

3 x 101 3 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

U-232 (kiire 
kopsuneeldumine) (d) 4 x 101 1 x 10-2 1 x 100 (b) 1 x 103 (b) 

U-232 (keskmine 
kopsuneeldumine)(e) 

4 x 101 7 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

U-232 (aeglane 
kopsuneeldumine)(f) 

1 x 101 1 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

U-233 (kiire 
kopsuneeldumine) (d) 4 x 101 9 x 10-2 1 x 101 1 x 104 

U-233 (keskmine 
kopsuneeldumine(e) 

4 x 101 2 x 10-2 1 x 102 1 x 105 

U-233 (aeglane 
kopsuneeldumine)(f) 4 x 101 6 x 10-3 1 x 101 1 x 105 

U-234 (kiire 
kopsuneeldumine) (d) 4 x 101 9 x 10-2 1 x 101 1 x 104 

U-234 (keskmine 
kopsuneeldumine)(e) 

4 x 101 2 x 10-2 1 x 102 1 x 105 

U-234 (aeglane 
kopsuneeldumine)(f) 

4 x 101 6 x 10-3 1 x 101 1 x 105 



 

 

Radionukliid (aatomi number) A1 A2 Aktiivsuse 
kontsentratsiooni 

piirmäärad 
vabastatud materjali 

puhul 

Aktiivsuse 
piirmäärad 

vabasaadetiste 
puhul 

 (TBq) (TBq) (Bq/(g) (Bq) 

U-235 (kõik kopsuneeldumise 
tüübid)(a)(d)(e)(f) 

Piiramata Piiramata 1 x 101 (b) 1 x 104 (b) 

U-236 (kiire 
kopsuneeldumine) (d) Piiramata Piiramata 1 x 101  1 x 104  

U-236 (keskmine 
kopsuneeldumine)(e) 

4 x 101 2 x 10-2 1 x 102 1 x 105 

U-236 (aeglane 
kopsuneeldumine)™ 

4 x 101 6 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

U-238 (kõik kopsuneeldumise 
tüübid)(d)(e)(f) 

Piiramata Piiramata 1 x 101 (b) 1 x 104 (b) 

U (looduslik) Piiramata Piiramata 1 x 100 (b) 1 x 103 (b) 

U (rikastatud kuni 20% või 
vähem)(g) Piiramata Piiramata 1 x 100  1 x 103  

U (vaesestatud) Piiramata Piiramata 1 x 100 1 x 103 

Vanaadium (23)   

 
 

V-48 4 x 10-1 
 

4 x 10-1 
 

1 x 101 1 x 105 

 
V-49 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 107 

Volfram (74)   

 
 

W-178(a) 9 x 100 5 x 100 1 x 101 1 x 106 

W-181 3 x 101 3 x 101 1 x 103 1 x 107 

W-185 4 x 101 8 x 10-1 1 x 104 1 x 107 

W-187 2 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

W-188(a) 4 x 10-1 3 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

Ksenoon (54) 
    

Xe-122(a) 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 102 1 x 109 

Xe-123 2 x 100 7 x 10-1 1 x 102 1 x 109 

Xe-127 4 x 10° 2 x 100 1 x 103 1 x 105 

Xe-131m 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 104 

Xe-133 2 x 101 1 x 101 1 x 103 1 x 104 

Xe-135 3 x 100 2 x 100 1 x 103 1 x 1010 

Ütrium (39) 
    

Y-87(a) 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

Y-88 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Y-90 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 103 1 x 105 

Y-91 6 x 10-1 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Y-91m 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 

Y-92 2 x 10-1 2 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

Y-93 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

Üterbium (70)     

Yb-169 4 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 107 

Yb-175 3 x 101 9 x 10-1 1 x 103 1 x 107 

Tsink (30) 
    

Zn-65 2 x 100 2 x 100 1 x 101 1 x 106 

Zn-69 3 x 100 6 x 10-1 1 x 104 1 x 106 

Zn-69m(a) 3 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Tsirkoonium (40)     

Zr-88 3 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Zr-93 Piiramata Piiramata 1 x 103 (b) 1 x 107 (b) 

Zr-95(a) 2 x 100 8 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Zr-97(a) 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 (b) 1 x 105 (b) 

 
(a) nende radionukliidide A1 ja/või A2 väärtused hõlmavad alla 10-päevase poolestusajaga tütar-

radionukliidide väärtusi järgnevalt: 
 

Mg-28 Al-28 
Ar-42 K-42 
Ca-47 Sc-47 
Ti-44 Sc-44 
Fe-52 Mn-52m 
Fe-60 Co-60m 
Zn-69m Zn-69 



 

 

Ge-68 Ga-68 
Rb-83 Kr-83m 
Sr-82 Rb-82 
Sr-90 Y-90 
Sr-91 Y-91m 
Sr-92 Y-92 
Y-87 Sr-87m 
Zr-95 Nb-95m 
Zr-97 Nb-97m, Nb-97 
Mo-99 Tc-99m 
Tc-95m Tc-95 
Tc-96m Tc-96 
Ru-103 Rh-103m 
Ru-106 Rh-106 
Pd-103 Rh-103m 
Ag-108m Ag-108 
Ag-110m Ag-110 
Cd-115 In-115m 
In-114m In-114 
Sn-113 In-113m 
Sn-121m Sn-121 
Sn-126 Sb-126m 
Te-118 Sb-118 
Te-127m Te-127 
Te-129m Te-129 
Te-131m Te-131 
Te-132 I-132 
I-135 Xe-135m 
Xe-122 I-122 
Cs-137 Ba-137m 
Ba-131 Cs-131 
Ba-140 La-140 
Ce-144 Pr-144m, Pr-144 
Pm-148m Pm-148 
Gd-146 Eu-146 
Dy-166 Ho-166 
Hf-172 Lu-172 
W-178 Ta-178 
W-188 Re-188 
Re-189 Os-189m 
Os-194 Ir-194 
Ir-189 Os-189m 
Pt-188 Ir-188 
Hg-194 Au-194 
Hg-195m Hg-195 
Pb-210 Bi-210 
Pb-212 Bi-212, Tl-208, Po-212 
Bi-210m Tl-206 
Bi-212 Tl-208, Po-212 
At-211 Po-211 
Rn-222 Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214 
Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207 
Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 
Ra-225 Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209 
Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214 
Ra-228 Ac-228 
Ac-225 Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209 
Ac-227 Fr-223 
Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 
Th-234 Pa-234m, Pa-234 
Pa-230 Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214 
U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 
U-235 Th-231 
Pu-241 U-237 
Pu-244 U-240, Np-240m 
Am-242m Am-242, Np-238 
Am-243 Np-239 
Cm-247 Pu-243 
Bk-249 Am-245 
Cf-253 Cm-249 

 



 

 

(b) Pikaajalise tasakaaluga emanukliidid ja nende tütarproduktid on toodud järgmises loetelus (arvesse 
tuleb võtta ainult emanukliidide aktiivsust): 

Sr-90 Y-90 

Zr-93 Nb-93m 

Zr-97 Nb-97 

Ru-106 Rh-106 

Ag-108m Ag-108 

Cs-137 Ba-137m 

Ce-144 Pr-144 

Ba-140 La-140 

Bi-212 Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) 

Pb-210 Bi-210, Po-210 

Pb-212 Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) 

Rn-222 Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 

Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 

Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) 

Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 

Ra-228 Ac-228 

Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb212, Bi-212, Tl208 (0.36), Po-212 (0.64) 

Th-229 Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 

Th (looduslik)6 Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-

212 (0.64) 

Th-234 Pa-234m 

U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 

U-232 Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) 

U-235 Th-231 

U-238 Th-234, Pa-234m 

U-looduslik6 Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, 

Pb-210, Bi-210, Po-210 

Np-237 Pa-233 

Am-242m Am-242 

Am-243 Np-239 

(c) Koguse võib määrata kas lagunemiskiiruse mõõtmisega või kiirgusallikast kindlal kaugusel oleva 
doosikiiruse mõõtmisega. 

(d) Need väärtused kehtivad ainult uraani ühenditele, mis on UF6, UO2F2 ja UO 2(NO3)2 keemilises vormis 
nii veo normaaltingimustel kui ka avariiolukorras. 

(e) Need väärtused kehtivad ainult uraani ühenditele, mis on UO3, UF4, UCl4 keemilises vormis ning uraani 
kaheksvalentsetele ühenditele nii veo normaaltingimustel kui ka avariiolukorras. 

(f) Need väärtused kehtivad kõigi uraani ühendite kohta peale nende, mis on ära toodud punktides (d) ja (e). 

(g) Need väärtused kehtivad ainult kiiritamata uraani kohta. 

2.2.7.2.2.2 Üksikute radionukliidide puhul: 

(a) mida ei ole tabelis 2.2.7.2.2.1 loetletud, vajab alajaos 2.2.7.2.2.1 viidatud radionukliidi põhiväärtuse 
määramine mitmepoolset nõusolekut. Nende radionukliidide puhul tuleb aktiivsuse kontsentratsiooni 
piirmäärad vabastatud materjalile ja aktiivsuse piirmäärad vabasaadetiste jaoks arvutada vastavalt 
põhimõtetele, mis on sätestatud „Kiirguskaitse ja kiirgusallikate ohutus: rahvusvahelised põhi-
ohutusstandardid“, IAEA ohutusstandardite seerias nr GSR Osa 3, IAEA, Viin (2014). Kasutada on lubatud A2 
väärtust, mis arvutatakse kiirgusdoosi koefitsiendi alusel Rahvusvahelise Radioaktiivse Kiirguskaitse 
Komisjoni poolt soovitatud juhiste kohaselt vastavalt arvestatava kopsudesse sattumise viisi järgi, kui 
võetakse arvesse kõigi radionukliidide keemilisi vorme nii veo normaal- kui ka avariilistes tingimustes. 
Alternatiivina võib kasutada tabeli 2.2.7.2.2.2 radionukliidide väärtusi ilma pädevalt asutuselt luba hankimata. 

(b) instrumentide või esemete puhul, mille sees paikneb radioaktiivne materjal või milles radioaktiivne materjal 
on instrumendi või muu valmistatud eseme koostisosa ja mis vastab alajaole 2.2.7.2.4.1.3 (c), on lubatud 
aktiivsuse piirmäärade osas vabasaadetiste jaoks mitmepoolsel nõusolekul alternatiivsed radionukliidide 
põhiväärtused võrreldes tabeliga 2.2.7.2.2.1. Need alternatiivsed aktiivsuse piirmäärad vabasaadetiste jaoks 
tuleb arvutada vastavalt põhimõtetele, mis on sätestatud GSR osas 3 

                                                 
6 Th (looduslik) puhul on emanukliid Th-232, U (looduslik) puhul on emanukliid U-238. 



 

 

Tabel 2.2.7.2.2.2: radionukliidide põhiväärtused tundmatute radionukliidide või nende segude puhul 

 

Radioaktiivne sisu 

 
A1 

 
A2 

Aktiivsuse 
kontsentratsiooni 
piirmäärad 
vabastatud 
materjalile 

Aktiivsuse 
piirmäärad 
vabasaadetiste 
jaoks  

 (TBq) (TBq) (Bq/g) (Bq) 

Sisaldab teadaolevalt 
ainult beeta- või 
gammakiirgust 
kiirgavaid nukliide 

0,1 0,02 1 x 101 1 x 104 

Kiirgab alfakiirgust, 
teadaolevalt 
neutronkiirgus 
puudub  

0,2 9 x 10-5 1 x 10-1 1 x 103 

Neutronkiirgus 
esineb või puuduvad 
selle kohta andmed 

0,001 9 x 10-5 1 x 10-1 1 x 103 

2.2.7.2.2.3 Radionukliidide puhul, mida ei ole loetletud tabelis 2.2.7.2.2.1, loetakse A1 ja A2 arvutustes üksikuks 
radionukliidiks üksikut lagunemisahelat, millest radionukliidid nende looduslikult esinevates proportsioonides 
osa võtavad ja milles mitte ühegi tütarprodukti poolestusaeg pole kas pikem kui 10 päeva või pikem 
emanukliidi omast; arvesse võetav aktiivsus ning rakendatavad A1 ja A2 väärtused peavad vastama selle 
ahela emanukliidile. Radioaktiivse lagunemise ahelate korral, milles iga tütarprodukti poolestusaeg on kas 
pikem kui 10 päeva või pikem kui emanukliidi oma, loetakse emanukliid ja sellised tütarproduktid erinevate 
nukliidide segudeks. 

2.2.7.2.2.4 Radionukliidide segude puhul võib tabelis 2.2.7.2.2.1 viidatud radionukliidide põhiväärtused kindlaks määrata 
järgmiselt: 

kus: 

f(i) on segu i-nda radionukliidi aktiivsuse osa või radionukliidide aktiivsuste kontsentratsioon piirmäär 
segus; 

X(i) on A1 või A2 või aktiivsuse kontsentratsiooni piirmäära sobiv väärtus vabastatud materjali jaoks või 
aktiivsuse piirmäär vabasaadetise jaoks, nagu kohane i-nda radionukliidi jaoks, ja 

Xm on A1 või A2, tuletatud väärtus või vabastatud materjali aktiivsuse kontsentratsioon või aktiivsuse 
piirmäär vabasaadetise jaoks segu puhul. 

2.2.7.2.2.5 Kui kõik radionukliidid on teada, kuid mõne radionukliidi eraldi aktiivsust ei teata, võib radionukliidid grupeerida 
ning kasutada alajagude 2.2.7.2.2.4 ja 2.2.7.2.4.4 valemites vastavat iga grupi madalaimat radionukliidi 
väärtust. Grupid võivad põhineda kogu alfa- ja kogu beeta-/gamma-aktiivsusel, kui need on teada, kasutades 
vastavate alfa- või beeta-/gammakiirguse allikate madalaimaid radionukliidide väärtusi. 

2.2.7.2.2.6 Üksikute radionukliidide või radionukliidide segude puhul, mille kohta vastavad andmed puuduvad, tuleb 
kasutada tabelis 2.2.7.2.2.2 esitatud väärtusi. 

2.2.7.2.3 Materjali muude karakteristikute määramine 

2.2.7.2.3.1 Madala eriaktiivsusega (LSA) materjalid 

2.2.7.2.3.1.1 (Reserveeritud) 

2.2.7.2.3.1.2 LSA-materjal liigitatakse ühte kolmest grupist: 

(a) LSA-I 

(i) uraani ja tooriumi maagid ning selliste maakide kontsentraadid ja teised maagid, mis sisaldavad 
looduslikult esinevaid radionukliide; 

(ii) looduslik uraan, vaesustatud uraan, looduslik toorium või nende ühendid ja segud, mis on kiiritamata 
ja tahkes või vedelas olekus; 

(iii) radioaktiivne materjal, mille A2 väärtus on piiramata. Lõhustuvat materjali võib kaasa arvata ainult 
erandina vastavalt alajaole 2.2.7.2.3.5; 



 

 

(iv) muu radioaktiivne materjal, mille aktiivsus on läbinisti ühtlaselt jaotunud ning oodatav keskmine 
eriaktiivsus ei ületa 30-kordseid alajagudes 2.2.7.2.2.1 kuni 2.2.7.2.2.6 määratletud eriaktiivsuse 
väärtusi.  Lõhustuvat materjali võib kaasa arvata ainult erandina vastavalt alajaole 2.2.7.2.3.5. 

(b) LSA-II  

(i) vesi triitiumi kontsentratsiooniga kuni 0,8 TBq/l; 

(ii) muu materjal, mille aktiivsus on läbinisti ühtlaselt jaotunud ning oodatav keskmine eriaktiivsus ei ületa 
10-4 A2/g tahkete ainete ja gaaside puhul ning 10-5 A2/g vedelike puhul. 

(c) LSA-III – Tahked ained (nt tihendatud jäätmed, aktiveeritud materjalid), välja arvatud pulbrid, milles: 

(i) radioaktiivne materjal on tahkes aines või tahkete ainete kogumis läbinisti ühtlaselt jaotunud või on 
valdav kogus sellest ühtlaselt jaotunud tahkes kompaktses sideaines (nagu betoon, bituumen ja 
keraamika), 

(ii) tahke aine, väljaarvatud igasuguse kaitsematerjali oodatav keskmine eriaktiivsus ei ületa 2x10-3 A2/g. 

2.2.7.2.3.1.3 (Kustutatud). 

2.2.7.2.3.1.4 (Kustutatud) 

2.2.7.2.3.1.5 (Kustutatud) 

2.2.7.2.3.2 Saastunud pinnaga ese (SCO) 

SCO klassifitseeritakse ühte järgmisest kolmest grupist: 

(a) SCO-I: Tahke ese, mille: 

(i) keskmiselt üle 300 cm2 juurdepääsetava pinna (või pinna, kui pindala on alla 300 cm2) 
kinnitumata saaste ei ületa beeta- ja gammakiirguse allikate ning vähemürgiste 
alfakiirgusallikate puhul 4 Bq/cm2 või kõikide muude alfakiirgusallikate puhul 0,4 Bq/cm2 ja 

(ii) keskmiselt üle 300 cm2 juurdepääsetava pinna (või pinna, kui pindala on alla 300 cm2) 
kinnitunud saaste ei ületa beeta- ja gammakiirguse allikate ning vähemürgiste 
alfakiirgusallikate puhul 4 x 104 Bq/cm2 või kõikide muude alfakiirgusallikate puhul 4 x 103 
Bq/cm2 ja 

(iii) keskmiselt üle 300 cm2 mitte-juurdepääsetava pinna (või pinna, kui pindala on alla 300 cm2) 
kinnitumata ja kinnitunud saaste summa ei ületa beeta- ja gammakiirguse allikate ning 
vähemürgiste alfakiirgusallikate puhul 4 x 104 Bq/cm2 või kõikide muude alfakiirgusallikate 
puhul 4 x 103 Bq/cm2; 

(b) SCO-II: Tahke ese, mille pinna kinnitumata või kinnitunud saaste ületab punktis a sätestatud SCO-
I puhul kohaldatavaid piirmäärasid ning mille: 

(i) keskmiselt üle 300 cm2 juurdepääsetava pinna (või pinna, kui pindala on alla 300 cm2) 
kinnitumata saaste ei ületa beeta- ja gammakiirguse allikate ning vähemürgiste 
alfakiirgusallikate puhul 400 Bq/cm2 või kõikide muude alfakiirgusallikate puhul 40 Bq/cm2 ja 

(ii) keskmiselt üle 300 cm2 juurdepääsetava pinna (või pinna, kui pindala on alla 300 cm2) 
kinnitunud saaste ei ületa beeta- ja gammakiirguse allikate ning vähemürgiste 
alfakiirgusallikate puhul 8 x 105 Bq/cm2 või kõikide muude alfakiirgusallikate puhul 8 x 104 
Bq/cm2 ja 

(iii) keskmiselt üle 300 cm2 mittejuurdepääsetava pinna (või pinna, kui pindala on alla 300 cm2) 
kinnitumata ja kinnitunud saaste summa ei ületa beeta- ja gammakiirguse allikate ning 
vähemürgiste alfakiirgusallikate puhul 8 x 105 Bq/cm2 või kõikide muude alfakiirgusallikate 
puhul 8 x 104 Bq/cm2; 

c) SCO-III: Suur tahke ese, mida ei saa RID-is kirjeldatud pakenditüüpides vedada suuruse tõttu ja 
mille puhul: 

(i) kõik avad on suletud, et vältida radioaktiivse materjali väljapääsemist alajao 4.1.9.2.4 
punktis e määratletud tingimustel; 

(ii) eseme sisemus on võimalikult kuiv; 

(iii) välispindade kinnitumata saaste ei ületa alajaos 4.1.9.1.2 määratletud piirväärtusi; ja 

(iv) 300 cm2 mittejuurdepääsetava pinna kinnitumata ja kinnitunud saaste summa ei ületa 8 × 
105 Bq/cm2 beeta- ja gammakiirguse allikate ning vähemürgiste alfakiirgusallikate puhul või 
8 × 104 Bq/cm2 kõikide muude alfakiirgusallikate puhul. 

2.2.7.2.3.3 Eriliiki radioaktiivne materjal 

2.2.7.2.3.3.1 Eriliiki radioaktiivsel materjalil peab olema vähemalt üks mõõde mitte alla 5 mm. Kui eriliiki radioaktiivne 
materjal hõlmab osana tihedalt suletud kapslit, peab see olema toodetud nii, et seda on võimalik avada ainult 
seda purustades. Eriliiki radioaktiivse materjali tehniline lahendus vajab ühepoolset heakskiitu. 



 

 

2.2.7.2.3.3.2 Eriliiki radioaktiivne materjal peab olema selline või selliselt töödeldud, et kui selle suhtes teostada alajagudes 
2.2.7.2.3.3.4 kuni 2.2.7.2.3.3.8 määratletud katsed, vastab see järgmistele nõuetele: 

(a) see ei purune ega killustu alajao 2.2.7.2.3.3.5 punktides a, b ja c ning alajao 2.2.7.2.3.3.6 punktis a 
nimetatud kokkupõrke-, löögi- ega paindekatse tulemusena; 

(b) see ei sula ega haju alajao 2.2.7.2.3.3.5 punktis d või alajao 2.2.7.2.3.3.6 punktis b sätestatud 
kuumutamise katse tulemusel ja 

(c) aktiivsus vees alajagudes 2.2.7.2.3.3.7 ja 2.2.7.2.3.3.8 kirjeldatud leotuskatsete tulemusel ei ületa 
2 kBq; või, teise võimalusena, ei ületa lekkimise kiirus tihedalt suletud kiirgusallikate puhul 
standardis ISO 9978:1992 „Kiirguskaitse – Tihedalt suletud radioaktiivsed allikad – Lekkeproovi 
meetodid” määratud mahulise lekkimise hindamise katses lubatavat vastuvõetavuse künnist, mida 
pädev asutus aktsepteerib. 

