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PEATÜKK 2.1  
 

ÜLDSÄTTED 
 
 
2.1.1 Sissejuhatus 
 
2.1.1.1 ADR-i kohaselt on ohtlike veoste klassid järgmised: 
 
 Klass 1 Lõhkeained ja neid sisaldavad esemed 
 Klass 2 Gaasid 
 Klass 3 Tuleohtlikud vedelikud 
 Klass 4.1 Tuleohtlikud tahked ained, isereageerivad ained, polümeriseeruvad ained ja 

tahked mitteplahvatavas olekus lõhkeained 
 Klass 4.2 Isesüttivad ained 
 Klass 4.3 Ained, mis veega kokku puutudes eraldavad tuleohtlikke gaase 
 Klass 5.1 Oksüdeerivad ained 
 Klass 5.2 Orgaanilised peroksiidid 
 Klass 6.1 Mürgised ained 
 Klass 6.2 Nakkusohtlikud 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, kaasa arvatud 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, kuid mis pole muudmoodi sätestatud, nt: 
 
  ÜRO nr 1325 TULEOHTLIKUD ORGAANILISED TAHKED AINED, N.O.S. 
  ÜRO nr 1993 TULEOHTLIK VEDELIK, N.O.S. 
 
 Punktide B, C ja D all määratud kirjed on ühised kirjed. 
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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 põhjal pakendigruppidesse: 

 
 I pakendigrupp: väga ohtlikud ained; 
 II pakendigrupp: keskmise ohtlikkusega ained; 
 III pakendigrupp: madala ohtlikkusega ained. 
 
 Pakendigrupp, millesse aine on määratud, on toodud peatüki 3.2 tabelis A. 
 
  Esemed ei ole määratud pakendigruppidesse. Konkreetse 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 
ainele või esemele määratakse kaasnevad riskid nendele riskidele 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 numbrilises järjekorras 

peatüki 3.2 tabelis A. See tabel sisaldab loetletud veoseid puudutavat informatsiooni, nagu 
nimetus, klass, pakendigrupp/pakendigrupid, kinnitatavad märgised, pakkimist ja vedu 
puudutavad sätted1. Peatüki 3.2 tabeli A tulbas (2) loetletud aineid tuleb vedada vastavalt 
nende klassifikatsioonile tabelis A või alajaos 2.1.2.8 määratud tingimustele. 

 
2.1.2.3 Aine võib sisaldada tehnilisi (nt tootmisprotsessist tulenevaid), stabiliseerivaid või muu 

otstarbega lisandeid, mis ei mõjuta selle klassifitseerimist. Ainet, mis on märgitud 
nimetusega, st loetletud üksiku kirjena peatüki 3.2 tabelis A, ja sisaldab tehnilisi, 
stabiliseerivaid või muu otstarbega lisandeid, mis mõjutavad selle klassifitseerimist, 
käsitatakse aga lahuse või seguna (vt alajagu 2.1.3.3). 

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

vastu võtta. 
 
2.1.2.5 Veosed, mida pole nimeliselt märgitud, st veosed, mis pole loetletud üksikute kirjetena 

peatüki 3.2 tabelis A ning mis pole loetletud või määratletud ühes eespool nimetatud 
alajagudest 2.2.x.2, tuleb määrata vastavasse klassi jaos 2.1.3 toodud reeglite alusel. Lisaks 
peab määrama kaasneva riski (kui seda on) ja pakendigrupi (kui seda on). Pärast klassi, 
kaasneva riski (kui seda on) ja pakendigrupi (kui seda on) määramist tuleb määrata vastav 
ÜRO number. Iga klassi lõpus, alajagudes 2.2.x.3 (ühiste kirjete nimekiri) toodud 
otsustuspuud näitavad asjakohaseid parameetreid vastava ühise kirje (ÜRO numbri) 
valimiseks. Kõikidel juhtudel tuleb alajaos 2.1.1.2 toodud, vastavate tähtedega B, C ja D 
näidatud astendiku alusel valida kõige spetsiifilisem ühine 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 tuleb see klassifitseerida D-tüüpi kirje alla. 