2.2.7.2.3.3.3 Alajaos 2.2.7.2.3.3.2 esitatud standardite järgimist tuleb tõendada vastavalt alajagudele 6.4.12.1 ja 6.4.12.2. 

2.2.7.2.3.3.4 Proovid, mis koosnevad eriliiki radioaktiivsest materjalist või seda modelleerivad, peavad läbima alajaos 
2.2.7.2.3.3.5 sätestatud kokkupõrke-, löögi-, painde- ja kuumuskatsed või alajaos 2.2.7.2.3.3.6 lubatud 
alternatiivsed katsed. Iga katse jaoks võib kasutada erinevaid proove. Pärast iga katset peab hindama proovi 
leostumist või tegema sellele mahulise lekkimise katse, mis tuleb läbi viia meetodil, mis ei ole vähem tundlik, 
kui mittesegunevate tahkete materjalide jaoks mõeldud meetodid, mis on esitatud alajaos 2.2.7.2.3.3.7, või 
kapseldatud materjalide jaoks mõeldud meetodid, mis on esitatud alajaos 2.2.7.2.3.3.8. 

2.2.7.2.3.3.5 Asjaomased katsemeetodid on järgmised: 

(a) Kokkupõrkekatse: Proov kukub sihtmärgi pihta 9 m kõrguselt. Sihtmärk on defineeritud alajaos 
6.4.14; 

(b) Löögikatse: Proov asetatakse pliilehele, mis omakorda asub tasasel tahkel pinnal ning seda 
lüüakse pehmest rauast kangi lameda pinnaga selliselt, et tekitada lööki, mis võrduks 1,4 kg 
kukkumisega 1 m kõrguselt. Kangi alumise osa läbimõõt peab olema 25 mm ning servad 
ümardatud raadiusega (3,0 ± 0,3) mm. Pliileht, kõvadusega 3,5 kuni 4,5 Vickersi skaala järgi ning 
mitte üle 25 mm paksusega, peab katma suuremat pinda, kui katab proov. Iga löögi jaoks peab 
kasutama uut pliipinda. Kang peab lööma proovi selliselt, et tekitada maksimaalset kahju; 

(c) Paindekatse: Katse tuleb läbi viia ainult pikkade, kitsaste proovide puhul, mille minimaalne pikkus 
on 10 cm ning pikkuse ja minimaalse laiuse suhe mitte alla 10. Proov tuleb kinnitada 
horisontaalasendis jäigalt klambri vahele nii, et pool selle pikkusest ulatuks klambrist välja. Proovi 
suund peab olema selline, et ta saaks maksimaalseid kahjustusi, kui selle vaba otsa lüüakse 
terasest varda lameda pinnaga. Varras peab lööma proovi nii, et see tekitaks löögi, mis vastab 1,4 
kg vabale vertikaalsele kukkumisele 1 m kõrguselt. Varda alumine ots peab olema 25 mm 
läbimõõduga ning selle servad ümardatud raadiusega (3,0±0,3)mm; 

(d) Kuumuskatse: Proovi kuumutatakse õhus temperatuurini 800 °C, hoitakse sellel temperatuuril 10 
minutit ja lastakse seejärel jahtuda. 

2.2.7.2.3.3.6 Proovid, mis koosnevad tihedalt suletud kapslisse asetatud radioaktiivsest materjalist või seda modelleerivad, 
võib vabastada: 

(a) alajao 2.2.7.2.3.3.5 punktides (a) ja (b) ette nähtud katsetest tingimusel, et proovid läbivad 
alternatiivina standardis ISO 2919:2012 „Kiirguskaitse – Tihedalt suletud radioaktiivsed allikad – 
Üldnõuded ja klassifitseerimine” ette nähtud kokkupõrkekatse: 

(i) 4. klassi kokkupõrkekatse, kui eriliiki radioaktiivse materjali mass on väiksem kui 200 g; 

(ii) 5. klassi kokkupõrkekatse, kui eriliiki radioaktiivse materjali mass on suurem kui 200 g või 
200 g, kuid väiksem kui 500 g; 

(b) alajao 2.2.7.2.3.3.5 punktis d ette nähtud katsest tingimusel, et proovid läbivad alternatiivina 
standardis ISO 2919:2012 „Kiirguskaitse – Tihedalt suletud radioaktiivsed allikad – Üldnõuded ja 
klassifitseerimine” ette nähtud 6. klassi temperatuurikatse. 

2.2.7.2.3.3.7 Proovide puhul, mis koosnevad mittesegunevast tahkest materjalist või seda modelleerivad, tuleb leostumist 
hinnata järgmiselt: 

(a) Proov pannakse 7 päevaks ümbritseva keskkonna temperatuuril vette. Katses kasutatava vee 
kogus peab olema piisav, et seitsmepäevase katseperioodi lõpus oleks järelejäänud imendumata 
ja reageerimata vaba vee hulk vähemalt 10% tahke proovi mahust. Vee esialgne pH peab olema 
6–8 ja maksimaalne juhtivus 20 °C juures 1 mS/m; 

(b) Seejärel kuumutatakse vett ja proovi temperatuurini (50 ± 5) °C ja hoitakse sellel temperatuuril 4 
tundi; 

(c) Pärast seda määratakse vee aktiivsus; 

(d) Seejärel hoitakse proovi vähemalt 7 päeva jooksul liikumatus õhus, kusjuures õhutemperatuur 
peab olema vähemalt 30 °C ning suhteline niiskus vähemalt 90%; 



 

 

(e) Pärast seda sukeldatakse proov samasuguste karakteristikutega vette, nagu seda kirjeldati punktis 
a ning vett ja proovi kuumutatakse temperatuurini (50 ± 5) °C ja hoitakse sellel temperatuuril 4 
tundi; 

(f) Pärast seda määratakse vee aktiivsus. 

2.2.7.2.3.3.8 Proovide puhul, mis koosnevad tihedalt suletud kapslis asuvast radioaktiivsest materjalist või seda 
modelleerivad, tuleb leostumist või mahulist lekkimist hinnata järgmiselt: 

(a) Leostuse hindamine koosneb järgmistest sammudest: 

(i) Proov pannakse vette ümbritseva keskkonna temperatuuril. Vee esialgne pH peab olema 6– 
8 ja vee maksimaalne juhtivus 20 °C juures 1 mS/m; 

(ii) Seejärel kuumutatakse vett koos prooviga temperatuurini (50 ± 5) °C ja hoitakse sellel 
temperatuuril 4 tundi; 

(iii) Pärast seda määratakse vee aktiivsus; 

(iv) Seejärel hoitakse proovi vähemalt 7 päeva jooksul liikumatus õhus, kusjuures õhu 
temperatuur peab olema vähemalt 30 °C ning suhteline niiskus vähemalt 90%; 

(v) Pärast seda korratakse punktides (i), (ii) ja (iii) kirjeldatud protsessi; 

(b) Alternatiivne mahulise lekkimise hindamine peab seisnema standardis ISO 9978:1992 „Kiirguskaitse 
– Tihedalt suletud radioaktiivsed allikad – Lekkimise katse meetodid” kirjeldatud mis tahes katses, 
tingimusel, et selle aktsepteerib pädev asutus. 

2.2.7.2.3.4 Vähehajuvat radioaktiivset ainet sisaldav materjal 

2.2.7.2.3.4.1 Vähehajuvat radioaktiivset ainet sisaldava materjali tehniline lahendus vajab mitmepoolset heakskiitu. 
Vähehajuvat radioaktiivset ainet sisaldav materjal peab olema selline, et kogu saadetises sisalduv kõnealune 
materjal, võttes arvesse alajao 6.4.8.14 sätteid, vastab järgmistele nõuetele: 

a) doosikiirus 3 m kaugusel ekraneerimata radioaktiivsest materjalist ei ületa 10 mSv/h; 

b) kui selle suhtes teostatakse alajagudes 6.4.20.3 ja 6.4.20.4 määratletud katsed, ei ole gaasilisel ja 
kuni 100 µm aerodünaamilise diameetriga osakeste kujul esineva aine õhku eraldumine suurem kui 
100 A2. Iga katse jaoks võib kasutada eraldi proovi; ja 

c) kui selle suhtes teostatakse alajaos 2.2.7.2.3.4.3 määratletud katse, ei ole selle aktiivsus vees 
suurem kui 100 A2. Kõnealuse katse tegemisel tuleb arvesse võtta punktis b määratletud katsetel 
tekkinud kahjustusi. 

2.2.7.2.3.4.2 Vähehajuvat radioaktiivset ainet sisaldavat materjali tuleb katsetada järgmiselt: 

Vähehajuvat radioaktiivset ainet sisaldava materjali või seda modelleeriva proovi suhtes teostatakse alajaos 
6.4.20.3 määratletud rangem vastupidavuskatse termilistele tingimustele ning alajaos 6.4.20.4 määratletud 
kokkupõrkekatse. Iga katse jaoks võib kasutada eraldi proovi. Pärast iga katset teostatakse proovi suhtes 
alajaos 2.2.7.2.3.4.3 määratletud leostuskatse. Pärast iga katset tehakse kindlaks, kas alajao 2.2.7.2.3.4.1 
nõuded on täidetud. 

2.2.7.2.3.4.3 Tahke materjali proov, mis esindab kogu pakendi sisu, tuleb sukeldada seitsmeks päevaks ümbritseva 
keskkonna temperatuuril vette. Katses kasutatava vee kogus peab olema piisav, et seitsmepäevase 
katseperioodi lõpus oleks järelejäänud imendumata ja reageerimata vaba vee hulk vähemalt 10% tahke proovi 
mahust. Vee esialgne pH väärtus peab olema 6–8 ja temperatuuril 20 °C võib olla maksimaalne juhtivus 1 
mS/m. Vaba vee hulga koguaktiivsust peab mõõtma pärast seda, kui proov on vee sees olnud seitse päeva. 

2.2.7.2.3.4.4 Alajagudes 2.2.7.2.3.4.1, 2.2.7.2.3.4.2 ja 2.2.7.2.3.4.3 sätestatud standardite järgimist tuleb tõendada 
vastavalt alajagudele 6.4.12.1 ja 6.4.12.2. 

2.2.7.2.3.5 Lõhustuv materjal 

Lõhustuvaid materjale ja lõhustuvaid materjale sisaldavaid pakendeid tuleb liigitada tabeli 2.2.7.2.1.1 vastava 
kirje kohaselt „LÕHUSTUVANA”, välja arvatud juhtudel, kui kohaldub mõni järgnevate lõigete (a) kuni (f) 
sätetest ja nende veole kohalduvad 7.5.11 CW 33 (4.3) nõuded. Kõik sätted kohalduvad ainult materjalile, mis 
on pakendatud vastavalt alajao 6.4.7.2 nõuetele, välja arvatud siis, kui säte lubab eraldi mittepakendatud 
materjali. 

a) Uraan-235-ga rikastatud uraan, milles uraan-235 maksimaalne massiprotsent on 1 ja kus plutooniumi ja 
uraan-233 sisaldus kokku ei ole suurem kui 1% uraan-235 massist, tingimusel, et lõhustuv materjal on 
kogu materjalis jagunenud ühtlaselt. Lisaks sellele ei tohi uraan-235 metallides, oksiidides või karbiidides 
moodustada võrke. 

b) Uraan-235-ga rikastatud uranüülnitraadi vedel lahus, milles uraan-235 maksimaalne massiprotsent on 2 
ja kus plutooniumi ja uraan-233 sisaldus kokku ei ole suurem kui 0,002% uraani massist ning lämmastiku 
ja uraani minimaalne aatomsuhe on 2. 

c) Uraan, milles maksimaalne uraan-235 suhtes rikastatuse massiprotsent on 5, tingimusel et: 

(i) Pakendi kohta ei ole rohkem kui 3,5 grammi uraan-235; 



 

 

(ii) Plutooniumi ja uraan-233 kogusisaldus ei ületa 1% uraan-235 massist pakendis; 

(iii) Pakendi veole kohaldub alajaos 7.5.11 CW 33 (4.3) (e) sätestatud saadetise piirang. 

d) Lõhustuvad nukliidid, mille kogumass ei ole suurem kui 2,0 grammi pakendi kohta tingimusel, et 
pakendi veole kohaldub alajaos 7.5.11 CW 33 (4.3) (d) sätestatud saadetise piirang. 

e) Lõhustuvad nukliidid, mille kogumass ei ole pakendatult või pakendamata suurem kui 45 grammi 
tingimusel, et pakendi veole kohalduvad alajao 7.5.11 CW 33 (4.3) (e) nõuded. 

f) Lõhustuv materjal, mis vastab nõuetele alajagudes 7.5.11 CW 33 (4.3) (b), 2.2.7.2.3.6 ja 5.1.5.2.1. 

2.2.7.2.3.6 Lõhustuv materjal, mis on vabastatud „LÕHUSTUVAKS” klassifitseerimisest vastavalt alajaole 2.2.7.3.5 (f) 
peab jääma allapoole kriitilist ohupiiri ilma vajaduseta kuhjumiskontrolli järele järgmistel tingimusel: 

a) Alajao 6.4.11.1 (a) tingimused; 

b) Alajagudes 6.4.11.12 (b) ja 6.4.11.13 (b) sätestatud pakendite hindamissätetega kooskõlas olevad 
tingimused. 

 

2.2.7.2.4 Saadetiste või pakendamata materjali klassifitseerimine 

Radioaktiivse materjali kogus saadetises ei tohi ületada saadetise tüüpidele määratud piirväärtusi, nagu on 
kirjeldatud allpool. 

2.2.7.2.4.1 Klassifitseerumine vabasaadetiseks 

2.2.7.2.4.1.1 Pakendid võib klassifitseerida vabasaadetiseks, kui need vastavad ühele järgmistest tingimustest: 

a) tühi pakend, mis on sisaldanud radioaktiivset materjali; 

b) sisaldab instrumente või esemeid, mis ei ületa tabeli 2.2.7.2.4.1.2 tulpades (2) ja (3) määratletud 
aktiivsuse piirmäärasid; 

c) sisaldab looduslikust uraanist, vaesestatud uraanist või looduslikust tooriumist toodetud esemeid;  

d) sisaldab radioaktiivset materjali, mis ei ületa tabeli 2.2.7.2.4.1.2 tulbas (4) määratletud aktiivsuse 
piirmäära; või 

e)  sisaldab alla 0,1 kg uraanheksafluoriidi, mis ei ületa tabeli 2.2.7.2.4.1.2 tulbas (4) määratletud 
aktiivsuse piirmäära. 

2.2.7.2.4.1.2 Radioaktiivset materjali sisaldava saadetise võib klassifitseerida vabasaadetiseks, kui doosikiirus selle 
välispinna mis tahes punktis ei ületa 5 µSv/h. 

Tabel 2.2.7.2.4.1.2: Aktiivsuse piirmäärad vabasaadetiste puhul 

 

Sisu füüsikaline olek Instrumendid või esemed Materjalid 

 Eseme piirmäärad(a) Pakendi piirmäärad(a) Pakendi piirmäärad(a) 

(1) (2) (3) (4) 

Tahked ained    
eriliiki ...................... 10-2 A1 A1 10-3 A1 
muud liiki ................ 10-2 A2 A2 10-3 A2 

Vedelikud ..................... 10-3 A2 10-1 A2 10-4 A2 

Gaasid    
triitium .................... 2 x 10-2 A2 2 x 10-1 A2 2 x 10-2 A2 
eriliiki ....................... 10-3 A1 10-2 A1 10-3 A1 
muud liiki ................. 10-3 A2 10-2 A2 10-3 A2 

a  Radionukliidide segude kohta vt 2.2.7.2.2.4–2.2.7.2.2.6. 

2.2.7.2.4.1.3 Radioaktiivse materjali, mis sisaldub instrumendis või mõnes muus toodetud esemes või moodustab selle 
koostisosa, võib klassifitseerida ÜRO nr 2911 RADIOAKTIIVNE MATERJAL, VABASAADETIS – 
INSTRUMENDID või ESEMED alla tingimusel et: 

a) doosikiirus 10 cm kaugusel mis tahes pakendamata instrumendi või eseme välispinna mis tahes 
punktist ei ole suurem kui 0,1 mSv/h; 

b) kõik instrumendid või toodetud esemed kannavad oma välispinnal märget „RADIOAKTIIVNE”, välja 
arvatud: 

(i) radioluminestsentskellad või -seadmed; 

(ii) tarbeesemed, mis on vastavalt alajao 1.7.1.4 punktile e õigusnormidega heaks kiidetud või 
millest ühegi aktiivsus ei ületa vabasaadetistele tabelis 2.2.7.2.2.1 (5. veerg) kehtestatud 
piirmäära, tingimusel, et selliseid esemeid veetakse pakendites, mille sisepind on tähistatud 
tähisega „RADIOAKTIIVNE” selliselt, et hoiatus radioaktiivse materjali olemasolu kohta 
oleks pakendi avamisel nähtav; ja 



 

 

(iii) muud instrumendid ja esemed, mis on liiga väikesed, et neile mahuks peale märge 
„RADIOAKTIIVNE”, tingimusel et neid veetakse pakendis, mis kannab märgist 
„RADIOAKTIIVNE” oma sisepinnal selliselt, et hoiatus radioaktiivse materjali olemasolu 
kohta oleks saadetise avamisel nähtav. 

c) aktiivne materjal on täielikult ümbritsetud mitteaktiivsete komponentidega (instrumendiks või toodetud 
esemeks ei loeta seadet, mille ainus ülesanne on radioaktiivse materjali sisaldamine); 

d) iga üksiku eseme ja iga saadetise puhul peetakse kinni tabeli 2.2.7.2.4.1.2 vastavates veergudes 2 ja 
3 sätestatud piirmääradest; ja 

e) (reserveeritud); 

f) kui pakend sisaldab lõhustuvat materjali, kohaldub üks alajao 2.2.7.2.3.5 punktidest a kuni f. 

2.2.7.2.4.1.4 Radioaktiivse materjali, mis ei ole alajaos 2.2.7.2.4.1.3 kirjeldatud kujul ja mille aktiivsus ei ületa tabeli 
2.2.7.2.4.1.2 veerus 4 sätestatud piirmäärasid, võib klassifitseerida ÜRO nr 2910 RADIOAKTIIVNE 
MATERJAL, VABASAADETIS – PIIRATUD MATERJALIKOGUS alla tingimusel, et: 

a) saadetis säilitab tavalistes veotingimustes radioaktiivse sisu;  

b) saadetise on tähistatud märkega „RADIOAKTIIVNE” kas: 

(i) oma sisepinnal selliselt, et hoiatus radioaktiivse materjali olemasolu kohta oleks saadetise 
avamisel nähtav; või 

(ii) pakendi välispinnal, kui sisepinna tähistamine on ebapraktiline; ja 

(c) kui pakend sisaldab lõhustuvat materjali, kohaldub üks alajao 2.2.7.2.3.5 punktidest a kuni f. 

2.2.7.2.4.1.5 Uraanheksafluoriidi, mis ei ületa tabeli 2.2.7.2.4.1.2 veerus 4 määratletud piirmäärasid, võib klassifitseerida 
ÜRO nr 3507 URAANHEKSAFLUORIID, RADIOAKTIIVNE MATERJAL, VABASAADETIS, vähem kui 0,1 kg 
pakendi kohta, mittelõhustuv või lõhustuv – vabastatud alla tingimusel et: 

a) uraanheksafluoriidi mass pakendis on väiksem kui 0,1 kg; 

b) täidetud on alajagude 2.2.7.2.4.5.2 ja 2.2.7.2.4.1.4 (a) ja (b) tingimused. 

2.2.7.2.4.1.6 Looduslikust uraanist, vaesustatud uraanist või looduslikust tooriumist toodetud esemed ja esemed, milles 
ainsaks radioaktiivseks materjaliks on kiiritamata looduslik uraan, kiiritamata vaesustatud uraan või kiiritamata 
looduslik toorium, võib klassifitseerida ÜRO nr 2909 RADIOAKTIIVNE MATERJAL, VABASAADETIS – 
LOODUSLIKUST URAANIST või VAESUSTATUD URAANIST või LOODUSLIKUST TOORIUMIST 
TOODETUD ESEMED alla tingimusel, et uraani või tooriumi välispind on kaetud mitteaktiivse metallist või 
muust samaväärsest materjalist kaitsevarjega. 

2.2.7.2.4.1.7 Tühja pakendi, mis on varem sisaldanud radioaktiivset materjali võib klassifitseerida ÜRO nr 2908 
RADIOAKTIIVNE MATERJAL, VABASAADETIS – TÜHI PAKEND alla tingimusel, et: 

a) see on hästi säilinud ja kindlalt suletud; 

b) selle struktuuris oleva uraani või tooriumi välispind on kaetud mitteaktiivse metallist või muust 
samaväärsest materjalist kaitsevarjega; 

c) sisemise kinnitumata saaste tase ei ületa mis tahes 300 m2 pinnal keskmiselt: 

(i) beeta- ja gammakiirguse allikate ning vähemürgiste alfakiirgusallikate puhul 400 Bq/cm2; ja 

(ii) kõigi muude alfakiirguse allikate puhul 40 Bq/cm2; 

d) ükski alajao 5.2.2.1.11.1 kohane märgis pole enam nähtav; ja 

e) kui pakend on sisaldanud lõhustuvat materjali, kohaldub üks alajao 2.2.7.2.3.5 punktidest a kuni f või 
kohaldub üks alajaot 2.2.7.1.3 eranditest. 

2.2.7.2.4.1.8 kõik ohumärgised, mis võisid olla sellele paigutatud alajao 5.2.2.1.11.1 kohaselt, ei ole enam nähtavad 

2.2.7.2.4.2 Klassifitseerumine madala eriaktiivsusega aineks (LSA) 

Radioaktiivse materjali võib klassifitseerida madala eriaktiivsusega aineks ainult juhul, kui materjal vastab 
alajao 2.2.7.1.3 LSA definitsioonile ja alajao 2.2.7.2.3.1, alajao 4.1.9.2 ja jao 7.5.11 CW 33 punkti 2 
tingimused on täidetud. 

2.2.7.2.4.3 Klassifitseerumine saastunud pinnaga esemeks (SCO) 

Radioaktiivse materjali võib klassifitseerida saastunud pinnaga esemeks ainult juhul, kui materjal vastab 
alajao 2.2.7.1.3 SCO definitsioonile ja alajao 2.2.7.2.3.1, alajao 4.1.9.2 ja jao 7.5.11 CW 33 punkti 2 
tingimused on täidetud. 

2.2.7.2.4.4 Klassifitseerumine A-tüüpi saadetiseks 

Radioaktiivset materjali sisaldavad saadetised võib klassifitseerida A-tüüpi saadetisteks, kui täidetud on 
järgmised tingimused: 

A-tüüpi saadetised ei sisalda suuremaid aktiivsusi, kui üks alljärgnevatest: 



 

 

a) eriliiki radioaktiivse materjali puhul – A1;  

b) kõikide muude radioaktiivsete materjalide puhul – A2. 

Radionukliidide segude puhul, mille omadused ja vastavad aktiivsused on teada, kehtib A-tüüpi saadetise 
radioaktiivse sisu suhtes järgmine tingimus: 

 ≤ 1 

kus 

B(i) on eriliiki radioaktiivse materjali i-nda radionukliidi aktiivsus; 

A1(i) A1 väärtus radionukliidi i jaoks; 

C(j) radioaktiivse materjali, mis ei ole eriliiki radioaktiivne materjal, j-nda radionukliidi aktiivsus; ja 

A2(j) on A2 väärtus radionukliidi j jaoks. 

2.2.7.2.4.5 Uraanheksafluoriidi klassifitseerimine 

2.2.7.2.4.5.1 Uraanheksafluoriidile määratakse ainult järgnev: 

(a) ÜRO nr 2977 RADIOAKTIIVNE MATERJAL, URAANHEKSAFLUORIID, LÕHUSTUV; 

(b) ÜRO nr 2978 RADIOAKTIIVNE MATERJAL, URAANHEKSAFLUORIID, mittelõhustuv või lõhustuv – 

vabastatud; või 

(c) ÜRO nr 3507 URAANHEKSAFLUORIID, RADIOAKTIIVNE MATERJAL, VABASAADETIS, vähem kui 0,1 kg 
pakendi kohta, mittelõhustuv või lõhustuv – vabastatud 

2.2.7.2.4.5.2 Uraanheksafluoriidi sisaldavad saadetised peavad vastama järgnevatele nõuetele: 

a) ÜRO nr 2977 ja 2978 korral ei tohi uraanheksafluoriidi kogus erineda antud pakendi puhul lubatust ja 
ÜRO nr 3507 puhul peab uraanheksafluoriidi kogus olema väiksem kui 0,1 kg. 

b) uraanheksafluoriidi kogus ei tohi olla suurem kui see, mis jätaks paisumisruumi vähem kui 5% 
saadetise arvestuslikust paisumisruumist maksimaalse temperatuuri juures, mis on kindlaks 
määratud seadmete jaoks, kus veetavat materjali kasutatakse, ja 

c) uraanheksafluoriidi tohib olla ainult tahkes olekus ja siserõhu juures, mis ei ole suurem kui 
atmosfäärirõhk saadetise veoks üleandmisel. 

2.2.7.2.4.6 Klassifitseerimine B(U)-, B(M)- või C-tüüpi saadetisteks 

2.2.7.2.4.6.1 Alajaos 2.2.7.2.4 (2.2.7.2.4.1–2.2.7.2.4.5) klassifitseerimata saadetised tuleb klassifitseerida vastavalt 
tehnilise lahenduse päritoluriigi pädeva asutuse poolt saadetisele antud tüübikinnitussertifikaadile. 

2.2.7.2.4.6.2 Saadetise võib klassifitseerida B(U)-tüüpi, B(M)-tüüpi või C-tüüpi saadetiseks nagu on määratletud 
tüübikinnitussertifikaadis. 

2.2.7.2.5 Erikorraldused 

Radioaktiivne materjal tuleb klassifitseerida erikorralduse alusel veetavaks, kui selle vedu peab toimuma 
vastavalt jaole 1.7.4. 

  



 

 

2.2.8 Klass 8  Sööbivad ained 

2.2.8.1 Definitsioon, üldsätted ja kriteeriumid 

2.2.8.1.1 Sööbivad ained on ained, mis põhjustavad keemilise mõju abil pöördumatuid kahjustusi nahale või mis 
lekkimise korral kahjustavad teisi veoseid või transpordivahendit või isegi hävitavad need.. Käesoleva klassi 
pealkiri hõlmab samuti muid aineid, mis moodustavad sööbivat vedelikku ainult vee juuresolekul või mis 
tekitavad sööbivat auru või udu õhus oleva loomuliku niiskuse toimel. 

2.2.8.1.2 Nahale sööbivalt mõjuvate ainete ja segude üldise klassifikatsiooni sätted on toodud alajaos 2.2.8.1.4. Sööbiv 
mõju nahale tähendab pöördumatuid kahjustusi nahale, täpsemalt aine või seguga kokkupuute järel tekkivat 
nähtavat nekroosi, mis läbib epidermise ja kahjustab dermist. 

2.2.8.1.3 Vedelike ja veo ajal vedelaks muutuda võivate tahkete ainete puhul, mida ei loeta nahale sööbivaks, tuleb 
siiski hinnata nende võimet kutsuda esile teatud metallpindade korrosiooni alajao 2.2.8.1.5.3 punkti c lõigu ii 
kriteeriumide kohaselt. 

2.2.8.1.4 Klassifitseerimise üldsätted 

2.2.8.1.4.1 8. klassi ained ja esemed jaotatakse järgmiselt:  

C1 - C11 Kaasneva ohuta sööbivad ained ja selliseid aineid sisaldavad esemed: 

C1 - C4 happelised ained: 

C1 anorgaanilised, vedelad, 

C2 anorgaanilised, tahked, 

C3 orgaanilised, vedelad, 

C4 orgaanilised, tahked; 

C5 - C8 aluselised ained: 

C5 anorgaanilised, vedelad, 

C6 anorgaanilised, tahked, 

C7 orgaanilised, vedelad, 

C8 orgaanilised, tahked; 

C9 - C10 muud sööbivad ained: 

C9 vedelikud, 

C10 tahked; 

C11 esemed 

C11 Esemed; 

CF Kergestisüttivad sööbivad ained: 

CF1 vedelikud, 

CF2 tahked; 

CS Isekuumenevad sööbivad ained: 

CS1 vedelikud, 

CS2 tahked; 

CW Sööbivad ained, mis veega kontaktis olles eraldavad kergestisüttivaid gaase: 

CW1 vedelikud 

CW2 tahked; 

CO Oksüdeerivad sööbivad ained: 

CO1 vedelikud, 

CO2 tahked; 

CT Mürgised sööbivad ained ja selliseid aineid sisaldavad esemed: 

CT1 vedelikud, 

CT2 tahked; 

CT3 esemed 

CFT Kergestisüttivad, vedelad, mürgised, sööbivad ained; 

COT Oksüdeerivad, mürgised, sööbivad ained. 



 

 

2.2.8.1.4.2 8. klassi ained ja segud klassifitseeritakse vastavalt nende vedamise ohtlikkuse järgi kolme pakendigruppi: 

(a) Pakendigrupp I: väga ohtlikud ained ja segud; 

(b) Pakendigrupp II: keskmiselt ohtlikud ained ja segud; 

(c) Pakendigrupp III: väheohtlikud ained ja segud. 

2.2.8.1.4.3 Peatüki 3.2 tabelis A loetletud ainete määramine 8. klassi pakendigruppidesse toimub praktilise kogemuse 
alusel, arvesse tuleb võtta selliseid lisategureid, nagu risk sissehingamisel (vt alajagu 2.2.8.1.4.5) ja 
reageerimine veega (kaasa arvatud ohtlike lagunemissaaduste moodustamine) 

2.2.8.1.4.4 Uusi aineid ja segusid võib määrata pakendigruppidesse selle alusel, kui kaua kestva kontakti jooksul tekivad 
pöördumatud kahjustused tervetele nahakudedele alajaos 2.2.8.1.5 toodud kriteeriumide alusel. Alternatiivina 
võib segude puhul kasutada alajaos 2.2.8.1.6 toodud kriteeriume. 

2.2.8.1.4.5 Aine või segu, mis vastab 8. klassi kriteeriumidele ning mille tolmude ja udude mürgisus sissehingamisel 
(LC50) on I pakendigrupi piirides, kuid mürgisus allaneelamisel või nahakontakti kaudu ainult III või madalama 
pakendigrupi piirides tuleb määrata 8. klassi (vt alajagu 2.2.61.7.2). 

2.2.8.1.5 Ainetele ja segudele pakendigrupi määramine 

2.2.8.1.5.1 Esimesena tuleb kaaluda inimeste ja loomade pealt hangitud informatsiooni, kaasa arvatud ühekordse või 
korduva kokkupuute põhjal, sest see informatsioon puudutab otseselt mõju nahale. 

2.2.8.1.5.2 Alajao 2.2.8.1.4.4 kohaselt pakendigrupi määramisel tuleb arvestada inimestega juhtunud õnnetustes saadud 
kogemusi. Kui pole kogemuslikku teavet aine mõjust inimesele, tuleb pakendigrupi klassifikatsioon määrata 
OECD katsejuhendis 4047, 4358, 4319 või 43010 toodud katseandmete alusel. Ainet või segu, mis määratakse 
ühe nimetatud juhendi kohaselt mittesööbivaks või mida OECD katsejuhendi 43911 kohaselt ei klassifitseerita, 
võib lugeda RID-i kohaldamisel edasiste katseteta nahale mittesööbivaks. Kui katse tulemused näitavad, et 
aine või segu on sööbiv ja seda ei määrata I pakendigruppi, kuid katsemeetod ei võimalda II ja III 
pakendigrupi vahel vahet teha, määratakse see pakendirühma II. Kui katse tulemused näitavad, et aine või 
segu on sööbiv, kuid katsemeetod ei võimalda pakendigruppide vahel vahet teha, määratakse see 
pakendigruppi I, kui mõni muu katse ei näita muud pakendigruppi. 

2.2.8.1.5.3 Sööbivatele ainetele määratakse pakendigrupid järgmiste kriteeriumite alusel (vt tabel 2.2.8.1.5.3):  

 a) I pakendigrupp määratakse ainetele, mis põhjustavad tervetele nahakudedele pöördumatu kahjustuse 
kuni 60-minutilise vaatlusperioodi jooksul pärast 3-minutilist või lühemat naha ja aine vahetu kokkupuute 
aega; 

 b) II pakendigrupp määratakse ainetele, mis põhjustavad tervetele nahakudedele pöördumatu kahjustuse 
kuni 14-päevase vaatlusperioodi jooksul pärast kauem kui 3 minutit kestva, kuid mitte üle 60-minutilise naha ja 
aine vahetu kokkupuute aega; 

 c) III pakendigrupp määratakse ainetele, mis: 

  (i) põhjustavad tervetele nahakudedele pöördumatu kahjustuse kuni 14-päevase 
vaatlusperioodi jooksul pärast rohkem kui 60 minutit, kuid mitte üle 4 tundi kestva naha ja aine 
vahetu kokkupuute aega või 

  (ii) mille puhul on tehtud kindlaks, et need ei tekita tervele nahale pöördumatut kahjustust, 
kuid korrodeerivad nii terase kui alumiiniumi katsetamisel kas terase või alumiiniumi pinda 
rohkem kui 6,25 mm paksuselt ühe aasta jooksul, kui katse toimus temperatuuril 55 °C. Katses 
kasutatakse terase marki S235JR+CR (1,0037 ehk St 37-2), S275J2G3+CR (1,0144 ehk St 44-
3), ISO 3574, ühtne numeratsioonisüsteem (UNS) G10200 või SAE 1020, ja plakeerimata 
alumiiniumi marki 7075-T6 või AZ5GU-T6. Sobiva katse kirjeldus on antud „Katsete ja 
kriteeriumide käsiraamatu” III osa 37. jaos. 

MÄRKUS: kui terase või alumiiniumi esmasel katsel selgub, et katsetatav aine on korrodeeriv, ei ole teise 
metalliga järelkatset vaja teha.  

                                                 
7 OECD keemiliste ainete katsejuhend nr 404 „Acute Dermal Irritation/Corrosion”(2015). 
8 OECD keemiliste ainete katsejuhend nr 435 „In Vitro Membrane Barrier Test Method for Skin Corrosion” (2015). 
9 OECD keemiliste ainete katsejuhend nr 431 „In Vitro Skin Corrosion: reconstructed human epidermis (RHE) test method“ 
2016. 
10 OECD keemiliste ainete katsejuhend nr 430 „In Vitro Skin Corrosion: Transcutaneous Electrical Resistance Test Method 
(TER)” (2015). 
11 OECD keemiliste ainete katsejuhend nr 439 „In Vitro Skin Irritation: Reconstructed Human Epidermis Test Method" 
2015.“ 



 

 

Tabel 2.2.8.1.5.3:  alajao 2.2.8.1.5.3 kriteeriumide kokkuvõtlik tabel 

 

Pakendi-

grupp 

Kokkupuute-

aeg 

Vaatlus-

periood 

Mõju 

I ≤ 3 min ≤ 60 min terve nahakoe pöördumatu kahjustus 

II > 3 min ≤ 1 h ≤ 14 p terve nahakoe pöördumatu kahjustus 

III > 1 h ≤ 4 h ≤ 14 p terve nahakoe pöördumatu kahjustus 

III - - korrosioon terase või alumiiniumi pinnal üle 

6,25 mm aastas, kui katsetemperatuur on mõlema 

materjali puhul 55 ºC 

2.2.8.1.6 Segudele alternatiivse pakendigrupi määramise meetodid: samm-sammult käsitlus 

 

2.2.8.1.6.1 Üldsätted 

 Segude puhul tuleb hankida või tuletada informatsioon, mille alusel saab segule kohaldada kriteeriume, et 
klassifitseerida ja määrata pakendigrupid. Klassifitseerimine ja pakendigrupi määramine on mitmeastmeline ja 
sõltub segu või sarnaste segude ja/või koostisosade kohta saadaval oleva informatsiooni hulgast. Allpool 
toodud joonise 2.2.8.1.6.1 voodiagrammil esitatakse protseduur, mida tuleb järgida: 

Joonis 2.2.8.1.6.1: Sööbivate segude klassifitseerimise ja pakendigrupi määramise samm-sammult käsitlus 

 

Saadaval on 

katseandmed segu 

kohta tervikuna 

Jah 

 
Kohaldage alajao 2.2.8.1.5 kriteeriumi  

Klassifitseerige ja 

määrake pakendigrupp 

Ei     

Saadaval on piisavalt 

andmeid sarnaste 

segude kohta, et 

hinnata naha 

sööbimise ohtu 

Jah 

 

Kohaldage alajao 2.2.8.1.6.2 

ülekandmispõhimõtteid 
 

Klassifitseerige ja 

määrake pakendigrupp 

Ei     

Saadaval on kõigi 

koostisosade andmed 

sööbivuse kohta 

Jah 

 

Kohaldage alajao 2.2.8.1.6.3 

arvutusmeetodit 
 

Klassifitseerige ja 

määrake pakendigrupp 

2.2.8.1.6.2 Ülekandmispõhimõtted 

Kui segu puhul pole katsetatud selle naha sööbimise potentsiaali, kuid on olemas piisavad andmed nii 
üksikute koostisosade kui sarnaste katsetatud segude kohta, et segu piisavalt hästi klassifitseerida ja 
määrata sellele pakendigrupp, siis tuleb andmeid kasutada järgnevate ülekandmispõhimõtete alusel. See 
tagab, et klassifitseerimise protsessis kasutatakse saadavalolevaid andmeid segu ohtlikkuse 
iseloomustamisel suurimal võimalikul määral. 

 (a) Lahjendamine: kui katsetatud segu on lahjendatud lahjendiga, mis ei vasta 8. klassi kriteeriumidele ja mis 
ei mõjuta teiste koostisosade pakendigruppe, siis võib uuele lahjendatud segule määrata sama pakendigrupi 
kui algsele katsetatud segule. 

 MÄRKUS: Teatud juhtudel võib segu või aine lahjendamine suurendada sööbivaid omadusi. Sellisel juhul ei 
saa seda ülekandmispõhimõtet kasutada. 

(b) Partii alusel: võib eeldada, et segu katsetatud tootmispartii naha sööbimise potentsiaal on põhimõtteliselt 
samaväärne sama kaubandusliku toote teise, katsetamata partiiga, kui selle on tootnud sama tootja või see 
on toodetud sama tootja kontrolli all, välja arvatud juhul, kui on põhjust uskuda, et esineb märkimisväärseid 
kõrvalekaldeid, mille tõttu on katsetamata partii naha sööbimise potentsiaal muutunud. Viimasel juhul on 
vajalik uus klassifitseerimine. 

(c) Pakendigrupi I segude kontsentreerimine: kui pakendigrupi I kriteeriume täitvat katsetatud segu 
kontsentreeritakse, siis võib määrata suurema kontsentratsiooniga katsetamata segu pakendigruppi I ilma 
täiendavate katseteta. 

(d) Interpoleerimine pakendigrupi sees: kui kolmel segul (A, B ja C) on identsed koostisosad, kusjuures 
segusid A ja B on katsetatud ning need kuuluvad samasse pakendigruppi naha sööbimise alusel, ja 
katsetamata segul C on samad 8. klassi koostisosad kui segudel A ja B, kuid 8. klassi koostisosade 
kontsentratsioonid jäävad segude A ja B kontsentratsioonide vahele, siis võib segu C puhul eeldada 
samasugust naha sööbimise pakendigruppi kui segul A ja B. 

(e) Ligikaudu samasugused segud: eeldades, et: 



 

 

(i) Kaks segu: (A + B) ja (C + B); 

(ii) Koostisosa B kontsentratsioon on mõlemas segus sama; 

(iii) Koostisosa A kontsentratsioon segus (A + B) on võrdne koostisosa C kontsentratsiooniga segus 
(C + B); 

(iv) Saadaval on koostisosade A ja C naha sööbimise andmed ning need on ligikaudu samaväärsed, 
st neil on sama naha sööbimise alusel sama pakendigrupp ja need ei mõjuta koostisosa B naha 
sööbimise potentsiaali. 

Kui segu (A + B) või (C + B) on juba katseandmete alusel klassifitseeritud, siis võib teise segu määrata 
samasse pakendigruppi. 

2.2.8.1.6.3 Ainete klassifikatsioonil põhinev arvutusmeetod 

2.2.8.1.6.3.1 Kui segu ei ole katsetatud naha sööbimise potentsiaali määramiseks või sarnaste segude kohta pole saadaval 
piisavalt andmeid, siis tuleb klassifitseerimisel ja pakendigrupi määramisel võtta arvesse segus olevate ainete 
sööbivaid omadusi. 

 Arvutusmeetodi kohaldamine on lubatud ainult siis, kui ei esine sünergilist mõju, mille tõttu oleks segu 
sööbivus suurem kui selle koostisosade summal. See piirang kohaldub ainult siis, kui segule määratakse 
pakendigrupp II või III. 

2.2.8.1.6.3.2 Kui kasutatakse arvutusmeetodit, siis tuleb arvesse võtta kõiki 8. klassi koostisosi, mille kontsentratsioon on 
suurem kui 1% või võrdne sellega, või neid koostisosi, mille kontsentratsioon on alla 1% ja mis on siiski 
olulised segu naha sööbimise klassifitseerimiseks. 