 
2.1.2.6 Peatüki 2.3 katseprotseduuride 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. 

 

                                                      
1  Sekretariaadi märkus: sekretariaat on koostanud nende kirjete tähestikulise nimekirja, mis on toodud peatüki 
3.2 tabelis B. See tabel ei ole ADR-i ametlik osa. 
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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 ADR-i lepinguosalise riigi 
pädev asutus, kes võib tunnustada ka luba, mis on väljastatud ADR-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 protseduuridele. 
 
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 
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 nimetusega märkimata ainete, kaasa arvatud lahuste ja segude (nagu 

preparaatide ja jäätmete) klassifitseerimine 
 
2.1.3.1 Loetelus nimetusega märkimata ained, kaasa arvatud lahused ja segud, tuleb klassifitseerida 

nende ohtlikkuse 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 nimetusega märkimata aine, mis kujutab endast üksikut ohtu, 

tuleb klassifitseerida vastavasse klassi, selle klassi alajaos 2.2.x.3 toodud ühise kirje alla. 
 
2.1.3.3 ADR-i klassifitseerimiskriteeriumidele vastavale lahusele või segule, mis sisaldab 

ülekaalukalt ainult ühte peatüki 3.2 tabelis A nimeliselt märgitud ainet koos ühe või mitme 
ainega, millele ADR-i nõuded ei kehti, või koos mikrokoguses ühe või mitme ainega, mis on 
peatüki 3.2 tabelis A nimeliselt märgitud, määratakse peatüki 3.2 tabelis A nimeliselt 
märgitud ülekaaluka aine ÜRO number ja ohtliku veose tunnusnimetus, välja arvatud kui: 

 
 a) lahus või segu on peatüki 3.2 tabelis A eraldi nimeliselt märgitud või 
 
 b) peatüki 3.2 tabelis A märgitud aine nimetuse ja kirjelduse põhjal on kindel, et see 

kehtib ainult puhta aine kohta või; 
 
 c) lahuse või segu klass, klassifikatsioonikood, pakendigrupp või füüsikaline olek on 

peatüki 3.2 tabelis A nimeliselt märgitud aine omast erinev või 
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 d) lahuse või segu ohtlikkuse näitajad ja omadused muudavad vajalikuks teistsugused 
hädaolukorras reageerimise meetmed, kui need, mida on vaja peatüki 3.2 tabelis A 
nimeliselt märgitud aine puhul. 

 
 Neil muudel juhtudel, välja arvatud punktis a kirjeldatud juhul, tuleb lahus või segu 

klassifitseerida nimetusega märkimata ainena asjakohasesse klassi ühise kirje alla vastavalt 
selle klassi alajaole 2.2.x.3, arvestades selle lahuse või segu kaasnevat riski, välja arvatud 
juhul, kui aine või segu ei vasta ühegi klassi kriteeriumidele ning ei kuulu seetõttu ADR-i 
reguleerimisalasse. 

 
2.1.3.4 Lahused ja segud, mis sisaldavad alajagudes 2.1.3.4.1 või 2.1.3.4.2 mainitud kirjetesse 

kuuluvaid aineid, tuleb klassifitseerida nende alajagude sätete kohaselt. 
 
2.1.3.4.1 Lahused ja segud, mis sisaldavad ühte järgnevatest nimeliselt märgitud ainetest, tuleb alati 

klassifitseerida lahuse või segu selle komponendi kirje alla, tingimusel, et neil ei ole 
alajaos 2.1.3.5.3 toodud ohtlikkuse näitajaid: 

 
 - Klass 3 
 
  ÜRO nr 1921 PROPÜLEENIMIIN, STABILISEERITUD; ÜRO nr 3064 

NITROGLÜTSERIINI ALKOHOLILAHUS, nitroglütseriini sisaldus üle 1%, kuid 
mitte üle 5%; 
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 - Klass 6.1 
 