2.2.8.1.6.3.3 Sööbivaid koostisosi sisaldavate segude määramisel sööbivaks seguks ja pakendigrupi määramisel tuleb 
kohaldada joonise 2.2.8.1.6.3 voodiagrammil toodud arvutusmeetodit. Selle arvutusmeetodi puhul kehtivad 
üldised kontsentratsioonipiirid, kui I pakendigrupi ainete hindamiseks kasutatakse esimeses etapis 1% ja 
muudes etappides kasutatakse vastavalt 5%. 

2.2.8.1.6.3.4 Kui pärast aine kandmist peatüki 3.2 tabelisse A või erisättesse määratakse sellele konkreetne 
kontsentratsioonipiir (SCL), siis tuleb kasutada seda piirväärtust üldise kontsentratsioonipiiri asemel (GCL).  

2.2.8.1.6.3.5 Igas arvutusmeetodi sammus tuleb võtta kasutusele summa valem. See tähendab, et võimaluse korral tuleb 
üldine kontsentratsioonipiir asendada konkreetse kontsentratsioonipiiriga, mis on ainele määratud (SCLi), ning 
kasutusele võetud valem on segus sisalduvatele erinevatele ainetele määratud kontsentratsioonipiiride 
kaalutud keskmine: 

𝑃𝐺𝑥1

𝐺𝐶𝐿
+  

𝑃𝐺𝑥2

𝑆𝐶𝐿2
+ ⋯ +

𝑃𝐺𝑥𝑖

𝑆𝐶𝐿𝑖
≥ 1 

 Kus: 

 PG xi = segus oleva aine 1, 2 … i aine kontsentratsioon, millele on määratud pakendigrupp x (I, II või III) 

 GCL = üldine kontsentratsioonipiir 

 SCLi = ainele i määratud konkreetne kontsentratsioonipiir 

 Pakendigrupi kriteeriumid on täidetud, kui arvutuse tulemus on suurem kui 1 või võrdne sellega. 
Arvutusmeetodi igas sammus hindamiseks kasutatavad üldised kontsentratsioonipiirid on toodud joonisel 
2.2.8.1.6.3. 

 Eespool toodud valemi kasutamise näited on toodud allpool märkuses. 

 MÄRKUS: eespool toodud valemi kasutamise näited 

 Näide 1: Segu sisaldab üht sööbivat ainet kontsentratsiooniga 5%, mis on määratud pakendigruppi I ilma 
konkreetse kontsentratsioonipiirita: 

 Arvutus pakendigrupi I puhul: 
5

5 (GCL)
= 1 ➔ määrata 8. klassi, pakendigruppi I. 

 Näide 2: Segu sisaldab kolme ainet, mis on nahale sööbivad; neist kahel (A ja B) on konkreetne 
kontsentratsioonipiir, kolmandale (C) kohaldub üldine kontsentratsioonipiir. Ülejäänud segu ei tule arvesse 
võtta: 

 



 

 

Aine X segus ja selle 

määramine 

pakendigruppi klassis 8 

Kontsentratsioon 

(conc) segus, % 

Konkreetne 

kontsentratsioonipiir 

(SCL) 

pakendigrupile I 

Konkreetne 

kontsentratsioonipiir 

(SCL) 

pakendigrupile II 

Konkreetne 

kontsentratsioonipiir 

(SCL) 

pakendigrupile III 

A, määratud 

pakendigruppi I 
3 30% puudub puudub 

B, määratud 

pakendigruppi I 
2 20% 10% puudub 

C, määratud 

pakendigruppi III 
10 puudub puudub puudub 

 

Arvutuskäik pakendigrupi I puhul: 

12.0
)IPGSCL(20

)Bconc(2

)IPGSCL(30

)Aconc(3
=+

 

Pakendigrupi I kriteerium ei ole täidetud. 

 

 

Arvutuskäik pakendigrupi II puhul: 

18.0
)IIPGSCL(10

)Bconc(2

)IIPGGCL(5

)Aconc(3
=+

 

Pakendigrupi II kriteerium ei ole täidetud. 

 

Arvutuskäik pakendigrupi III puhul: 

13
)IIIPGGCL(5

)Cconc(10

)IIIPGGCL(5

)Bconc(2

)IIIPGGCL(5

)Aconc(3
=++

 

 

Pakendigrupi III kriteerium on täidetud, segu määratakse klassi 8 ja pakendigruppi III. 

 

 

 



 

 

2.2.8.1.7 Kui klassi 8 ained lisandite tõttu satuvad erinevatesse riski kategooriatesse võrreldes nendega, kuhu kuuluvad 
peatüki 3.2 tabelis A loetletud ained, tuleb need segud määrata kirjete alla, millesse nad kuuluvad oma 
tegeliku ohtlikkuse astme alusel. 

MÄRKUS: Lahuste ja segude (nagu keemiatooted ja jäätmed) klassifitseerimise kohta vt ka 2.1.3. 

2.2.8.1.8 Kooskõlas alajaos 2.2.8.1.6 kehtestatud kriteeriumidega võib samuti otsustada, kas loetelus toodud lahuse või 
segu omadused on sellised, et selle lahuse või segu kohta käesoleva klassi sätted ei kehti. 

MÄRKUS: RID-i nõuded ei kehti ÜRO nr 1910 kaltsiumoksiidi ja ÜRO nr 2812 naatriumaluminaadi kohta, mis 
on loetletud ÜRO tüüpeeskirjas. 

 

2.2.8.2 Veoks mittelubatud ained 

2.2.8.2.1 8. klassi keemiliselt ebastabiilseid aineid ei ole lubatud vedada, välja arvatud juhul, kui on võetud vajalikud 
ettevaatusabinõud, mis normaalsetel veotingimustel kas välistavad ohtliku lagunemise või polümerisatsiooni 
võimaluse. Polümerisatsiooni vältimiseks vajalike ettevaatusabinõude kohta vt peatüki 3.3 erisätet 386. Erilist 
tähelepanu peab pöörama sellele, et anumad ja paagid ei sisaldaks mingeid aineid, mis neid reaktsioone esile 
kutsuvad. Kui temperatuurikontroll on vajalik aine polümeriseerumise ennetamiseks (st pakendis või IBC-s 
aine, mille isekiireneva polümerisatsiooni temperatuur on 50 °C või vähem, või paagis aine, mille isekiireneva 
polümerisatsiooni temperatuur on 45 °C või vähem), ei ole ainet lubatud vedada. 

2.2.8.2.2 Järgmisi aineid ei tohi veole vastu võtta: 

- ÜRO nr 1798 KUNINGVESI; 

- keemiliselt ebastabiilne kasutatud väävelhape; 

- keemiliselt ebastabiilsed nitreeritud hapete või jääk-lämmastikhappe denitrifitseerimata segud; 

- perkloorhappe vesilahus, milles on üle 72 mass% puhast hapet või perkloorhappe segud igasuguste 
muude vedelikega peale vee. 

Järgmisi aineid ei tohi veoks raudteel vastu võtta: 

- Vääveltrioksiid, vähemalt 99.95 % rafineeritud, inhibiitorita (stabiliseerimata). 

2.2.8.3 Ühiste kirjete loend  

 Klassifikat-
sioonikood 

ÜRO nr Aine või eseme nimetus 

Ilma kaasneva ohuta sööbivad ained ja selliseid aineid sisaldavad esemed 

  vedeliku
d C1 

2584 ALKÜÜLSULFOONHAPPED, VEDELAD, milles on 
üle 5% vaba väävelhapet või  

2584 ARÜÜLSULFOONHAPPED, VEDELAD, milles on üle 
5% vaba väävelhapet 

2693 VESINIKSULFITITE VESILAHUS, N.O.S. 

2837 DISULFAATIDE VESILAHUS 
3264 SÖÖBIV VEDELIK, HAPPELINE, ANORGAANILINE, 

N.O.S. 

 Anorgaa-
nilised 

  

Happed 

 tahked 
C2 

1740 VESINIKFLUORIIDID, TAHKED, N.O.S. 

2583 ALKÜÜLSULFOONHAPPED, TAHKED või 

2583 ARÜÜLSULFOONHAPPED, TAHKED, milles on üle 
5% vaba väävelhapet 

   3260 SÖÖBIV TAHKE AINE, HAPPELINE, 
ANORGAANILINE, N.O.S. 

   

  vedeliku
d C3 

2586 ALKÜÜLSULFOONHAPPED, VEDELAD milles on 
alla 5% vaba väävelhapet või 

2586 ARÜÜLSULFOONHAPPES, VEDELAD milles on alla 
5% vaba väävelhapet 

2987 KLOROSILAANID, SÖÖBIVAD, N.O.S. 

3145 ALKÜÜLFENOOLID, VEDELAD, N.O.S. (kaasa 
arvatud C2-C12 homoloogid) 

3265 SÖÖBIV VEDELIK, HAPPELINE, ORGAANILINE, 
N.O.S. 

 Orgaani-
lised 

  

 

tahked 
C4 

2430 ALKÜÜLFENOOLID, TAHKED, N.O.S. (kaasa 
arvatud C2-C12 homoloogid) 

2585 ALKÜÜLSULFOONHAPPED, TAHKED, mis ei sisalda 
üle 5% vaba väävelhapet või 



 

 

2585 ARÜÜLSULFOONHAPPED, TAHKED, mis ei sisalda 
üle 5% vaba väävelhapet 

  

  vedeliku
d C5 

1719 SÖÖVITAV LEELISELINE VEDELIK, N.O.S. 
2797 AKUVEDELIK, LEELISELINE 

3266 SÖÖBIV VEDELIK, ALUSELINE, ANORGAANILINE, 
N.O.S. 

 Anorgaani-
lised 

  

Alused 

 tahked 
C6 

3262 SÖÖBIV TAHKE AINE, ALUSELINE, 
ANORGAANILINE, N.O.S. 

  



 

 

Ilma kaasneva ohuta sööbivad ained(jätk) 

Alused    

 Orgaani-
lised 

vedeliku
d C7 

2735 AMIINID, VEDELAD, SÖÖBIVAD, N.O.S. või 
2735  POLÜAMIINID, VEDELAD, SÖÖBIVAD, N.O.S. 
3267 SÖÖBIV VEDELIK, ALUSELINE, ORGAANILINE, 

N.O.S. 

    

  tahked 
C8 

3259 AMIINID, TAHKED, SÖÖBIVAD, N.O.S. või 

3259 POLÜAMIINID, TAHKED, SÖÖBIVAD, N.O.S. 

3263 SÖÖBIV TAHKE AINE, ALUSELINE, ORGAANILINE, 
N.O.S. 

     

Muud sööbivad ained 

vedeliku
d C9 

1903 DESINFEKTSIOONIVAHEND, VEDEL, SÖÖBIV, 
N.O.S. 

2801 VÄRVAINE, VEDEL, SÖÖBIV, N.O.S. või 

2801 VÄRVAINE POOLTOODE, VEDEL, SÖÖBIV, N.O.S. 

3066 VÄRV (kaasa arvatud värv, lakk, email, peits, shellak, 
värnits, polituur, vedel täiteaine ja vedel laki alus) või  

1760 VÄRVI AINED (kaasa arvatud värvi vedeldid ja 
redutseerivad ühendid) SÖÖBIV VEDELIK, N.O.S. 

  
 

 

tahked 
ained(a) 

C10 

3147 VÄRVAINE, TAHKE, SÖÖBIV, N.O.S. või 

3147 VÄRVI POOLTOODE, TAHKE, SÖÖBIV, N.O.S. 

3244 TAHKED AINED, SISALDAVAD SÖÖBIVAT 

VEDELIKKU, N.O.S. 1759 SÖÖBIV TAHKE AINE, 

N.O.S. 

  

Esemed C11 

1774 
2028 
 
 
2794 

TULEKUSTUTI TÄITEVEDELIK, sööbiv vedelik 
SUITSUPOMMID, MITTEPLAHVATAVAD, 
sisaldavad sööbivat vedelikku, ilma initseeriva 
seadmeta 
VEDELIKAKUD, HAPPEGA TÄIDETUD, elektriliselt 
laetud 

 
2795 

 
VEDELIKAKUD, LEELISEGA TÄIDETUD, elektriliselt 
laetud 

 
2800 

 
VEDELIKUGA TÄIDETUD, HERMEETILISELT 
SULETUD AKUD, elektriliselt laetud 

 
3028 
 
3477 
 
3477 
 
 
3477 
 
 
3547 
 

 
KUIVAD AKUD, SISALDAVAD TAHKET KAALIUM-
HÜDROKSIIDI, elektriliselt laetud 
KÜTUSEELEMENDID (KASSETID), mis sisaldavad 
sööbivaid aineid 
SEADMETES OLEVAD KÜTUSEELEMENDID 
(KASSETID), mis sisaldavad sööbivaid aineid 
 
SEADMETESSE PAKITUD KÜTUSEELEMENDID 
(KASSETID), mis sisaldavad sööbivaid aineid 
 
SÖÖBIVAT AINET SISALDAVAD ESEMED, N.O.S 

  



 

 

 Klassifikat-
sioonikood 

ÜRO nr Aine või eseme nimetus 

Kaasneva ohuga sööbivad ained ja selliseid aineid sisaldavad esemed 

   3470 VÄRV, SÖÖBIV, KERGESTISÜTTIV (kaasa arvatud 
värv, lakk, email, peits, šellak, värnits, polituur, vedel 
täiteaine ja vedel lakialus) või 

   3470 VÄRVIGA SEOTUD MATERJALID, SÖÖBIVAD, 
KERGESTISÜTTIVAD (kaasa arvatud värvi lahustid ja 
redutseerimise ühend) 

 vedelikud(b) CF1 2734 AMIINID, VEDELAD, SÖÖBIVAD, 
KERGESTISÜTTIVAD, N.O.S. või POLÜAMIINID,  

2734  VEDELAD, SÖÖBIVAD, KERGESTISÜTTIVAD, 
N.O.S. 

2986 KLOROSILAANID, SÖÖBIVAD, 
KERGESTISÜTTIVAD, N.O.S. 

Kergesti-
süttivad CF 

  2920 SÖÖBIV VEDELIK, KERGESTISÜTTIV, N.O.S. 

    

 tahked CF2 2921 SÖÖBIV TAHKE AINE, KERGESTISÜTTIV, N.O.S. 

     

 vedelikud CS1 3301 SÖÖBIV VEDELIK, ISEKUUMENEV, N.O.S. 

Isekuume-
nev CS 

    

 tahked CS2 3095 SÖÖBIV TAHKE AINE, ISEKUUMENEV, N.O.S. 

     

 vedelikud(b) CW1 3094 SÖÖBIV VEDELIK, REAGEERIB VEEGA, N.O.S. 

Veega 
reageeriv 
CW 

    

 tahked CW2 3096 SÖÖBIV TAHKE AINE, REAGEERIB VEEGA, N.O.S. 

     

Oksüdeeriv 
CO 

vedelikud CO1 3093 SÖÖBIV VEDELIK, OKSÜDEERIV, N.O.S. 

    

 tahked CO2 3084 SÖÖBIV TAHKE AINE, OKSÜDEERIV, N.O.S. 

     

   3471 VESINIKFLUORIIDIDE LAHUS, N.O.S. 

     

 vedelikud(c) CT1 2922 SÖÖBIV VEDELIK, MÜRGINE, N.O.S. 

Mürgine(d) 

CT 

    

 tahked 
ained(e) 
Esemed 

CT2 
CT3 

2923 
 
3506 

SÖÖBIV TAHKE AINE, MÜRGINE, N.O.S. 
 
TOODETUD ESEMETES SISALDUV ELAVHÕBE 

     

Kergestisüttivad 
vedelikud, mürgised(d) 

CFT (Selle klassifikatsiooni all pole võimalik anda rohkem ühiseid 
kirjeid; vajadusel tuleb klassifitseerimine klassifikatsiooni-
koodiga ühise kirje alla teha vastavalt tabelis 2.1.3.10 toodud 
ohtude pingereale). 

     

Oksüdeerivad, 
mürgised(d),(e) 

COT (Selle klassifikatsiooni all pole võimalik anda rohkem ühiseid 
kirjeid; vajadusel tuleb klassifitseerimine klassifikatsiooni-
koodiga ühise kirje alla teha vastavalt tabelis 2.1.3.10 toodud 
ohtude pingereale). 

Allmärkused 

(a) Tahkete ainete segusid, mille kohta RID-i nõuded ei kehti, ning mürgiseid vedelikke ÜRO nr 3244 kirje all, 
võib vedada selle kirje kohaselt ilma 8. klassi klassifikatsioonikriteeriume rakendamata tingimusel, et aine 
laadimise ajal pole vaba vedelikku näha või pakendamise ajal on paak või konteiner suletud. Kõik pakendid 
peavad vastama sellele konstruktsioonitüübile, mis on läbinud lekkekindluse katse II pakendigrupi tasemel. 

(b) Klorosilaanid, mis veega või niiske õhuga kontaktis olles eraldavad kergestisüttivaid gaase, on klassi 4.3 
ained. 

(c) Kloroformaadid, millel on valdavalt mürgised omadused, on klassi 6.1 ained. 

(d) Sööbivad ained, mis on alajagude 2.2.61.1.4 kuni 2.2.61.1.9 definitsioonide kohaselt sissehingamisel väga 
mürgised, on klassi 6.1 ained. 

(e) ÜRO nr 1690 NAATRIUMFLUORIID, TAHKE, ÜRO nr 1812 KAALIUMFLUORIID, TAHKE, ÜRO nr 2505 
AMMOONIUMFLUORIID, ÜRO nr 2674 NAATRIUMFLUOROSILIKAAT, ÜRO nr 2856 
FLUOROSILIKAADID, N.O.S., ÜRO nr 3415 NAATRIUMFLUORIIDI LAHUS ja ÜRO nr 3422 
KAALIUMFLUORIIDI LAHUS on klassi 6.1 ained.  



 

 

2.2.9 Klass 9: Muud ohtlikud ained ja esemed 

2.2.9.1 Kriteeriumid 

2.2.9.1.1 9. klassi pealkiri hõlmab neid aineid ja esemeid, mille vedu on ohtlik ja mis ei kuulu teiste klasside alla. 

2.2.9.1.2 9. klassi ained ja esemed jaotatakse alajaotustesse järgmiselt: 

M1 Ained, mille peene tolmu sissehingamine võib tervist kahjustada; 

M2 Ained ja esemed, mis tulekahju korral võivad moodustada dioksiine; 

M3 Ained, mis tekitavad kergestisüttivat auru; 

M4 Liitiumakud; 

M5 Päästeseadmed; 

M6-M8 Keskkonnaohtlikud ained: 

M6 vesikeskkonda saastavad, vedelikud; 

M7 vesikeskkonda saastavad, tahked ained; 

M8 Geneetiliselt muundatud mikroorganismid ja organismid; 

M9-M10 Kõrgendatud temperatuuriga ained: 

M9 vedelikud; 

M10 tahked ained; 

M11 Muud ained ja esemed, mille vedu on ohtlik ja mis ei vasta teiste klasside ainete definitsioonidele. 

Definitsioonid ja klassifikatsioon 

2.2.9.1.3 9. klassi ained ja esemed on loetletud peatüki 3.2 tabelis A. Peatüki 3.2 tabeli A loetelus mittetoodud ained ja 
esemed tuleb määrata selle tabeli või tabeli 2.2.9.3. vastavasse kirjesse kooskõlas allpool toodud alajagudega 
2.2.9.1.4 kuni 2.2.9.1.8, 2.2.9.1.10, 2.2.9.1.11, 2.2.9.1.13  ja 2.2.9.1.14.. 

Ained, mille peene tolmu sissehingamine võib ohustada tervist 

2.2.9.1.4 Ainete hulka, mille peene tolmu sissehingamine võib ohustada tervist, hulka kuuluvad asbest ja asbesti 
sisaldavad segud. 

Ained ja esemed, mis tulekahju korral võivad moodustada dioksiine 

2.2.9.1.5 Ainete ja esemete hulka, mis tulekahju korral võivad moodustada dioksiine, kuuluvad polükloreeritud 
bifenüülid (PCB-d) ja terfenüülid (PCT-d) ning polühalogeenitud bifenüülid ja terfenüülid ning neid aineid ja 
esemeid sisaldavad segud, samuti ka esemed, nagu transformaatorid, kondensaatorid ja muud esemed, mis 
sisaldavad neid aineid või neid aineid segudes. 

MÄRKUS: RID-i nõuded ei kehti segude kohta, mille PCB- või PCT-sisaldus on alla 50 mg/kg. 

Ained, mis tekitavad kergestisüttivat auru 

2.2.9.1.6 Ained, mis tekitavad kergestisüttivat auru, kaasa arvatud kergestisüttivaid vedelikke sisaldavad polümeerid, 
mille leekpunkt on alla 55 °C. 

Liitiumakud 

2.2.9.1.7 Liitiumakud peavad vastama järgmistele nõuetele, välja arvatud juhul, kui RID sätestab teisiti (näiteks akude 
prototüübid ja väikesed tooteseeriad erisätte 310 kohaselt või kahjustatud akud erisätte 376 kohaselt). 

 MÄRKUS: ÜRO NR 3536 KAUBAVEOÜKSUSESSE PAIGALDATUD LIITIUMAKUD kohta vt peatüki 3.3 
erisäte 389. 

 Elementidele ja akudele, seadmetes sisalduvatele elementidele ja akudele või seadmetesse pakitud 
elementidele ja akudele, mis sisaldavad mis tahes kujul liitiumi määratakse vastavalt ÜRO nr 3090, 3091, 
3480 või 3481. Neid võib vedada nende kirjete alusel juhul, kui need vastavad järgmistele tingimustele: 

 (a) Iga element või aku on seda tüüpi, mis vastab kõigile Katsete ja Kriteeriumide käsiraamatu osas III, 
alapeatükis 38.3 toodud katsete nõuetele. 

 MÄRKUS: Akud peavad olema seda tüüpi, mis vastavad Katsete ja Kriteeriumide käsiraamatu osas III, 
alapeatükis 38.3 toodud katsete nõuetele vaatamata sellele, kas elemendid, millest need koosnevad on 
katsetatud tüüpi elemendid. 

 (b) Iga element ja aku sisaldab kaitselülitust või on konstrueeritud nii, et ennetatakse vägivaldseid kahjustusi 
veo tavatingimustes; 

 (c) Iga element ja aku on varustatud tõhusa vahendiga, mis takistab väliste lühiste tekkimist; 

 (d) Iga paralleelühenduses olevaid elemente või elemendiseeriaid sisaldav aku on varustatud tõhusa 
vahendiga, mis takistab ohtliku tagurpidi voolu tekkimist (nt dioodides, kaitsekorkides jne); 



 

 

 (e) Elemendid ja akud toodetakse vastavalt kvaliteedijuhtimisprogrammile, mis sisaldab järgmisi tingimusi: 

 (i) Organisatsioonilise struktuuri ja personali kohustuste kirjeldus seoses disaini ja tootekvaliteediga; 

 (ii) Asjakohane ülevaatus ja katse, kvaliteedikontroll, kvaliteedi tagamine ja kasutatavad protsessi 
toimumise juhised; 

 (iii) Protsessi kontrollimismeetmed, mis peaksid sisaldama asjakohaseid tegevusi, mille abil saab 
elementide tootmise ajal ära hoida ja tuvastada sisemisi lühiseid; 

 (iv) Kvaliteediaruanded, näiteks ülevaatuse aruanded, katseandmed, kalibreerimisandmed ja sertifikaadid. 
Taotluse korral tuleb pädevale asutusele tagada ligipääs katseandmetele. 

 (v) Juhtkonnapoolsed ülevaatused kvaliteedijuhtimisprogrammi tõhusa toimimise tagamiseks; 

 (vi) Dokumentide kontrollimise ja ülevaatamise protsess; 

 (vii) Punktis a nimetatud tüübikatse mitteläbinud elementide või akude kontrollimise meetod; 

 (viii) Asjakohase personali koolitused ja kvalifitseerimismenetlused ning 

 (ix) Protseduurid, mille abil tagatakse, et lõplikul tootel ei ole kahjustusi. 

 MÄRKUS: Asutusesisesed kvaliteedijuhtimisprogrammid on vastuvõetavad. Kolmanda osapoole 
sertifitseerimist ei vajata, kuid alapunktides (i) kuni (ix) nimetatud protseduuride kohta peab olema 
koostatud aruanne ja need protseduurid peavad olema tõendatavad. 

 (f) Liitiumakud, mis sisaldavad nii primaarseid liitummetall-elemente kui laetavaid liitiumioonelemente, mis ei 
ole mõeldud väliseks laadimiseks (vt peatüki 3.3 erisäte 387), peavad vastama järgmistele tingimustele: 

 (i) Laetavaid liitiumioonelemente peab saama laadida ainult primaarsetest liitiummetall-elementidest; 

 (ii) Konstruktsioon välistab laetavate liitiumioonelementide ülelaadimise; 

 (iii) Akut on katsetatud primaarse liitiumakuna; 

 (iv) Aku elemendid peavad olema sellist tüüpi, mille puhul on tõendatud vastavus „Katsete ja kriteeriumide 
käsiraamatu“ III osa jaos 38.3 toodud katsenõuetele; 

 (g) Pärast 30. juunit 2003 toodetud elementide või akude, välja arvatud seadmetesse (kaasa arvatud 
trükiplaatidele) paigaldatud nööppatareide tootjad ja edasised levitajad peavad tegema kättesaadavaks katse 
kokkuvõtte „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu“ III osa jao 38.3 alajao 38.3.5 kohaselt. 

 Liitiumakude suhtes ei kohaldata RID-i sätteid, kui need vastavad peatükis 3.3 toodud erisätte 188 nõuetele. 

Päästeseadmed 

2.2.9.1.8 Päästeseadmete hulka kuuluvad päästeseadmed ning mootorsõidukite osad, mis vastavad peatüki 3.3. 
erisätete 235 või 296 nõuetele. 

2.2.9.1.9 (Kustutatud) 

2.2.9.1.10 Keskkonnaohtlikud ained 

2.2.9.1.10.1 Üldmõisted 

2.2.9.1.10.1.1 Keskkonnaohtlikud ained hõlmavad muu hulgas vesikeskkonda saastavaid vedelaid või tahkeid aineid 
ning selliste ainete lahuseid ja segusid (nagu keemiatooted ja jäätmed). 

Alajaos 2.2.9.1.10 tähendab aine looduslikus olekus või tootmisprotsessi tulemusena saadud keemilisi 
elemente ja nende ühendeid, sealhulgas kõiki toote stabiilsuse säilitamiseks vajalikke ja tootmisprotsessist 
tulenevaid lisandeid, välja arvatud kõik lahustid, mida on võimalik eraldada ilma aine stabiilsust mõjutamata 
või selle koostist muutmata. 

2.2.9.1.10.1.2 Vesikeskkonda võib käsitleda kui vees elavaid veeorganisme ja kui neid hõlmavat veeökosüsteemi.12 
Seega on ohtlikkuse tuvastamise aluseks aine või segu toksiline mõju vesikeskkonnale, mis võib aga 
lagunemist ja bioakumulatsiooni käsitleva teabe lisandumisel muutuda. 

2.2.9.1.10.1.3 Kuigi allpool esitatud klassifitseerimise kord on mõeldud kohaldamiseks kõigi ainete ja segude suhtes, 
tuleb möönda, et mõnel juhul, nt metallide või halvasti lahustuvate anorgaaniliste ühendite puhul, on vaja 
erijuhiseid.13 

2.2.9.1.10.1.4 Käesolevas alajaos on kasutatud järgmisi akronüüme või termineid: 

- BCF – biokontsentratsiooni tegur (Bioconcentration Factor) 
- BOD – hapniku biokeemiline vajadus (Biochemical Oxygen Demand) 
- COD – hapniku keemiline vajadus (Chemical Oxygen Demand) 
- GLP – hea laboritava (Good Laboratory Practices) 
- ECx – kontsentratsioon, mis põhjustab x % toimet. 

                                                 
12 See ei hõlma veesaasteaineid, mille puhul võib osutuda vajalikuks võtta arvesse mõjusid, mis ei piirdu ainult 
vesikeskkonnaga, vaid mõjutavad ka nt inimtervist jm. 
13 Vt GHS (ühtse ülemaailmse ainete ja segude klassifitseerimis- ja märgistussüsteemi) 10. lisa. 



 

 

- EC50 – aine efektiivne kontsentratsioon vees, mille tulemuseks on 50% maksimaalsest reaktsioonist; 
- ErC50 – EC50 kasvu kahanemise tähenduses; 
- K0w – oktanooli/vee jaotustegur; 
- LC50 (50% suremuse kontsentratsioon) – aine kontsentratsioon vees, mis põhjustab 50% (poolte) 

katseloomade surma katserühmas; 
- L(E)C50 – LC50 või EC50; 
- NOEC – Täheldatavat toimet mitteavaldav kontsentratsioon (No Observed Effect Concentration). Vahetult 

alla madalamat katsetatud statistiliselt märkimisväärse kahjuliku toimega kontsentratsiooni jääv 
katsekontsentratsioon. NOEC-l ei ole kontrolliga võrreldes statistiliselt märkimisväärset kahjulikku 
toimet. 

- OECD katsejuhendid – Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) avaldatud katsejuhendid 

2.2.9.1.10.2 Definitsioonid ja andmetele esitatavad nõuded 

2.2.9.1.10.2.1 Põhielemendid, mida kasutatakse keskkonnale (vesikeskkonnale) ohtlike ainete klassifitseerimisel on: 

- vesikeskkonda kahjustav äge mürgisus; 
- vesikeskkonda kahjustav krooniline mürgisus; 
- bioakumuleerumisvõime või tegelik bioakumulatsioon ja 
-  orgaaniliste kemikaalide lagunduvus (biootiline või abiootiline). 

2.2.9.1.10.2.2 Kuigi eelistatud on rahvusvaheliste ühtlustatud katsemeetodite tulemusena saadud andmed, võib 
kasutada ka siseriiklike meetodite tulemusena saadud andmeid, kui neid loetakse samaväärseteks. Üldiselt 
võib samaväärseteks andmeteks lugeda magevee- ja mereliikide mürgistust käsitlevaid andmeid ja need on 
eelistatavalt saadud OECD või samaväärseid katsejuhendeid rakendades ja kooskõlas heade laboritavadega. 
Kui sellised andmed ei ole kättesaadavad, tuleb klassifitseerimisel tugineda parimatele olemasolevatele 
andmetele. 

2.2.9.1.10.2.3 Äge toksiline mõju vesikeskkonnale tähendab aine olemuslikku omadust kahjustada veeorganismi selle 
aine lühiajalisel kokkupuutumisel vesikeskkonnaga. 

Äge (lühiajaline) ohtlikkus tähendab klassifitseerimise puhul ainest või segust tulenevat ohtlikkust, mille 
põhjustab selle äge mürgisus organismile selle aine või segu lühiajalisel kokkupuutumisel vesikeskkonnaga. 

Äge toksiline mõju vesikeskkonnale määratakse tavaliselt kindlaks kalade 96 tunni LC50 abil (OECD 
katsejuhend 203 või samaväärne), vähiliikide 48 tunni EC50 abil (OECD katsejuhend 2020 või samaväärne) 
ja/või vetikaliikide 72 või 96 tunni EC50 abil (OECD katsejuhend 201 või samaväärne). Neid liike loetakse kõigi 
veeorganismide surrogaatideks. Arvesse võib võtta ka muid liike, nagu Lemna, käsitlevaid andmeid, kui 
katsemeetodid on sobivad. 

2.2.9.1.10.2.4 Vesikeskkonda ohustav krooniline mürgisus on aine olemuslik omadus kahjustada veeorganisme nende 
elutsükliga määratud kokkupuudete kaudu. 

Pikaajaline ohtlikkus tähendab klassifitseerimise puhul ainest või segust tulenevat ohtlikkust, mille põhjustab 
selle krooniline mürgisus pikaajalise kokkupuute tagajärjel vesikeskkonnas. 

Kroonilise mürgisuse kohta leidub vähem andmeid kui ägeda mürgisuse kohta ning selle testimiskord on 
vähem standarditud. Lubada võib andmeid, mis on saadud OECD katsejuhendi 210 (kalade varane elujärk) 
või 211 (vesikirpude paljunemine) ja 201 (vetikate kasvu inhibeerimine). Kasutada võib ka muid valideeritud ja 
rahvusvaheliselt tunnustatud katseid. Kasutada tuleb NOEC-d või muud samaväärset EC-dx. 

2.2.9.1.10.2.5 Bioakumulatsioon tähendab aine omastamise, muundamise ja kõrvaldamise kogutulemust organismis 
kõikidest kokkupuuteviisidest tulenevalt (st õhu, vee, setete/pinnase ja toidu kaudu). 

Bioakumuleerumisvõime määramiseks kasutatakse tavaliselt oktanooli/vee jaotustegurit, mida 
väljendatakse tavaliselt jaotuskoefitsiendi log Kow abil, mis määratakse vastavalt OECD katsejuhendile 107, 
117 või 123. Kuigi see väljendab bioakumuleerumisvõimet, annab parema tulemuse katseliselt kindlaks 
määratud biokontsentratsioonitegur (BFC) ning kui see on olemas, tuleb eelistada seda. Biokontsentratsiooni 
tegur tuleb määrata vastavalt OECD katsejuhendile 305. 

2.2.9.1.10.2.6 Lagunevus on orgaaniliste molekulide lagunemine väiksemateks molekulideks ja lõpuks süsinikdioksiidiks, 
veeks ning sooladeks. 

Keskkonnas toimuv lagundumine võib olla biootiline või abiootiline (nt hüdrolüüs) ning kasutatud 
kriteeriumide puhul võetakse seda arvesse. Seda, kas aine on kergesti biolagunduv, on kõige lihtsam määrata 
OECD katsejuhendi 301 biolagunduvuse katsete (A–F) abil. Kõnealuste katsete läbimist võib lugeda tõendiks 
kiirest lagunduvusest enamikes vesikeskkondades. Kuna need on mageveekatsed, võetakse arvesse ka 
merekeskkonna puhul sobivama OECD katsejuhendi 306 põhjal saadud tulemusi. Nende andmete puudumist 
loetakse tõendiks kiirest lagunduvusest, kui BOD5 (5 päeva)/COD ≥ 1. 

Kiire lagunduvuse määratlemisel võib arvesse võtta abiootilist lagunduvust, nagu hüdrolüüs, esmast 
lagunduvust (nii abiootilist kui biootilist), lagunduvust muus keskkonnas, mis ei ole vesikeskkond, ja tõendatud 
kiiret lagunduvust. 14 

                                                 
14 Konkreetsed suunised andmete tõlgendamiseks on esitatud GHS-i (ühtse ülemaailmse ainete ja segude klassifitseerimis- 
ja märgistussüsteemi) 9. lisas ja peatükis 4.1. 



 

 

Ained loetakse keskkonnas kiiresti lagunevaks, kui täidetud on järgmised tingimused: 

a) 28-päevastes biolagunduvuse uuringutes on saadud vähemalt järgmised lagunduvustasemed: 

(i) lahustunud orgaanilisel süsinikul põhinevad katsed: 70%; 

(ii) hapnikutarbel või süsinikdioksiidi moodustumisel põhinevad katsed: 60% teoreetiliselt 
võimalikust. 

Need biolagunduvuse tasemed tuleb saavutada 10 päeva jooksul alates lagundamise algusest ning 
selle ajavahemiku jooksul peab 10% ainest olema lagundunud, kui aine on määratud kompleksse, 
mitme koostisosaga ainena, mis on struktuurilt sarnaste koostisosadega. Sellisel juhul ning piisavate 
põhjenduste olemasolul võib 10 päevase ajavahemiku tingimustest loobuda ja kasutada 28 päevast 
ajavahemikku15 või 

b) juhtudel, kui kättesaadavad on üksnes andmed BOD ja COD kohta, peab BOD5/COD suhe olema ≥ 0,5 
või 

c) kui on olemas muud veenvad teaduslikud tõendid selle kohta, et ainet saab vesikeskkonnas (biootiliselt 
ja/või abiootiliselt) lagundada 28 päeva jooksul tasemeni > 70%. 

2.2.9.1.10.3 Ainete kategooriad ja klassifitseerimise kriteeriumid 

2.2.9.1.10.3.1 Ained tuleb klassifitseerida keskkonnale (vesikeskkonnale) ohtlikuks, kui need vastavad tabelis 
2.2.9.1.10.3.1 esitatud ägeda toime 1. kategooria, kroonilise toime 1. kategooria või kroonilise toime 2. 
kategooria kriteeriumidele. Need kriteeriumid kirjeldavad klassifitseerimiskategooriaid detailselt ning on 
diagrammidena kokkuvõetud tabelis 2.2.9.1.10.3.2. 

Tabel 2.2.9.1.10.3.1: vesikeskkonnale ohtlike ainete kategooriad (vt märkust 1) 

(a) Äge (lühiajaline) ohtlikkus vesikeskkonnale 

Ägeda ohu 1. kategooria (vt märkust 2) 

Äge mürgisus: 
96 h LC50 (kaladel) ≤ 1 mg/l ja/või 
48 h EC50 (vähkidel) ≤ 1 mg/l ja/või 
72 või 96 h ErC50 (vetikatel või muudel veetaimedel) ≤ 1 mg/l (vt märkust 3) 

(b) Pikaajaline ohtlikkus vesikeskkonnale (vt ka joonis 2.2.9.1.10.3.1) 

(i) Ained, mis ei ole kiiresti lagunevad (vt märkust 4), kuid mille puhul on olemas piisavad 
andmed kroonilise mürgisuse kohta 

Kroonilise ohu 1. kategooria (vt märkust 2) 

 
kroonilise mürgisuse NOEC või ECx (kaladel) ≤ 0,1 mg/l ja/või 
kroonilise mürgisuse NOEC või ECx (vähkidel) ≤ 0,1 mg/l ja/või 
kroonilise mürgisuse NOEC või ECx (vetikatel või muudel veetaimedel) ≤ 0,1 mg/l 

Kroonilise ohu 2. kategooria 
kroonilise mürgisuse NOEC või ECx (kaladel) ≤ 1 mg/l ja/või 
kroonilise mürgisuse NOEC või ECx (vähkidel) ≤ 1 mg/l ja/või 
kroonilise mürgisuse NOEC või ECx (vetikatel või muudel veetaimedel) ≤ 1 mg/l 

ii) Kiiresti lagunevad ained (märkus 3), mille puhul on olemas piisavad andmed kroonilise 
mürgisuse kohta 

Kroonilise ohu 1. kategooria (vt märkust 2) 

 
kroonilise mürgisuse NOEC või ECx (kaladel) ≤ 0,01 mg/l ja/või 
kroonilise mürgisuse NOEC või ECx (vähkidel) ≤ 0,01 mg/l ja/või 
kroonilise mürgisuse NOEC või ECx (vetikatel või muudel veetaimedel) ≤ 0,01 mg/l 

Kroonilise ohu 2. kategooria 
kroonilise mürgisuse NOEC või ECx (kaladel) ≤ 0,1 mg/l ja/või 
kroonilise mürgisuse NOEC või ECx (vähkidel) ≤ 0,1 mg/l ja/või 
kroonilise mürgisuse NOEC või ECx (vetikatel või muudel veetaimedel) ≤ 0,1 mg/l 

iii) Ained, mille kohta puuduvad piisavad kroonilise mürgisuse andmed 

Kroonilise ohu 1. kategooria (vt märkus 2) 

 

                                                 
15 Vt GHS-i (ühtse ülemaailmse ainete ja segude klassifitseerimis- ja märgistussüsteemi) 9. lisa peatüki 4.1 alajagu 
A9.4.2.2.3 



 

 

96 h LC50 (kaladel) ≤ 1 mg/l ja/või 
48 h EC50 (vähkidel) ≤ 1 mg/l ja/või 
72 või 96 h ErC50 (vetikatel või muudel veetaimedel) ≤ 1 mg/l 
ning aine ei ole kiiresti lagunev ja/või katseliselt määratud BCF ≥ 500 (või kui puudub, siis log Kow ≥ 4) (vt 
märkus 4 ja 5). 

Kroonilise ohu 2. kategooria 
96 h LC50 (kaladel) > 1 kuni ≤ 10 mg/l ja/või 
48 h EC50 (vähkidel) > 1 kuni ≤ 10 mg/l ja/või 
72 või 96 h ErC50 (vetikatel või muudel veetaimedel) > 1 kuni ≤ 10 mg/l ja/või 
ning aine ei ole kiiresti lagunev ja/või katseliselt määratud BCF ≥ 500 (või kui puudub, siis log Kow ≥ 4) (vt 
märkus 4 ja 5). 

MÄRKUS 1: Kalu, vähke ja vetikaid katsetatakse asendusliikidena ja need hõlmavad mitmesuguseid troofilisi 
tasandeid ja taksoneid ning katsetusmeetodid on kõrgete standarditega. Andmeid muude organismide 
kohta tuleb samuti arvesse võtta, kui tegu on võrdväärsete liikide ja katsetulemitega. 

2: Aine klassifitseerimisel ägeda ohu kategooriasse ja/või kroonilise ohu 1. kategooriasse on vaja ära 
näidata asjakohane/asjakohased korrutustegur(id) (vt alajagu 2.2.9.1.10.4.6.4), et saaks kasutada 
summeerimismeetodit. 

3: Kui vetikate mürgisus ErC50 (= EC50 (kasvukiirus)) langeb rohkem kui 100 korda alla järgmise 
kõige tundlikuma liigi taseme ja klassifitseerub ainult sellele toimele põhinevalt, tuleb võtta kaalutlusele, 
kas see mürgisus vastab veetaimede mürgisuse tasemele. Kui suudetakse tõestada, et see ei ole nii, 
tuleb kasutada professionaalset hinnangut, kas klassifitseerimine on vajalik. Klassifitseerimise aluseks 
on ErC50. Juhul kui EC50 alus ei ole määratud ja ühtegi ErC50 ei ole registreeritud, lähtutakse 
klassifitseerimisel madalaimast kättesaadavast EC50. 

4: Kiire lagunemise puudumine on põhjustatud kergesti biolagunduvate ainete vähesusest või 
muudest kiire lagunemise puudumise põhjustest. Kui lagunemise kohta pole saadaval kasulikke 
andmeid, kas katsetega tõestatud või ennustatud andmeid, tuleb aine klassifitseerida mitte kiiresti 
lagunevaks. 