  ÜRO nr 1051 VESINIKTSÜANIID, STABILISEERITUD, veesisaldus alla 3%; ÜRO 

nr 1185 ETÜLEENIMIIN, STABILISEERITUD; ÜRO nr 1259 
NIKKELKARBONÜÜL; ÜRO nr 1613 TSÜAANVESINIKHAPE, VESILAHUS 
(VESINIKTSÜANIID, VESILAHUS), milles on kuni 20% vesiniktsüaniidi; ÜRO 
nr 1614 VESINIKTSÜANIID, STABILISEERITUD, sisaldab kuni 3% vett ja on 
absorbeeritud poorse inertse ainega; ÜRO nr 1994 RAUDPENTAKARBONÜÜL; 
ÜRO nr 2480 METÜÜLISOTSÜANAAT; ÜRO nr 2481 ETÜÜLISOTSÜANAAT; 
ÜRO nr 3294 VESINIKTSÜANIIDI ALKOHOLILAHUS, vesiniktsüaniidi sisaldus 
kuni 45%; 

 - Klass 8 
 
  ÜRO nr 1052 VESINIKFLUORIID, VEEVABA; ÜRO nr 1744 BROOM või ÜRO 

nr 1744 BROOMI LAHUS; ÜRO nr 1790 FLUORVESINIKHAPE, milles on üle 
85% fluorvesinikhapet; ÜRO nr 2576 FOSFOROKSÜBROMIID, SULAS OLEKUS; 

 
2.1.3.4.2 Lahused ja segud, mille koostises on üks järgnevate klassi 9 kirjete alla kuuluvatest ainetest, 
  
 ÜRO nr 2315 POLÜKLOREERITUD BIFENÜÜLID, VEDELAD; 
 ÜRO nr 3151 POLÜHALOGEENITUD BIFENÜÜLID, VEDELAD; 

ÜRO nr 3151 HALOGEENITUD MONOMETÜÜLDIFENÜÜLMETAANID, VEDELAD; 
 ÜRO nr 3151 POLÜHALOGEENITUD TERFENÜÜLID, VEDELAD; 
 ÜRO nr 3152 POLÜHALOGEENITUD BIFENÜÜLID, TAHKED; 
 ÜRO nr 3152 HALOGEENITUD MONOMETÜÜLDIFENÜÜLMETAANID, TAHKED; 
 ÜRO nr 3152 POLÜHALOGEENITUD TERFENÜÜLID, TAHKED; või 
 ÜRO nr 3432 POLÜKLOREERITUD BIFENÜÜLID, TAHKED 
  
 tuleb alati klassifitseerida sama klassi 9 kirje alla tingimusel, et: 
  

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

  
- neil ei ole alajaos 2.1.3.5.3 sätestatud ohtlikkuse näitajaid. 

 
2.1.3.5 Peatüki 3.2 tabeli A loetelus nimetusega märkimata ained, millel on rohkem kui üks 

ohtlikkuse näitaja, ning ADR-i klassifitseerimiskriteeriumidele vastavad lahused või segud, 
mis sisaldavad mitut ohtlikku ainet, tuleb klassifitseerida ühise kirje alla (vt alajagu 2.1.2.5) 
ja asjakohase klassi pakendigruppi vastavalt nende ohtlikkuse näitajatele. Selline 
klassifitseerimine ohtlikkuse näitajate 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 kulutuste 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 ohtlikkuse näitajad 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) klassi 7 kuuluv materjal (peale radioaktiivsete materjalide vabasaadetistes, millele 

kohaldatakse peatüki 3.3 erisätet 290 ja kus valdavad on muud ohtlikud omadused, 
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välja arvatud ÜRO number 3507 URAANHEKSAFLUORIID, RADIOAKTIIVNE 
MATERJAL, VABASAADETIS); 

 
 b) klassi 1 kuuluvad ained; 
 
 c) klassi 2 kuuluvad ained; 
 
 d) klassi 3 kuuluvad mitteplahvatavas olekus vedelad lõhkeained; 
 
 e) klassi 4.1 kuuluvad isereageerivad ained ja tahked mitteplahvatavas olekus 

lõhkeained; 
 
 f) klassi 4.2 kuuluvad pürofoorsed ained; 
 
 g) klassi 5.2 kuuluvad ained; 
 
 h) klassi 6.1 kuuluvad ained, mis oma sissehingatava mürgisuse tõttu tuleb 

klassifitseerida I pakendigruppi (ained, mis vastavad klassi 8 klassifitseerimise 
kriteeriumidele 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 klassi 8); 

 
 i) klassi 6.2 kuuluvad nakkusohtlikud ained. 
 
2.1.3.5.4 Kui aine ohtlikkuse näitajad kuuluvad rohkem kui ühte klassi või ainete gruppi, mis pole 

alajaos 2.1.3.5.3 loetletud, tuleb aine klassifitseerida samade reeglite kohaselt, 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 need määrata ÜRO numbri alla 

ja alajao 2.1.3.5.2 kohaselt pakendigruppi, võttes aluseks kaubasaatja andmed jäätmete 
kohta, sealhulgas kõik kehtivates ohutus- ja keskkonnaalastes õigusaktides2 nõutud 
olemasolevad tehnilised ja ohutusalased andmed. 
 
Kahtluse korral tuleb määrata suurim ohutase. 

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

 
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  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 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 (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). 
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2.1.3.7 Oksüdeerivate ainete lahused ja segud või kaasneva oksüdeeriva riskiga ained võivad olla 
plahvatavad. Sel juhul tohib neid veoks vastu võtta ainult siis, kui nad vastavad klassi 1 
nõuetele. 

 
2.1.3.8  Klassidesse 1–6.2, 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 1–6.2, 8 ja 9 
kaasnevatele ohtudele ka keskkonnaohtlikeks aineteks. Alajao 2.2.9.1.10 kriteeriumidele 
vastavad muud ained tuleb määrata vastavalt ÜRO nr 3077 või ÜRO nr 3082 alla. 

 
2.1.3.9  Jäätmeid, mis ei vasta klassidesse 1–9 klassifitseerimise kriteeriumidele, aga mida hõlmab 

„Ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli konventsioon”, 
võib vedada ÜRO nr 3077 või 3082 kohaselt. 
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2.1.3.10 Ohtude pingerea tabel 

Klass 
ja 
pakendi-
grupp 

 
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 

NAHALE 

 
6.1, I 

SEESPI
D 

 
6.1, II 

 
6.1, III 

 
8, I 

 
8, II 

 
8, III 

 
9 

 
3, I  

TAH   VED 
4.1      3, I 

TAH   VED 
4.1      3, I 

TAH   VED 
4.2      3, I 

TAH   VED 
4.2      3, I 

4.3, I 4.3, I 4.3, I TAH   VED 
5.1, I   3, I 

TAH   VED 
5.1, I   3, I 

TAH    VED 
5.1, I    3, I 

3, I 3, I 3, I 3, I 3, I 3, I 3, I 3, I 

3, II  TAH  VED 
4.1 3, II 

TAH   VED 
4.1      3, II 

TAH   VED 
4.2      3, II 

TAH  VED 
4.2     3, II 

4.3, I 4.3, II 4.3, II TAH   VED 
5.1, I     3, I 

TAH   VED 
5.1, II    3, II 

TAH    VED 
5.1, II   3, II 

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

3, III  TAH   VED 
4.1      3, II 

TAH  VED 
4.1     3, III 

TAH   VED 
4.2      3, II 

TAH  VED 
4.2     3, III 

4.3, I 4.3, II 4.3, III TAH    VED 
5.1, I      3, I 

TAH   VED 
5.1, II    3, II 

TAH    VED 
5.1, III 3, III 

6.1, I 6.1, I 6.1, II 3, III a 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    VED 
4.1, II   6.1, II 

TAH     VED 
4.1, II   6.1, II 

8, I TAH  VED 
4.1, II 8, II 

TAH      VED 
4.1, II     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     VED 
4.1, III    6.1, III 

8, I 8, II TAH      VED 
4.1, III     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   VED 
6.1, I    8, I 