5: Bioakumulatsioonivõime, mis põhineb katsetega tõestatud BCF ≥ 500 või kui see puudub, siis log 
Kow ≥ 4, kui Kow on aine bioakumulatsioonivõime sobiv kirjeldaja. Mõõdetud log Kow väärtused on 
olulisemad kui ennustatud väärtused ja BCF väärtused on olulisemad kui log Kow väärtused. 

Joonis 2.2.9.1.10.3.1: Vesikeskkonnale pikaajaliselt ohtlike ainete kategooriad 
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Klassifitseerida vastavalt tabeli 2.2.9.1.10.3.1 punkti (b)alapunktidele (i)  
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Hinnata mõlemat: 
(a) vastavalt tabeli 2.2.9.1.10.3.1 p u n k t i  ( b) a l a p u n k t i  ( i) või 

(ii) (sõltuvalt andmetest kiire lagunduvuse kohta), ja 
(b) (kui muu(de) troofilis(t)e taseme(te) puhul on olemas piisavad 

andmed ägeda kroonilise mürgisuse kohta) vastavalt tabeli 
2.2.9.1.10.3.1 punkti (b) alapunktile (iii), 

ning klassifitseerida vastavalt kõige rangemale tulemusele. 
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2.2.9.1.10.3.2 Allpool toodud tabeli 2.2.9.1.10.3.2 klassifikatsiooni skeemis on kokkuvõte ainete 
klassifitseerimise kriteeriumidest. 

Tabel 2.2.9.1.10.3.2: vesikeskkonnale ohtlike ainete klassifitseerimise skeem 

 

Klassifitseerimise kategooriad 

Äge oht 

(vt 

märkust 

1) 

Pikaajaline ohtlikkus 

(vt märkus 2) 

Piisavalt andmeid mürgisuse 

kohta on olemas 

Pole olemas piisavalt andmeid 

mürgisuse kohta 

(vt märkus 1) 

Mitte kiiresti 

lagunevad 

ained 

(vt märkus 3) 

Kiiresti 

lagunevad 

ained 

(vt märkus 3) 

 

Kategooria: 

ägedus 1 

Kategooria: 

krooniline 

oht 1 

Kategooria: 

krooniline 

oht 1 

Kategooria: krooniline oht 1 

L(E)C50 ≤ 

1.00 

NOEC või 

ECx ≤ 0,1 

NOEC või 

ECx ≤ 0,01 

L(E)C50 ≤ 1,00 ja kiiresti lagunevuse 

puudumine ja/või BCF 

≥ 500 või, kui puudub, siis log Kow ≥ 4 

 Kategooria: 

krooniline 

oht 2 

Kategooria: 

krooniline 

oht 2 

Kategooria: krooniline oht 2 

 0,1 < NOEC 

or ECx ≤ 1 

0,01 < NOEC 

or ECx ≤ 0,1 

1,00 < L(E)C50 ≤ 10,0 ja kiiresti 

lagunevuse puudumine ja/või 

BCF ≥ 500 või, kui puudub, siis 

log Kow ≥ 4 

MÄRKUS 1: Kalades, vähkides ja/või vetikates või muudes taimedes või muudes 
taimedes mg/l mõõdetav L(E)C50 väärtustel põhinev ägeda mürgisuse tase 
(või kvantitatiivsete struktuuri ja aktiivsuse suhete (QSAR) ennustamine, kui 
puuduvad katsetuste andmed16). 

2: Ained klassifitseeritakse erinevatesse kroonilisuse kategooriatesse, kui 
pole olemas piisavalt andmeid kõigi kolme troofilise taseme kroonilise ohu 
kohta, mis on kõrgem vee lahustuvuse tasemest või kõrgem kui 1 mg/l. 
(„Piisavalt” tähendab, et andmed ei anna põhjust muretsemiseks. Üldjuhul 
tähendab see mõõdetud katseandmeid, kuid ülearuste katsete ärahoidmiseks 
võib see vastavalt juhtumile tähendada ka ennustatud andmeid, näiteks 
(Q)SAR, või ilmselgetel juhtudel eksperdi hinnangut. 

3. Kalades või vähkides mg/l mõõdetav NOEC või võrdväärsel ECx 
väärtustel põhinev krooniline mürgisus või muud tunnustatud kroonilise 
mürgisuse meetmed. 

2.2.9.1.10.4 Segude kategooriad ja klassifitseerimise kriteeriumid 

2.2.9.1.10.4.1 Segude klassifitseerimise süsteem hõlmab järgmisi ainete klassifitseerimise kategooriaid: ägeda 
toime 1. kategooriat ja kroonilise toime 1. ja 2. kategooriat. Selleks, et kasutada segude 
klassifitseerimisel nende ohtlikkuse järgi vesikeskkonnale paremini ära olemasolevaid andmeid, 
eeldatakse seal, kus see on asjakohane, järgmist: 

segu „olulised koostisosad" on need, mille sisaldus segus on 0,1 % (massist) või suurem 
koostisosade kohta, mis on klassifitseeritud ägeduse ja/või kroonilise mürgisuse 1. kategooriasse ja 
1% või suurem muude koostisosade kohta, kui ei ole põhjust arvata (nt eriti toksiliste koostisosade 
puhul), et koostisosa, mille sisaldus on väiksem kui 0,1%, võib siiski olla oluline segu 
klassifitseerimisel vesikeskkonnale ohtlikuks. 

                                                 
16 Konkreetsed suunised on toodud GHS-i (ühtse ülemaailmse ainete ja segude klassifitseerimis- ja 
märgistussüsteemi) peatüki 4.1 alajaos 4.1.2.13 ja 9. lisa alajaos A9.6. 



 

 

2.2.9.1.10.4.2 Vesikeskkonda ohustava toime klassifitseerimisel kasutatakse astmelist lähenemisviisi, kusjuures 
oluline on see, millist liiki teavet segu ja selle koostisosade kohta on olemas. Astmelise 
lähenemisviisi elemendid on järgmised: 

a) klassifitseerimine katsetatud segude põhjal; 

b) seostamispõhimõtetele tuginev klassifitseerimine; 

c) „klassifitseeritud komponentide summeerimise” ja/või „summeeritavuse valemi” kasutamine. 

Klassifitseerimine peab toimuma vastavalt joonisel 2.2.9.1.10.4.2 kujutatud protsessile. 
  



 

 

Joonis 2.2.9.1.10.4.2: Astmeline lähenemisviis vesikeskkonda ohustavate segude 
klassifitseerimisel seda ohustava ägeda ja pikaajalise toime alusel 

Kättesaadavad katseandmed segu kui terviku mürgisuse kohta vesikeskkonnale 

 

2.2.9.1.10.4.3 Segude klassifitseerimine segu käsitlevate täielike mürgisuse andmete olemasolu korral 

2.2.9.1.10.4.3.1 Kui segu kui tervikut on vesikeskkonda ohustava mürgisuse määramiseks katsetatud, 
kasutatakse kõnealust informatsiooni segu klassifitseerimiseks vastavalt ainete jaoks kokku lepitud 
kriteeriumidele. Klassifitseerimise aluseks on enamasti andmed kalade, vähkide ja vetikate/taimede 
kohta (vt alajaod 2.2.9.1.10.2.3 ja 2.2.9.1.10.2.4). Kui segu kui terviku puhul puuduvad piisavad 
andmed ägeda või kroonilise mürgisuse kohta, tuleb kohaldada „seostamispõhimõtteid" või 
„summeerimismeetodit" (vt alajaod 2.2.9.1.10.4.4 ja 2.2.9.1.10.4.6). 

2.2.9.1.10.4.3.2 Segude pikaajalise ohu klassifitseerimiseks on vaja lisainformatsiooni lagunemise ja mõnel juhul 
ka bioakumulatsiooni kohta. Pole olemas segude andmeid lagunemise ja bioakumulatsiooni kohta 
tervikuna. Lagunemise ja bioakumulatsiooni katseid segudega ei kasutata, kuna need on enamasti 
raskesti tõlgendatavad ja võivad olla olulised ainult üksikute ainete.  

2.2.9.1.10.4.3.3 Ägeda ohu 1. kategooriasse klassifitseerimine 

(a) Kui segu kui terviku kohta on olemas piisavalt ägeda mürgisuse katse andmeid (LC50 
või EC50), mis näitavad, et L(E)C50 on ≤ 1 mg/l: 

 segu tuleb klassifitseerida ägeda ohu 1 kategooriasse vastavalt tabeli 2.2.9.1.10.3.1 
punktile a; 

(b) Kui segu jaoks tervikuna on olemas ägeda mürgisuse andmed (LC50(S) või EC50(S), 
mis näitavad, et L(E)C50 on ≤ 1 mg/l või üle vee lahustuvuse taseme: 

 segu pole vaja klassifitseerida vastavalt RID-is nimetatud ägeda ohu tasemele. 

2.2.9.1.10.4.3.4 Kroonilise mürgisuse 1. ja 2. kategooriasse klassifitseerimine 

(a) Kui segude jaoks tervikuna on olemas piisavalt kroonilise mürgisuse andmeid (ECx 
või NOEC), mis näitavad, et katsetatud segu ECx või NOEC ≤ 1 mg/l: 

Ohu hindamiseks on 

samalaadsete segude 
kohta piisavalt andmeid 

Klassifitseerida 
vesikeskkonnale avalduva 
ägeda/pikaajalise toime 
põhjal (vt 2.2.9.1.10.4.3) 

Kohaldada seostamis-
põhimõtteid (vt 
2.2.9.1.10.4.4.) 

Vesikeskkonda ohustava 

mürgisuse või 

klassifitseerimise andmed 

saadaval kõikide oluliste 

koostisainete kohta 

Kohaldada summeerimise meetodit (vt 

2.2.9.1.10.4.6.1–2.2.9.1.10.4.6.4), 

kasutades: 
(a) kõikide “krooniliseks” 

klassifitseeritud koostisosade 
protsenti 

(b) kõikide “ägedaks” 
klassifitseeritud koostisosade 
protsenti 

(c) ägeda mürgisuse andmetega 
komponentide protsenti: 
kohaldada summeeritavuse 
valemeid (vt 2.2.9.1.10.4.5.2) 
ja konverteerida saadud 
L(E)C50 või EqNOECm 
vastavaks „ägeda” või 
„kroonilise” toime 
kategooriaks 

Klassifitseerida 
vesikeskkonnale avalduva 
ägeda/ pikaajalise toime 
põhjal 

Klassifitseerida 
vesikeskkonnale avalduva 
ägeda/ pikaajalise toime 
põhjal 

Kasutada saadaolevaid 

andmeid teadaolevate 

koostisainete ohtlikkuse 

kohta 

Kohaldada summeerimise meetodit ja 

summeeritavuse valemit (vt 

2.2.9.1.10.4.6.1–2.2.9.1.10.4.6.4) ja 

kohaldada 2.2.9.1.10.4.6.5 

Klassifitseerida 
vesikeskkonnale avalduva 
ägeda/ pikaajalise toime 
põhjal 

Ei 

Jah 

Jah 

Ei Jah 

Ei 



 

 

 (i) segu tuleb klassifitseerida kroonilise mürgisuse 1 või 2 kategooriasse vastavalt 
tabeli 2.2.9.1.10.3.1 punkti a alapunktile ii (kiiresti lagunev), kui olemasolevast 
informatsioonist võib järeldada, et segu asjakohased koostisosad on kiiresti 
lagunevad; 

MÄRKUS: Olukorras, kui katsetatud segu ECx või NOEC  > 0,1 mg/l, pole segu vaja 
klassifitseerida RID-i kohaselt pikaajalise ohtlikkuse tasemele. 

 (ii) segu tuleb klassifitseerida kroonilise mürgisuse 1. ja 2. kategooriasse kõigil teistel 
juhtudel vastavalt tabeli 2.2.9.1.10.3.1 punkti b alapunktile i (mitte kiiresti lagunev); 

(b) Kui segude jaoks tervikuna on olemas piisavalt kroonilise mürgisuse andmeid (ECx 
või NOEC), mis näitavad, et katsetatud segu ECx või NOEC(S) on > 1 mg/l või üle vee 
lahustuvuse taseme: 

 segu pole vaja klassifitseerida vastavalt RID-s nimetatud pikaajalise ohtlikkuse 
tasemele. 

2.2.9.1.10.4.4 Segude klassifitseerimine, kui pole saadaval mürgisuse andmeid kogu segu jaoks: 
seostamispõhimõtted. 

2.2.9.1.10.4.4.1 Kui segu kui terviku vesikeskkonda ohustavat toimet katsetatud ei ole, kuid leidub piisavalt 
andmeid üksikute koostisosade ning sarnaste katsetatud segude kohta, mis kõnealuse segu 
ohtlikke omadusi piisavalt iseloomustavad, tuleb neid andmeid kasutada kooskõlas järgmiste 
kokkulepitud seostamispõhimõtetega. Sellega tagatakse, et klassifitseerimisel kasutatakse 
võimalikult palju segude ohtlikke omadusi iseloomustavaid andmeid ilma, et neid oleks vaja 
täiendavalt loomade peal katsetada. 

2.2.9.1.10.4.4.2 Lahjendamine 

Kui uue segu saamiseks lahjendatakse vesikeskkonda ohustava toime suhtes katsetatud segu 
või ainet lahjendajaga, mille klassifitseeritud ohtlikkuse tase on võrdne kõige vähem ohtliku 
algse koostisosa ohtlikkusega või sellest madalam, eeldades seejuures, et lahjendusvedelik ei 
mõjuta muude koostisainete ohtlikku toimet vesikeskkonnale, tuleb saadud segu pidada 
klassifitseerimisel algse katsetatud seguga või ainega samaväärseks. Teise võimalusena on 
võimalik kohaldada alajaos 2.2.9.1.10.4.5 kirjeldatud meetodit. 

2.2.9.1.10.4.4.3 Rühmitamine 

Segu katsetatud tootepartii vesikeskkonda ohustava toime klassifikatsiooni tuleb pidada 
samaväärseks sama kaubandusliku toote teise katsetamata tootepartiiga, kui see on 
valmistatud sama tootja poolt või tema kontrolli all ja kui ei ole põhjust uskuda, et katsetamata 
tootepartii erinevused on nii suured, et muudavad selle vesikeskkonnale avaldatava ohtliku 
toime klassifitseerumist. Kui aga tootepartii erinevused on nii suured, siis on vaja uut 
klassifitseerimist. 

2.2.9.1.10.4.4.4 Kõige ohtlikuma toimega ainete kategooriasse (kroonilise toime 1. kategooria ja ägeda toime 1. 
kategooria) klassifitseeritud segude kontsentratsioon 

Kui katsetatud segu klassifitseeritakse kroonilise toime 1. kategooriasse ja/või ägeda toime 1. 
kategooriasse ning segu 1. kategooriasse ja/või ägeda toime 1. kategooriasse klassifitseeritud 
koostisosade kontsentratsiooni tõstetakse, tuleb suurema kontsentratsiooniga katsetamata 
segu klassifitseerida algse katsetatud seguga samasse kategooriasse ilma täiendavate 
katseteta. 

2.2.9.1.10.4.4.5 Interpoleerimine 

Kui kolmel segul (A, B ja C) on ühesugused koostisosad, kusjuures segusid A ja B on 
katsetatud ning need kuuluvad samasse mürgisuse kategooriasse ja katsetamata segus C on 
samad mürgiselt aktiivsed koostisosad kui segudes A ja B, kuid nende sisaldus jääb segude A 
ja B vastavate mürgiselt aktiivsete koostisosade sisalduse vahele, tuleb segu C tõenäoliselt 
klassifitseerida samasse mürgisuse kategooriasse kui A ja B. 

2.2.9.1.10.4.4.6 Sisuliselt samad segud 

Kui: 

(a) on olemas kaks segu: 

(i) A + B, 

(ii) C + B, 

(b) koostisaine B kontsentratsioon on mõlemas segus põhiliselt sama, 

(c) koostisaine A kontsentratsioon segus i on võrdne koostisaine C kontsentratsiooniga segus 



 

 

(ii), 

d) A ja C ohtlikkuse kohta vesikeskkonnale on andmed olemas ja need kattuvad, st ained 
kuuluvad sisuliselt samaväärsesse ohukategooriasse ega mõjuta eeldatavasti B ohtlikkust 
vesikeskkonnale, 

Kui segu (i) või (ii) on juba klassifitseeritud vastavalt katseandmetele, siis võib teisele segule 
määrata sama ohtlikkuse kategooria. 

2.2.9.1.10.4.5 Segude klassifitseerimine, kui on olemas mürgisuse andmed segu kõikide koostisosade 
või üksnes mõne koostisosa kohta 

2.2.9.1.10.4.5.1 Segu klassifitseerimine peab toimuma selle klassifitseeritud koostisosade summeerimise põhjal. 
„Ägedaks" või „krooniliseks" klassifitseeritud koostisosade protsendid sisestatakse otse 
summeerimismeetodi kohastesse arvutustesse. Summeerimismeetodit kirjeldatakse üksikasjalikult 
alajagudes 2.2.9.1.10.4.6.1–2.2.9.1.10.4.6.4. 

2.2.9.1.10.4.5.2 Segude koostisesse kuuluvad sageli koostisosad, mis on klassifitseeritud (ägeda toime 1. 
kategooriasse ja/või kroonilise toime 1., 2. kategooriasse), ja koostisosad, mille kohta on piisavalt 
mürgisuse katseandmeid. Kui toksilisust käsitlevaid andmeid leidub piisavalt segu rohkem kui ühe 
koostisosa kohta, arvutatakse nimetatud koostisosade ühine toksilisus välja allpool esitatud 
summeeritavuse valemi (a) või (b) kohaselt, olenevalt mürgisuse andmete loomusest: 

a) Põhinevalt ägedale mürgisusele vesikeskkonnas: 
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kus: 

Ci = koostisosa i kontsentratsioon (massiprotsent); 
L(E)C50i = LC50 või EC50 koostisosa i puhul (mg/l); 
n = koostisosade arv ning i arv on ühest n-ni; 
L(E)C50m = L(E)C50 segu osal, mille kohta on olemas katseandmed. 

Arvutatud mürgisust kasutatakse segu kogusele ägeda ohu kategooria määramiseks, mida 
kasutatakse seejärel summeerimismeetodi kohaldamisel; 
 
b) Põhinevalt kroonilisele mürgisusele vesikeskkonnas: 
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kui: 

 

Ci 

 
 
 

= 

 
 
 

koostisosa i kontsentratsioon (massiprotsent), hõlmates 

  kiiresti lagunevaid koostisosi; 

 
Cj 

 
= 

 
koostisosa j kontsentratsioon (massiprotsent), hõlmates koostisosi, mis 
kiiresti ei lagune; 

 
NOECi 

 
= 

 

NOEC (või muud kroonilise mürgisuse mõõtmiseks heakskiidetud 

mõõtühikud) koostisosa i puhul, hõlmates kiiresti lagunevaid 

  koostisosi (mg/l); 

 
NOECj 

 
= 

 
NOEC (või muud kroonilise mürgisuse mõõtmiseks heakskiidetud 
mõõtühikud) koostisosa j puhul, hõlmates koostisosi, mis kiiresti 

  ei lagune (mg/l); 

 
n 

 
= 

 
Koostisosade arv; ning i ja j on 1 kuni n; 

 
EqNOE 

 
Cm = 

 
samaväärne NOEC segu osal, mille kohta on olemas katseandmed; 

 



 

 

Samaväärne mürgisus näitab seega, et ained, mis kiiresti ei lagune, klassifitseeritakse ühe 
ohukategooria taseme võrra „rangemaks" kui kiiresti lagunevad ained. 
 
Arvutatud samaväärset mürgisust võib vastavalt kiiresti lagunevate ainetega seotud kriteeriumidele 
(tabeli 2.2.9.1.10.3.1 punkti b alapunkt (ii)) kasutada segu vastava osa klassifitseerimiseks 
pikaajalise ohtlikkuse kategooriasse, mida seejärel kasutatakse summeerimismeetodi kohaldamisel. 

2.2.9.1.10.4.5.3 Summeeritavuse valemi kohaldamisel segu ühe osa suhtes on soovitatav arvutada välja selle 
osa mürgisus, kasutades iga koostisosa puhul sama taksonoomilise rühmaga (st kalad, vähid või 
vetikad) seotud mürgisuse väärtust ning seejärel kõrgeimat saadud toksilisust (madalaimat väärtust) 
(st kolmest grupist kõige tundlikumat). Kui andmed mõne koostisosa mürgisuse kohta sama 
taksonoomilise grupi puhul puuduvad, valitakse iga koostisosa mürgisuse väärtus samal viisil, nagu 
seda tehakse ainete klassifitseerimisel, st kasutatakse kõrgeimat toksilisust (kõige tundlikuma 
katsealuse organismi puhul). Kasutades ainete klassifitseerimiseks mõeldud kriteeriume, 
määratakse arvutatud ägeda ja kroonilise mürgisuse põhjal, kas segu vastav osa tuleb 
klassifitseerida ägeda mürgisuse 1. kategooriasse ja/või kroonilise toime 1. või 2. kategooriasse. 