6.1, I 6.1, I 6.1, I 

6.1, I  
SEESPID 

              TAH   VED 
6.1, I   8, I 

6.1, I 6.1, I 6.1, I 

6.1, II  
HINGAM 

              TAH   VED 
6.1, I   8, I 

6.1, II 6.1, II 6.1, II 

6.1, II  
NAHALE 

              TAH   VED 
6.1, I    8, I 

TAH   VED 
6.1, II   8, II 

6.1, II 6.1, II 

6.1, II  
SEESPID 

   TAH  = tahked ained ja segud 
 VED  = vedelad ained, segud ja lahused 
 NAHALE   =  mürgine nahale 
 SEESPID  =  mürgine seespidiselt 
 HINGAM  = sissehingamisel mürgine 
 a Klass 6.1  pestitsiidide jaoks 

8.1 TAH    
V
E
D 

6.1, II  8, II 

6.1, II 6.1, II 

6.1, III    8, I 8, II 8, III 6.1, III 

8, I       8, I 

8, II       8, II 

8, III       8, III 
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 MÄRKUS 1: näited tabeli kasutamise selgitamiseks 
 
 Üksiku aine klassifitseerimine 
 
 Klassifitseeritava aine kirjeldus: 
 
 Loetelus nimetusega märkimata amiin, mis vastab klassi 3 II pakendigrupi ning klassi 8 

I pakendigrupi kriteeriumidele. 
 
 Reeglid: 
 
 Rea 3 II ristumine veeruga 8 I annab 8 I. 
 See amiin tuleb seega klassifitseerida klassi 8 alla: 
 
 ÜRO nr 2734 AMIINID, VEDELAD, SÖÖBIVAD, TULEOHTLIKUD, N.O.S., või ÜRO nr 

2734 POLÜAMIINID, VEDELAD, SÖÖBIVAD, TULEOHTLIKUD, N.O.S. 
 I pakendigrupp 
 
 Segu klassifitseerimine 
 
 Klassifitseeritava segu kirjeldus: 
 
 Segu, mis koosneb klassi 3 III pakendigruppi klassifitseeritud tuleohtlikust vedelikust, klassi 

6.1 II pakendigruppi kuuluvast mürgisest ainest ja klassi 8 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 VED. 
 Kuna see segu pole täpsemalt määratletud, tuleb ta klassifitseerida klassi 8 alla: 
 
 ÜRO nr 2922 SÖÖBIV VEDELIK, MÜRGINE, N.O.S., I pakendigrupp.. 
 
 MÄRKUS 2: segude ja lahuste klassidesse ning pakendigruppidesse klassifitseerimise 

näited: 
 
 Klassi 6.1(II) kuuluva fenooli lahus klassi 3 (II) benseenis tuleb klassifitseerida klassi 3 (II); 

see lahus tuleb klassifitseerida fenooli mürgisust aluseks võttes kui ÜRO nr 1992 
TULEOHTLIK VEDELIK, MÜRGINE, N.O.S., klass 3 (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, 
VEDELAD, või ÜRO nr 3432 POLÜKLOREERITUD BIFENÜÜLID, TAHKED, klass 9 (II). 

 
 Klassi 3 kuuluva propüleenimiini ja klassi 9 (II) kuuluvate polükloreeritud bifenüülide (PCB) 

segu tuleb klassifitseerida kui ÜRO nr 1921 PROPÜLEENIMIIN, STABILISEERITUD, 
klass 3. 
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2.1.4 Proovide klassifitseerimine 
 
2.1.4.1 Kui aine klass pole selge ning seda veetakse edasisele katsetamisele, tuleb sellele ainele 

määrata esialgne klass, ohtliku veose tunnusnimetus ja ÜRO number, võttes aluseks 
kaubasaatja teadmised selle kauba kohta ning rakendades: 

 
 a) peatüki 2.2 klassifikatsioonikriteeriumeid ja 
 
 b) käesoleva peatüki nõudeid.. 
 
 Kasutama peab valitud ohtliku veose tunnusnimetusele vastavat kõige rangemat võimalikku 

pakendigruppi. 
 