2.2.9.1.10.4.5.4 Kui segu on klassifitseeritud rohkem kui ühel viisil, kasutatakse konservatiivsemaid tulemusi 
andnud meetodit. 

2.2.9.1.10.4.6 Summeerimismeetod 

2.2.9.1.10.4.6.1 Klassifitseerimise kord 

Üldiselt on segu tugevama mürgisuse klassifikatsioon tähtsam nõrgema mürgisuse 
klassifikatsioonist, näiteks kroonilise mürgisuse 1. kategooria on tähtsam kroonilise mürgisuse 2. 
kategooriast. Seetõttu on käesoleva näite puhul klassifitseerimine juba lõpetatud, kui tulemuseks on 
klassifitseerimine kroonilise mürgisuse 1. kategooriasse. 1. kategooriast tõsisemat mürgisust 
näitavat kategooriat ei ole ning seega ei ole klassifitseerimise jätkamine vajalik. 

2.2.9.1.10.4.6.2 Klassifitseerimine ägeda mürgisuse 1. kategooriasse 

2.2.9.1.10.4.6.2.1 Esmalt kaalutakse kõiki ägeda mürgisuse 1. kategooriasse klassifitseeritud koostisosi. Kui 
nende koostisosade kontsentratsioonide (protsentides) summa on suurem kui 25%, tuleb kogu segu 
klassifitseerida ägeda mürgisuse 1. kategooriasse. Kui arvutuste tulemusena klassifitseeritakse 
segu ägeda mürgisuse 1. kategooriasse, on klassifitseerimine lõpule viidud. 

2.2.9.1.10.4.6.2.2 Segude ägeda mürgisuse kategooriasse klassifitseerimist juba klassifitseeritud koostisosade 
kontsentratsioonide summeerimise abil kirjeldatakse kokkuvõtlikult tabelis 2.2.9.1.10.4.6.2.2. 

Tabel 2.2.9.1.10.4.6.2.2: Segu ägeda mürgisuse kategooriasse klassifitseerimine juba 
klassifitseeritud koostisosade kontsentratsioonide summeerimise kaudu 

Koostisosade kontsentratsioonide summa 
(protsentides) on klassifitseeritud järgmiselt: 

Segu on klassifitseeritud järgmiselt: 

Ägeda mürgisuse 1. kategooria × Ka ≥ 25 % Ägeda mürgisuse 1. kategooria 

a K-teguri seletuseks vt alajagu 2.2.9.1.10.4.6.4. 

2.2.9.1.10.4.6.3 Klassifitseerimine kroonilise mürgisuse 1. ja 2. kategooriasse 

2.2.9.1.10.4.6.3.1 Esmalt kaalutakse kõiki kroonilise mürgisuse 1. kategooriasse klassifitseeritud koostisosi. Kui 
nende koostisosade kontsentratsioonide summa (protsentides) on suurem kui 25% või võrdub 
sellega, tuleb segu klassifitseerida kroonilise mürgisuse 1. kategooriasse. Kui arvutuste tulemusena 
klassifitseeritakse segu kroonilise mürgisuse 1. kategooriasse, on klassifitseerimine lõpule viidud. 

2.2.9.1.10.4.6.3.2  Kui segu ei ole klassifitseeritud kroonilise mürgisuse 1. kategooriasse, kaalutakse selle 
klassifitseerimist kroonilise mürgisuse 2. kategooriasse. Segu tuleb klassifitseerida kroonilise 
mürgisuse 2. kategooriasse, kui kroonilise mürgisuse 1. kategooriasse klassifitseeritud kõikide 
koostisosade kontsentratsioonide summa (protsentides), korrutatud 10-ga, millele on liidetud kõikide 
kroonilise mürgisuse 2. kategooriasse liigitatud koostisosade kontsentratsioonide summa 
(protsentides), on suurem kui 25% või võrdub sellega. Kui arvutuste tulemusena klassifitseeritakse 
segu kroonilise mürgisuse 2. kategooriasse, on klassifitseerimine lõpule viidud. 

2.2.9.1.10.4.6.3.3 Segude pikaajalise mürgisuse kategooriasse klassifitseerimist juba klassifitseeritud 
koostisosade kontsentratsioonide summeerimise põhjal kirjeldatakse kokkuvõtlikult tabelis 
2.2.9.1.10.4.6.3.3. 

Tabel 2.2.9.1.10.4.6.3.3: Segu pikaajalise mürgisuse kategooriasse klassifitseerimine juba 
klassifitseeritud koostisosade kontsentratsioonide summeerimise kaudu 

Koostisosade kontsentratsioonide summa 
(protsentides) on klassifitseeriud 

Segu on klassifitseeritud järgmiselt: 



 

 

järgmiselt: 

Kroonilise mürgisuse 1. kategooria x Ka ≥ 
25% 

Kroonilise mürgisuse 1. kategooria 

(K x 10 x kroonilise mürgisuse 1. 
kategooria) + kroonilise mürgisuse 2. 
kategooria ≥ 25 % 

Kroonilise mürgisuse 2. kategooria 

a K-teguri seletuseks vt alajagu 2.2.9.1.10.4.6.4. 

2.2.9.1.10.4.6.4 Väga mürgiste koostisosadega segud 

Ägeda mürgisuse 1. kategooriasse või kroonilise mürgisuse 1. kategooriasse kuuluvad koostisosad, 
mille mürgisus on palju väiksem kui 1 mg/l ja/või krooniline mürgisus palju väiksem kui 0,1 mg/l (kui 
need pole kiiresti lagunevad) ja 0,01 mg/l (kui need on kiiresti lagunevad), võivad mõjutada segu 
mürgisust ning seetõttu antakse neile summeerimise lähenemisviisi rakendamisel suurem 
osatähtsust. Kui segu sisaldab ägeda või kroonilise mürgisuse 1. kategooriasse klassifitseeritud 
koostisosi, kasutatakse alajagudes 2.2.9.1.10.4.6.2 ja 2.2.9.1.10.4.6.3 kirjeldatud astmelist 
lähenemisviisi, kasutades kaalutud summat, mille saamiseks ei liideta asjakohaste koostisosade 
protsendiosi lihtsalt kokku, vaid korrutatakse ägeda mürgisuse 1. kategooria ja kroonilise mürgisuse 
1. kategooria koostisosade kontsentratsioonid korrutusteguriga. See tähendab, et "ägeda mürgisuse 
1. kategooria" kontsentratsiooni tabeli 2.2.9.1.10.4.6.2.2 vasakus veerus ja "kroonilise mürgisuse 1. 
kategooria" kontsentratsiooni tabeli 2.2.9.1.10.4.6.3.3 vasakus veerus korrutatakse asjakohase 
korrutusteguriga. Nende koostisosade suhtes kohaldatavad korrutustegurid määratakse mürgisuse 
väärtuse abil, nagu on kokkuvõtlikult näidatud tabelis 2.2.9.1.10.4.6.4. Seepärast on ägeda ja/või 
kroonilise mürgisuse 1. kategooria komponente sisaldava segu klassifitseerimiseks vaja teada 
korrutusteguri (K) väärtust, et kasutada summeerimismeetodit. Teise võimalusena võib kasutada 
summeeritavuse valemit (vt 2.2.9.1.10.4.5.2), kui mürgisuse andmed on kättesaadavad segu kõikide 
kõrge toksilisusega koostisosade kohta ja on olemas veenvad tõendid selle kohta, et kõik muud 
koostisosad, sealhulgas ka need, mille ägeda mürgisuse ja/või kroonilise mürgisuse kohta 
konkreetsed andmed puuduvad, on madala toksilisusega või toksilisuseta ega suurenda oluliselt 
segu keskkonnaohtlikkust. 

Tabel 2.2.9.1.10.4.6.4: Segu kõrge toksilisusega koostisosade korrutustegurid 

Äge mürgisus K 
tegur 

Krooniline mürgisus K tegur 

L(E)C50 väärtus  NOEC väärtus NRD
a

 

koostis-

osad 

RDb 

koostis-

osad 

0.1 < L(E)C50 ≤ 1 1 0,01 < NOEC ≤ 0.1 1 – 

0,01 < L(E)C
50 ≤ 

0.1 

10 0,001 < NOEC ≤ 0.01 
10 1 

0,001 < L(E)C
50 ≤ 

0.01 

100 0,0001 < NOEC ≤ 

0,001 

100 10 

0,0001 < L(E)C50 

≤ 0,001 

1000 0,00001 < NOEC ≤ 

0,0001 

1000 100 

0,00001 < 
L(E)C50 ≤ 0,0001 

10000 0,000001 < NOEC ≤ 

0,00001 

10000 1000 

(jätka kümnekordse korrutus-
teguriga) 

(jätka kümnekordse korrutusteguriga) 

a mitte kiiresti lagunev. 

b kiiresti lagunev. 

2.2.9.1.10.4.6.5 Segude klassifitseerimine, kui nende koostisosade kohta ei ole kasutuskõlblikku teavet 

Kui on selge, et segu ühe või mitme komponendi vesikeskkonnale mürgise ägeda ja/või kroonilise 
(pikaajalise) toime kohta puudub igasugune kasutamiskõlblik teave, ei saa segu lõplikult 
klassifitseerida ühte või mitmesse ohukategooriasse. Sel juhul klassifitseeritakse segu üksnes 
teadaolevate koostisosade põhjal. 



 

 

2.2.9.1.10.5 Vastavalt määrusele 1272/2008/EÜ17 keskkonda (vesikeskkonda) ohustavate ainetena 
klassifitseeritud ained või segud 

Kui klassifitseerimiseks pole alajaos 2.2.9.1.10.3 ja 2.2.9.1.10.4 nimetatud kriteeriumidele vastavaid 
andmeid saadaval: 

(a) klassifitseeritakse aine või segu keskkonnale (vesikeskkonnale) ohtlikuks aineks, kui sellele on 

vaja määrata vastavalt määrusele 1272/2008/EÜ17 vesikeskkonnale ägeda mürgisuse 1. 

kategooria, vesikeskkonnale kroonilise mürgisuse 1. või 2. kategooria. 

(b) loetakse aine või segu keskkonnale (vesikeskkonnale) mitteohtlikuks, kui sellele pole vaja 

määrata kategooriat vastavalt eespool nimetatud määrusele. 

2.2.9.1.10.6 Keskkonnale (vesikeskkonnale) ohtlike ainetena klassifitseeritud ainete või segude 

määramine vastavalt alajagude 2.2.9.1.10.3, 2.2.9.1.10.4 või 2.2.9.1.10.5 sätetele 

Keskkonnale (vesikeskkonnale) ohtlike ainetena klassifitseeritud ainetele või segudele, mis ei vasta 

ühegi muu klassi klassifitseerimiskriteeriumidele ega ühegi klassi 9 aine kriteeriumidele, 

määratakse: 

ÜRO nr 3077 KESKKONNALE OHTLIK AINE, TAHKE, N.O.S. alla  

või 

ÜRO nr 3082 KESKKONNALE OHTLIK AINE, VEDEL, N.O.S. alla 

Need ained määratakse III pakendigruppi. 

 

Geneetiliselt muundatud mikroorganismid ja organismid 

2.2.9.1.11 Geneetiliselt muundatud mikroorganismid (GMMO-d) ja organismid (GMO-d) on mikroorganismid ja 
organismid, mille geneetiline materjal on sihiteadlikult muudetud viisil, mis ei ole looduslikul teel 
võimalik. Nad on 9. klassi ained (ÜRO nr 3245), kui nad ei vasta mürgiste või nakatavate ainete 
definitsioonile, kuid kui nad on võimelised muutma loomi, taimi või mikrobioloogilisi aineid viisil, mis 
ei tulene normaalsest paljunemisest 

MÄRKUS 1: GMMO-d, mis on nakkusetekitajad, on klassi 6.2 ained (ÜRO nr 2814 ja 2900). 

2: GMMO-d või GMO-d ei ole RID regulatsiooni objektiks, kui nende kasutamine 
päritolumaal, transiitriikides ja sihtriigis on pädevate ametiasutuste poolt tunnustatud18. 

3: Geneetiliselt muundatud elusloomad, kellel puudub praeguste teaduslike teadmiste 
seisu kohaselt teadaolev patogeenne mõju inimestele, loomadele ja taimedele ning 
keda veetakse anumates, mis sobivad loomade väljapääsemise ning neile volitamata 
ligipääsu takistamiseks, ei kuulu RID-i alla. Elusate loomade veoks sobivate anumate 
juhistena võib kasutada Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni poolt 
lennutranspordile kehtestatud elusloomade veoeeskirju („Live Animals Regulations, 
LAR“) 

4: Elavaid loomi ei tohi kasutada 9. klassi klassifitseeritud geneetiliselt muundatud 
mikroorganismide vedamiseks, väljaarvatud juhul, kui seda ainet muul moel vedada 
pole võimalik. Geneetiliselt muundatud elavaid loomi veetakse vastavalt päritolu- ja 
sihtriigi pädevate asutuste nõuetele ja tingimustele. 

2.2.9.1.12 (Reserveeritud). 

Kõrgendatud temperatuuriga ained 

2.2.9.1.13 Kõrgendatud temperatuuriga ainete hulka kuuluvad ained, mida veetakse või antakse veoks üle 
vedelas olekus, temperatuuril 100 °C või kõrgemal temperatuuril ning leekpunktiga ained, mida 

                                                 
17 Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude 
klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja 
tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006, avaldatud Euroopa Liidu Teatajas L 
353, 31. detsember 2008, lk 1–1355. 
18 Vt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku 
keskkonda viimise kohta ja nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (Euroopa Ühenduste 
Teataja L 106, 17/04/2001, lk 8–14) osa C ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) geneetiliselt 
muundatud toidu ja sööda kohta (ELT L 268, 18. oktoober 2003. lk 1–23), mis sätestavad loa andmise 
protseduurid Euroopa Liidus. 



 

 

veetakse või antakse veoks üle nende leekpunktist madalama temperatuuri juures. Siia hulka 
kuuluvad ka tahked ained, mida veetakse või antakse veoks üle 240 °C või kõrgemal temperatuuril. 

MÄRKUS: Kõrgendatud temperatuuriga aineid võib määrata 9. klassi ainult juhul, kui nad ei vasta 
ühegi muu klassi kriteeriumidele. 

Muud ained, mis kujutavad endast ohtu veo ajal, kuid mis ei vasta teiste klasside definitsioonidele. 

2.2.9.1.14 Muud ained ja esemed, mis on veo ajal ohtlikud, kuid mis ei vasta teiste klasside definitsioonidele: 

tahke ammoniaagi ühend, mille leekpunkt on alla 60 °C, 

vähese ohtlikkusega ditioniidid, 

väga lenduvad vedelikud, 

ained, mis eraldavad kahjulikke suitsusid, 

ained, mis sisaldavad allergeene, 

keemiakomplektid ning esmaabikomplektid. 

superkondensaatorid, mille energiasalvestusvõime on suurem kui 0.3 Wh, 

sõidukid, mootorid ja masinad, sisepõlemismootoriga. 

mitmesuguseid ohtlikke aineid sisaldavad esemed. 

MÄRKUS: ÜRO nr 1845 SÜSINIKDIOKSIID, TAHKE (KUIV JÄÄ)197, 

ÜRO nr 2216 KALASÖÖT (KALAJÄÄTMED), STABILISEERITUD, 

ÜRO nr 2807 MAGNETISEERITUD MATERJAL 

ÜRO nr 3334 LENNUNDUSE REGLEMENTEERITUD VEDELIK, N.O.S.,  

ÜRO nr 3335 LENNUNDUSE REGLEMENTEERITUD TAHKE AINE, N.O.S., 

mis on toodud ÜRO Tüüpeeskirjades, ei kuulu RID-i reguleerimisalasse. 

Pakendigruppide määramine 

2.2.9.1.15 Peatüki 3.2 tabelis A loetletud 9. klassi ained ja esemed määratakse sõltuvalt nende ohtlikkuse 
astmest ühte järgmistest pakendigruppidest: 

Pakendigrupp II: keskmise ohtlikkusega ained 

Pakendigrupp III: väikese ohtlikkusega ained 

2.2.9.2 Ained ja esemed, mida ei ole lubatud vedada 

Järgmisi aineid ja esemeid ei tohi veoks vastu võtta: 

- liitiumakud, mis ei vasta peatüki 3.3 erinõuete 188, 230, 310, 636 või 670 vastavatele 
eritingimustele; 

- puhastamata, tühjad kaitsemahutid sellistele esemetele nagu transformaatorid ja 
kondensaatorid ja hüdrauliline aparatuur, mis sisaldasid ÜRO nr 2315, 3151 või 3152 aineid. 

2.2.9.3 Kirjete loend 
 
 Klassifikat-

sioonikood 
ÜRO nr Aine või eseme nimetus 

Erinevad ohtlikud ained ja esemed 

Ained, mille peene tolmu 
sissehingamine võib 
ohustada tervist  

M1 2212 ASBEST, AMFIBOOL (amosiit, tremoliit, aktinoliit,  
 antofülliit, kroküdoliit) 

2590 ASBEST, KRÜSOTIIL  

   

  2315  POLÜKLOREERITUD BIFENÜÜLID, VEDELAD 

3432 POLÜKLOREERITUD BIFENÜÜLID, TAHKE AINE 

Ained ja esemed, mis 
tulekahju korral võivad 
moodustada dioksiine 

M2 3151 POLÜHALOGEENITUD BIFENÜÜLID, VEDELAD või 

3151 HALOGEENITUD 
MONOMETÜÜLDIFENÜÜLMETAANID, VEDELAD 
või 

                                                 
19 ÜRO nr 1845 süsinikdioksiid, tahke (kuiv jää), vt jagu 5.5.3. 

 



 

 

3151 POLÜHALOGEENITUD TERFENÜÜLID, VEDELAD 

3152 POLÜHALOGEENITUD BIFENÜÜLID, TAHKED või  

3152 HALOGEENITUD 
MONOMETÜÜLDIFENÜÜLMETAANID, TAHKED või 

3152  POLÜHALOGEENITUD TERFENÜÜLID, TAHKED 

   

  2211 POLÜMEERKUULID, PAISUVAD, eraldavad 
kergestisüttivat auru Ained, mis tekitavad 

kergestisüttivat auru 
M3 

3314 PLASTILINE VORMIMISSEGU taignana, lehena või 
pressitud liimja sadestuse vormis, eraldab 
kergestisüttivat auru 

   

  3090 LIITIUMMETALLAKUD (sealhulgas liitiumsulamist 
akud) 

Liitiumakud M4 3091 LIITIUMMETALLAKUD, SEADMETES OLEVAD, 
(sealhulgas liitiumsulamist akud) või 

3091 LIITIUMMETALLAKUD, SEADMETESSE PAKITUD, 
(sealhulgas liitiumsulamist akud) 

3480 LIITIUMIOONAKUD (sealhulgas liitiumioon-
polümeerakud) 

3481 LIITIUMIOONAKUD, SEADMETES OLEVAD, 
(sealhulgas liitiumioon-polümeerakud) või 

3481 
 
3536 

LIITIUMIOONAKUD, SEADMETESSE PAKITUD, 
(sealhulgas liitiumioon-polümeerakud 
KAUBAVEOÜKSUSESSE PAIGALDATUD LIITIUMAKUD 
(liitiumioonakud või liitiummetallakud) 

   

  2990 PÄÄSTESEADMED, ISETÄITUVAD nagu lennukite  

Päästeseadmed M5  evakuatsioonisüsteemi liugtee, lennureisija 
päästevarustus ja laevade päästevarustus 

3072 PÄÄSTEVAHENDID, MITTE ISE TÄITUVAD, 
sisaldavad ohtlikke kaupu varustuse osadena 

3268 OHUTUSSEADMED, elektriliselt käivitatavad 

  
  

  

  vedeli-
kud M6 

3082 KESKKONNAOHTLIKUD AINED, VEDELAD, N.O.S. 

 Vesikesk-
konda 
saastavad 
ained 

  

 tahked 
ained 
M7 3077 KESKKONNAOHTLIKUD AINED, TAHKED, N.O.S. 

Keskkonn
aohtlikud 
ained 

   

 geneetiliselt 
muundatud 
mikroorganismid ja 
organismid M8 

3245 
 
3245 

GENEETILISELT MUUNDATUD 
MIKROORGANISMID või  
GENEETILISELT MUUNDATUD ORGANISMID 

   

 vedeli-
kud M9 

3257 KÕRGENDATUD TEMPERATUURIGA VEDELIK, 
N.O.S, temperatuuril 100 °C või üle selle ja allpool 
leekpunkti (kaasa arvatud metallid sulas olekus, 
soolad sulas olekus, jne) 

Kõrgendatud 
temperatuuriga ained 

  

 tahked 
M10 

3258 KÕRGENDATUD TEMPERATUURIGA TAHKE 
AINE, N.O.S, temperatuur 240 °C või üle selle 

   

Muud ained ja esemed, 
mille vedu on ohtlik ja 
mis ei vasta teiste 
klasside ainete 
definitsioonidele M11 

Selle klassifikatsiooni koodi alla kuuluvad ainult järgmised, 
peatüki 3.2 tabelis A loetletud, 9. klassi kriteeriumidele 
vastavad ained ja esemed: 
1841 ATSETAALDEHÜÜDAMMONIAAK 
1931 TSINKDITIONIIT (TSINKHÜDROSULFIT) 



 

 

1941 DIBROMODIFLUOROMETAAN 
1990 
2071 
2969 

BENSALDEHÜÜD 
AMMOONIUMNITRAADIL BASEERUV VÄETIS 
RIITSINUSE SEEMNED või 

2969 RIITSINUSE JAHU või 

2969 RIITSINUSE PRESSITUD MASS või 
2969 RIITSINUSE HELBED 
3166 SÕIDUK, KERGESTISÜTTIVA GAASIGA TÖÖTAV 

või 
3166 SÕIDUK, KERGESTISÜTTIVA VEDELIKUGA 

TÖÖTAV või 
3166 SÕIDUK, KÜTUSEELEMENDIGA, 

KERGESTISÜTTIVA GAASIGA TÖÖTAV või 
3166 SÕIDUK, KÜTUSEELEMENDIGA, 

KERGESTISÜTTIVA VEDELIKUGA TÖÖTAV 
3171 AKUJÕUALLIKAGA SÕIDUK või 
3171 AKUJÕUALLIKAGA SEADMED 
3316 KEEMILISTE AINETE KOMPLEKT või 

3316 ESMAABIKOMPLEKT 
3359 
3363 
3363 
3363 
3499 

FUMIGEERITUD KAUBAVEOÜKSUS 
OHTLIKUD AINED ESEMETES või 
OHTLIKUD AINED MASINATES või 
OHTLIKUD AINED APARAATIDES 
KONDENSAATOR, ELEKTRILISE KAKSIKKIHIGA 
(energiasalvestusvõime on suurem kui 0,3 Wh) 

  
3508 KONDENSAATOR, ASÜMMEETRILINE 

(energiasalvestusvõime on suurem kui 0,3 Wh) 

  
3509 PAKENDID, ÄRAVISATUD, TÜHJAD, 

PUHASTAMATA 

  3530 SISEPÕLEMISMOOTOR või 

  
3530 
3548 

MASINAD, SISEPÕLEMISMOOTORIGA 
MUID OHTLIKKE AINEID SISALDAVAD ESEMED, N.O.S 



 

 

Peatükk 2.3 

Katsemeetodid 

2.3.0 Üldist 

Kui peatükis 2.2 või käesolevas jaos pole sätestatud teisiti, on ohtlike veoste klassifitseerimiseks 
kasutatavad katsemeetodid kirjeldatud „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatus”. 

2.3.1 Eksudatsioonikatse A-tüüpi brisantlõhkeainetele 

2.3.1.1 A-tüüpi brisantlõhkeained (ÜRO nr 0081) peavad lisaks „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatus” 
kirjeldatud katsetele vastama järgnevale eksudatsioonikatsele, kui nad sisaldavad üle 40 % vedelat 
lämmastikuestrit. 

2.3.1.2 Brisantlõhkeaine eksudatsioonikatse seade (joonised 1 kuni 3) koosneb õõnsast pronkssilindrist. 
Selle ühest otsast samast metallist plaadiga suletud silindri sisemine läbimõõt on 15,7 mm ja 
sügavus 40 mm. Silindri külgpinnas on 20 avaust läbimõõduga 0,5 mm (neli rida, igaühes viis 
avaust). Pronksist kolb, mille silindrilise osa pikkus on 48 mm ja üldpikkus 52 mm, libiseb 
vertikaalses silindris. Kolvis läbimõõduga 15,6 mm, on 2220 g raskus, mis avaldab silindri põhjale 
rõhku 120 kPa (1,2 baari). 

2.3.1.3 Võetakse väike kogus brisantlõhkeainet, kaaluga 5 kuni 8 g ning sellest tehakse proovitükk 
pikkusega 30 mm, läbimõõduga 15 mm, mis mähitakse väga peenesse marlisse ning asetatakse 
silindrisse; seejärel asetatakse sellele kolb koos kolvil oleva raskusega nii, et brisantlõhkeainele 
avaldatakse survet rõhuga 120 kPa (1,2 baari). 

Mõõdetakse aeg, mis kulub esimeste õliste (nitroglütseriini) tilkade ilmumiseni läbi silindri pilude 
silindri välispinnale. 

2.3.1.4 Brisantlõhkeaine loetakse küllalt heaks, kui esimeste tilkade ilmumiseni kulub üle viie minuti, katse 
viiakse läbi temperatuuril 15 °C kuni 25 °C. 

  



 

 

 

 

 

Joonised 1 kuni 3: 

(1) 4 rida, igaühes 5 pilu Ø 0,5 

(2) vask 

(3) pliist valmistatud ketas, mille sisepoolel tsentris on koonusekujuline süvend 

(4) 4 ava, mõõtmed ~ 46 x 56, asuvad välisküljel sümmeetriliselt 

2.3.2 Katsed klassi 1 ja klassi 4.1 nitreeritud tselluloosisegude kriteeriumide määramisel 

2.3.2.1 Nitrotselluloosi kriteeriumide määramiseks tuleb sooritada Bergmann-Junki katse või „Katsete ja 
kriteeriumide käsiraamatu“ lisas 10 toodud metüülviolettpaberi katse (vt peatükk 3.3, erisätted 393 ja 
394). Kui on kahtlusi, et nitrotselluloosi süttimistemperatuur on Bergmanni-Junki katse korral 
märgatavalt kõrgem kui 132 °C või metüülviolettpaberi katse korral kõrgem kui 134,5 °C, tuleb enne 
nimetatud katsete sooritamist teha alajaos 2.3.2.5 kirjeldatud süttimistemperatuuri katse. Kui 

Joon. 1: Kellakujuline raskus, massiga 2220 g, mille 

saab asetada pronkskolvile 

Joon. 3: Õõnes pronkssilinder, ühest otsast suletud; 

mõõdud mm-tes 

Joon. 2: Silindrikujuline pronksist kolb, mõõdud mm-tes 



 

 

nitrotselluloosi segude süttimistemperatuur on kõrgem kui 180 °C või plastifitseeritud nitrotselluloosi 
süttimistemperatuur on kõrgem kui 170 °C, võib Bergmanni-Junki katse või metüülviolettpaberi katse 
ohutult sooritada. 

2.3.2.2 Enne alajagudes 2.3.2.5 kirjeldatud katsete tegemist peab proove kuivatama mitte vähem kui 15 
tunni jooksul ümbritseva keskkonna temperatuuril vaakumkuivatis, mis on täidetud sulatatud ja 
granuleeritud kaltsiumkloriidiga, kusjuures proov laotatakse laiali õhukese kihina. Selleks tuleb 
ained, mis pole pulbrilises ega kiulises vormis, jahvatada või riivida või lõigata väikesteks tükkideks. 
Kuivatis tuleb rõhk alandada alla 6,5 kPa (0,065 baari). 

2.3.2.3 Enne alajaos 2.3.2.2 kirjeldatud kuivatamist peab plastifitseeritud nitrotselluloosi eelnevalt 
kuivatama hästiventileeritavas ahjus, mille temperatuur on 70 °C, kuni massikaotus veerand tunni 
jooksul on alla 0,3 % esialgsest massist. 

2.3.2.4 Nõrgalt nitreeritud nitrotselluloos peab eelnevalt läbima alajaos 2.3.2.3 kirjeldatud eelkuivatuse; 
kuivatamise lõppedes peab nitrotselluloosi hoidma vähemalt 15 tunni jooksul kuivatis, 
kontsentreeritud väävelhappe kohal. 

2.3.2.5 Süttimistemperatuur (vt 2.3.2.1) 

(a) Süttimistemperatuur määratakse 0,2 g aine kuumutamisel suletud klaasmaterjalist katseklaasis, 
mis on sukeldatud Woodi sulamiga täidetud vanni. Katseklaas pannakse vanni, kui selle 
temperatuur on tõusnud 100 °C-ni. Seejärel tõstetakse temperatuuri vannis järjest iga minuti 
järel 5 °C võrra. 

(b) Katseklaasidel peavad olema järgmised mõõtmed: 

pikkus 125 mm, 

sisediameeter 15 mm, 

seina paksus 0,5 mm 

ja sulami sisse tuleb panna 20 mm sügavuselt. 

(c) Katset korratakse kolm korda, märkides iga korda ära temperatuuri, mille juures toimub aine 
süttimine, st aeglane või kiire põlemine, leegi tekkimine või detonatsioon. 

(d) Kolme katse puhul registreeritud madalaim temperatuur on süttimistemperatuur. 

2.3.3 Klasside 3, 6.1 ja 8 kergestisüttivate vedelikega läbi tehtavad katsed 

2.3.3.1 Leekpunkti määramine 

2.3.3.1.1 Kergestisüttivate vedelike leekpunkti määramiseks võib kasutada ühte järgmistest meetoditest: 

Rahvusvahelised standardid: 

ISO 1516 (Leegi/leegi puudumise määramine – suletud tiigli tasakaalumeetod) 

ISO 1523 (Leekpunkti määramine – suletud tiigli tasakaalumeetod) 

ISO 2719 (Leekpunkti määramine – Pensky-Martensi suletud tiigli meetod) 

ISO 13736 (Naftatooted ja teised vedelikud – leekpunkti määramine – Abeli suletud tiigli meetod) 

ISO 3679 (Leekpunkti määramine – kiire suletud tiigli tasakaalumeetod) 

ISO 3680 (Leegi/leegi puudumise määramine – kiire suletud tiigli tasakaalumeetod) 

Riiklikud standardid: 
American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box 
C700, West Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959: 
ASTM D3828-07a, standardsed katsemeetodid testeriga leekpunkti määramiseks väikese suletud 
tiigli meetodil. 
ASTM D56-05, standardne katsemeetod testeriga leekpunkti määramiseks märgistatud suletud tiigli 
meetodil. 
ASTM D3278-96 (2004)e1, standardsed katsemeetodid seadmetega leekpunkti määramiseks 
vedelikes väikese suletud tiigli meetodil. 
ASTM D93-08, standardsed katsemeetodid testriga leekpunkti määramiseks Pensky-Martensi 
suletud tiigli meetodil. 
Association française de normalisation, AFNOR, 11, rue de Pressensé, F-93571 La Plaine Saint-
Denis Cedex: 
Prantsuse standard NF M 07 – 019 
Prantsuse standard NF M 07 – 011 / NF T 30 – 050 / NF T 66 – 009 
Prantsuse standard NF M 07 – 036 



 

 

Deutsces Institut für Normung, Burggrafenstraße 6, D-10787 Berlin 

Standard DIN 51755 (leekpunktid alla 65 °C) 

State Committee of the Council of Ministers for Standardization, RUS-113813, GSP, Moscow, M-49 
Leninsky Prospect, 9: 

GOST 12.1.044-84. 

2.3.3.1.2 Värvide, kummide ning nendesarnaste, lahjendeid sisaldavate viskoossete toodete leekpunkti 
määramiseks tuleb kasutada ainult aparaate ning katsemeetodeid, mis sobivad viskoossete vedelike 
leekpunkti määramiseks, kooskõlas järgmiste standarditega: 

(a) Rahvusvaheline Standard ISO 3679:1983; 

(b) Rahvusvaheline Standard ISO 3680:1983; 

(c) Rahvusvaheline Standard ISO 1523:1983; 

(d) Rahvusvaheline standard EN ISO 13736 ja EN ISO 2719, meetod B. 

2.3.3.1.3 Alajaos 2.3.3.1.1 loetletud katsemeetodeid peab kasutama ainult selles määratud leekpuntide 
ulatustes. Kasutatava standardi valikul peab arvestama keemilise reaktsiooni võimalikkust aine ning 
proovi anuma vahel. Aparatuur peab olema (niivõrd kui ohutuse mõttes võimalik) paigutatud 
tõmbevabasse kohta. Ohutuse mõttes tuleb orgaaniliste peroksiidide ja isereageerivate ainete 
(tuntud ka kui „energilised” ained) või mürgiste ainete puhul kasutada meetodit, kus kasutatakse 
väikesemõõtmelisi, umbes 2 ml mahuga, proove. 

2.3.3.1.4 Kui mittetasakaalu meetodiga määratud leekpunkt leitakse olevat 23 °C ± 2 °C või 60 °C ± 2 °C, 
tuleb see iga temperatuuri vahemiku jaoks tasakaalu meetodiga üle kinnitada. 

2.3.3.1.5 Vaidluste puhul kergestisüttivate vedelike klassifitseerimise üle tuleb aktsepteerida kaubasaatja 
poolt pakutud klassifikatsiooni, kui leekpunkti kontrollimise katse annab tulemuse, mis ei erine üle 2 
°C alajaos 2.2.3.1 määratud piirmääradest (vastavalt 23 °C ja 60 °C). Kui erinevus on suurem kui 2 
°C, tuleb läbi viia teine kontrollkatse ning aluseks tuleb võtta ükskõik kummast katsest saadud 
madalaim leekpunkti väärtus. 

 

2.3.3.2 Esialgse keemispunkti määramine 
Kasutada võib järgnevaid kergestisüttivate vedelike esialgse keemispunkti määramise meetodeid: 
 
Rahvusvahelised standardid: 
 
ISO 3924 (Naftasaadused – keemistemperatuuri vahemiku määramine – gaaskromatograafiline 
meetod) 
ISO 4626 (Lenduvad orgaanilised vedelikud – toorainena kasutatavate orgaaniliste lahustite 
keemistemperatuuri vahemiku määramine) 
ISO 3405 (Naftasaadused – destilleerimisnäitajate määramine atmosfäärirõhul) 
 
Riiklikud standardid 
 
American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box 
C700, West Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959: 
 
ASTM D86-07a, standardsed katsemeetodid naftasaaduste fraktsioonkoostise määramiseks 
normaalrõhul 
ASTM D1078-05, standardsed katsemeetodid lenduvate orgaaniliste vedelike fraktsioonkoostise 
määramiseks 
 
Teised vastuvõetavad meetodid: 
 
Komisjoni määruse (EÜ) nr 440/200820 lisa A osas kirjeldatud meetod A.2. 

2.3.3.3 Peroksiidisisalduse määramise katse 

Vedeliku peroksiidisisalduse määramine toimub järgmiselt: 

                                                 
20 Komisjoni 30. mai 2008. aasta määrus (EÜ) nr 440/2008, millega kehtestatakse katsemeetodid vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, 
hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (ELT nr L 142, 30.05.2008, lk 1–739). 



 

 

Tiitritava vedeliku kogus p (umbes 5 g, kaal ümardatud 0,01 grammini) asetatakse Erlenmeyeri 
kolbi; lisatakse 20 cm3 atseetanhüdriidi ja umbes 1 g pulbrilist tahket kaaliumjodiidi; kolbi 
raputatakse ning 10 minuti pärast kuumutatakse 3 minuti jooksul kuni temperatuurini umbes 60 °C. 
Kui segu on jahtunud 5 minutit, lisatakse 25 cm3 vett. Peale seda jäetakse see pooleks tunniks 
seisma ja seejärel tiitritakse vabanenud jood naatriumtiosulfaadi detsinormaalse lahusega, 
indikaatorit lisamata; värvuse täielik puudumine viitab reaktsiooni lõpule. Kui n on vajaliku tiosulfaadi 
lahuse cm3arv, siis arvutatakse proovis oleva peroksiidi protsent (arvutatuna H2O2 kohta) valemiga 

. 

Vedelate, viskoossete või pastataoliste ainete ja segude voolavuse määramiseks tuleb kasutada 
järgmist katsemeetodit. 

2.3.4.1 Katse aparatuur 

Kaubanduslik penetromeeter, mis vastab ISO Standardile 2137:1985, 47,5 g ± 0,05 g kaaluva 
juhtvardaga; duralumiiniumist, kooniliste aukudega sõela ketas massiga 102,5 g ± 0,05 g (vt Joonis 
1); penetratsiooni nõu, sisemise läbimõõduga 72 mm kuni 80 mm proovi hoidmiseks. 

2.3.4.2 Katse kirjeldus 

Proov valatakse penetratsiooni nõusse mitte vähem kui pool tundi enne mõõtmise algust. Seejärel 
suletakse nõu hermeetiliselt ja jäetakse kuni mõõtmiseni seisma. Hermeetiliselt suletud 
penetratsiooni nõus asuvat proovi kuumutatakse temperatuurini 35 °C ± 0,5 °C ning asetatakse 
penetromeetri alusele vahetult enne (mitte rohkem kui 2 minutit) mõõtmist. Sõela ketta punkt S 
viiakse seejärel kontakti vedeliku pinnaga ning mõõdetakse penetratsiooni määr. 

2.3.4.3 Katsetulemuste hindamine 

Aine on pastataoline, kui pärast sõela punkti S kontakti viimist proovi pinnaga on mikromõõturi poolt 
näidatav penetratsioon: 

(a) pärast 5 s ± 0,1 s pikkust rakendamisaega on penetratsioon väiksem kui 15,0 mm ± 0,3 mm või 

(b) pärast 5 s ± 0,1 s pikkust rakendamisaega on penetratsioon suurem kui 15,0 mm ± 0,3 mm, kuid 
täiendav penetratsioon pärast täiendavat 55 s ± 0,5 s rakendusaega on väiksem kui 5,0 mm ± 
0,5 mm. 

MÄRKUS: Voolamispunkti omavate proovide puhul on sageli võimatu tekitada penetratsiooni nõus 
tasast pinda ja seetõttu luua kontaktiks punktiga S rahuldavaid algseid mõõtmistingimusi. 
Veelgi enam, mõnede proovide puhul võib kontakt sõelaga põhjustada esimeseks 
paariks sekundiks pinna elastse deformatsiooni ning näidata sügavamat penetratsiooni. 
Nendel juhtudel võib olla kohane sooritada hindamine vastavalt ülaltoodud punktile (b). 



 

  

Joonis 1 

Penetromeeter 



 

 

2.3.5 Klasside 4.2 ja 4.3 metallorgaaniliste ainete klassifitseerimine 

Sõltuvalt „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa jaos 33 määratud kriteeriumidest, võib 
metallorgaanilisi aineid klassifitseerida vastavasse klassi 4.2 või 4.3, vastavalt joonisel 2.3.5 toodud 
plokkskeemile. 

MÄRKUS 1: Sõltuvalt omadustest ja ohtlike ainete pingereale (vt tabel 2.1.3.10), võib 
metallorgaanilisi aineid klassifitseerida vastavalt ka teiste klasside ainetena. 

2: Kergestisüttivad metallorgaaniliste ühendite lahused kontsentratsioonil, mille juures 
nad iseenesest ei sütti ega erita ohtlikus koguses kergestisüttivaid gaase kokkupuutel 
veega, on 3. klassi ained. 

Joonis 2.3.5: Klasside 4.2 ja 4.3 metallorgaaniliste ainete klassifitseerimise plokkskeem(a),(b) 

(a) Katsete nr 1 kuni nr 5 katsemetoodika on toodud „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa 
jaos 33. 

(b) Kriteeriumide sobivuse korral ja usaldusväärsete katsetulemuste puhul, arvestades keemilist 
reaktiivsust, võib klasside 6.1 ja 8 ainete omadusi määrata tabelis 2.1.3.10 toodud ohtude 
pingerea alusel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kas aine 
reageerib 
veega? 

Katse nr 5 

Metallorgaaniline 
ühend, tahke, isesüttiv 

ÜRO nr 3391 

Metallorgaaniline 
ühend, vedel, isesüttiv 

ÜRO nr 3392 

Metallorgaaniline 
ühend, vedel, 

kergestisüttiv, reageerib 
veega 

ÜRO nr 3394 

Metallorgaaniline 
ühend, tahke, 

kergestisüttiv, reageerib 
veega 

ÜRO nr 3393 

 

Metallorgaaniline 
ühend, tahke, 
isekuumenev 
ÜRO nr 3400 

Metallorgaaniline 
ühend, vedel, reageerib 

veega 
ÜRO 3398 

Metallorgaaniline aine, 
tahke, reageerib veega, 

isekuumenev 
ÜRO nr 3397 

Metallorgaaniline 
ühend, vedel, reageerib 

veega 
ÜRO nr 3399 

Kas see aine 
on isekuume-

nev? 
Katse nr 4 

Kas see aine 
sisaldab lahus-
tit, mille leek-

punkt ≤ 60 °C? 

Klass 4.3, PG 
I, II või III. Kas 
see on tahke 

aine? 

Metallorgaaniline 
aine/ühend/lahus 

Kas aine on 
kergestisüttiv e 

pürofoorne? 
Katse nr 2 (tahke) 

Katse nr 3 (vedelik) 

Kas see aine 
reageerib 

veega? Katse 
nr 5 

Kas see aine on 
isekuumenev 
tahke aine? 
Katse nr 4 

Ainet ei pea määrama 
klasside 4.2. ega 4.3 

aineks 

Metallorgaaniline 
ühend, tahke, reageerib 

veega 
ÜRO nr 3395 

Metallorgaaniline 
ühend, tahke, reageerib 

veega, kergestisüttiv 
ÜRO nr 3396 

Kas see on 
kergestisüttiv 
tahke aine? 
Katse nr 1 

Jah 

Jah 

Jah 

Jah 

Jah 

Jah 

Jah 

Jah 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

tahke 

tahke 

vedel 

vedel 



 

 

 