 Selle sätte rakendamisel tuleb ohtliku veose tunnusnimetusele lisada sõna „PROOV” (nt 

„TULEOHTLIK VEDELIK, N.O.S., PROOV”). Teatud juhtudel, kui ohtliku veose 
tunnusnimetus on määratud aine proovi jaoks, mis peab vastama teatud 
klassifitseerimiskriteeriumeile (nt GAASI PROOV, MITTE RÕHU ALL, TULEOHTLIK, 
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 klassi 1 kriteeriumidele või aine 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. 
 
2.1.5  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. 
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PEATÜKK 2.2  
 

ERI KLASSIDELE OMASED SÄTTED 
 
 
2.2.1 Klass 1 Lõhkeained ja neid sisaldavad esemed 
 
2.2.1.1 Kriteeriumid 
 
2.2.1.1.1 Klass 1 hõlmab järgmisi aineid ja esemeid. 
 
 a) Lõhkeained: tahked või vedelad ained (või ainete segud), mis keemiliste reaktsioonide 

tulemusena tekitavad gaase sellisel temperatuuril, sellisel rõhul ja 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 klassi 1 ained. 
 
  MÄRKUS 2: klassi 1 ei kuulu ka veega või alkoholiga niisutatud lõhkeained, mille 

vee- või alkoholisisaldus ületab määratud piirmäära, ning plastifikaatorit sisaldavad 
lõhkeained – need ained on määratud klassi 3 või klassi 4 – ning lõhkeained, mis 
nende ülekaaluka ohu tõttu on määratud klassi 5.2. 

 
 b) Lõhkeainet sisaldavad esemed: esemed, mis sisaldavad ühte või enamat lõhkeainet või 

pürotehnilist ainet. 
 
  MÄRKUS: seadmed, mis sisaldavad lõhke- 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 klassi 1 nõuete alla. 

 
 c) Eespool nimetamata ained ja esemed, mis on toodetud eesmärgiga tekitada praktilist 

efekti plahvatuse või pürotehnilise efekti näol. 
 
 Klassi 1 puhul kohaldatakse järgmist mõistet: 
 
 Desensibiliseeritud tähendab, et lõhkeainele on lisatud aine (desensibilisaator), mis 

suurendab selle ohutust käitlemisel ja veol. Desensibilisaator muudab lõhkeaine tuimaks või 
vähem tundlikuks kuumuse, tõuke, põrutuse, löögi või hõõrdumise suhtes. Tavapärased 
desensibilisaatorid on muu hulgas vaha, paber, vesi, polümeerid (nt kloorfluorpolümeerid), 
alkohol ja õlid (nt vaseliin ja parafiin). 

 
2.2.1.1.2 Mis tahes aine või eseme puhul, millel on või millel arvatakse olevat plahvatavad omadused, 

tuleb kaaluda selle määramist klassi 1 aineks „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” I osa 
katsete, reeglite ning kriteeriumide kohaselt. 

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

 
 Uute või olemasolevate lõhkeainete või neid sisaldavate esemete proovid, mida veetakse kas 

katsetamise, klassifitseerimise, uurimis- ja arendustegevuse kvaliteedikontrolli eesmärgil või 
kaubanäidistena, välja arvatud initsieerivad lõhkeained, võivad olla määratud ÜRO nr 0190 
PROOVID; PLAHVATAVAD, alla. 

 
 Peatüki 3.2 tabeli A loetelus nimetamata lõhkeainete või neid sisaldavate esemete 

määramine klassi 1 n.o.s. kirje või ÜRO nr 0190 PROOVID, PLAHVATAVAD, alla nagu 
ka teatud selliste 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 ADR-i liikmesriik, siis peavad klassifitseerimine ja 
veotingimused olema tunnustatud selle ADR-i liikmesriigi pädeva asutuse poolt, mille 
territooriumile saadetis oma teekonnal esimesena jõuab. 

 
2.2.1.1.4 Klassi 1 kuuluvad ainetele ja esemetele tuleb määrata jagu vastavalt alajaole 2.2.1.1.5 ning 

sobivusgrupp vastavalt alajaole 2.2.1.1.6. Jagu peab põhinema jagudes 2.3.0 ja 2.3.1 
kirjeldatud katsete tulemustel, kasutades alajaos 2.2.1.1.5 toodud määratlusi. Sobivusgrupp 
määratakse vastavalt määratlustele alajaos 2.2.1.1.5. Klassifikatsioonikood koosneb jao 
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 soojuskiirgust 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 väga väike initsieerimise või põlemiselt 
detonatsioonile ülemineku tõenäosus. Minimaalse nõudena ei tohi need 
ained välise tule katsel plahvatada. 
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 Jagu 1.6  Ülituimad esemed, millel pole massiplahvatuse ohtu. Esemed sisaldavad 
valdavalt ülituimasid aineid ning neil on tühine juhusliku süttimise või 
tulelevimise tõenäosus. 

 
  MÄRKUS: jao 1.6 esemete risk on piiratud üksiku eseme plahvatusega. 
 
2.2.1.1.6 Ainete ja esemete sobivusgruppide määratlused 
 
 A Initsieeriv lõhkeaine. 
 
 B Ese, mis sisaldab initsieerivat lõhkeainet ning millel pole kahte või enamat tõhusat 

kaitseelementi. Mõned esemed, nagu 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 tuleohtlikku vedelikku või geeli või 
hüpergoolseid vedelikke). 

 
 F Ese, mis sisaldab sekundaarse detoneerimisega plahvatavat ainet koos sütikuga, koos 

lõhkelaenguga (välja arvatud see, mis sisaldab tuleohtlikku vedelikku või geeli või 
hüpergoolseid vedelikke). 

 
 G Pürotehniline aine või pürotehnilist ainet sisaldav ese või ese, mis sisaldab nii 

lõhkeainet kui ka valgustavat, süütavat, pisaraid või suitsu tekitavat ainet (peale veega 
aktiveeritud eset või eset, mis sisaldab valget fosforit, fosfiide, pürofoorset ainet, 
tuleohtlikku vedelikku või geeli või hüpergoolseid vedelikke). 

 
 H Ese, mis sisaldab nii lõhkeainet kui ka valget fosforit. 
 
 J Ese, mis sisaldab nii lõhkeainet kui ka tuleohtlikku vedelikku või geeli. 
 
 K Ese, mis sisaldab nii lõhkeainet kui ka mürkkemikaali. 
 
 L Lõhkeaine või seda 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, välja arvatud 
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. 
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 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. 

 
 MÄRKUS 2: sobivusgruppidesse D ja E kuuluvad esemed võivad olla varustatud või pakitud 

koos oma initsieerimisvahenditega tingimusel, et nendel vahenditel on vähemalt kaks tõhusat 
kaitsedetaili, mis väldivad plahvatuse nende initsieerimisvahendite juhuslikul toimimisel. 
Sellised esemed ja pakendid tuleb määrata sobivusgruppidesse D või E. 

 
 MÄRKUS 3: sobivusgruppidesse D ja E kuuluvad esemed võivad olla varustatud või pakitud 

koos oma initsieerimisvahenditega, millel pole kahte tõhusat kaitsedetaili (s.t. sobivusgruppi 
B määratud initsieerimisvahendid) tingimusel, et nad vastavad jao 4.1.10 koospakkimise 
sättele MP21. 

 
 MÄRKUS 4: esemed võivad olla varustatud või pakitud koos oma initsieerimisvahenditega 

tingimusel, et need initsieerimisvahendid ei saa normaalsete veotingimuste korral töötada. 
 
 MÄRKUS 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 annavad „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” lisas 7 kirjeldatud HSL 
valgustussähvatusega segu katses positiivse tulemuse, tuleb klassifitseerida kui 1.1G 
hoolimata 6. katseseeria tulemustest; 

 
(b) kuna aga selliste esemete varieeruvus on väga suur ning katsekohtade kättesaadavus 
võib olla piiratud, tuleb ka jaotustesse määramine viia läbi vastavalt alajaos 2.2.1.1.7.2 
kirjeldatud reeglitele. 

 
2.2.1.1.7.2 Pürotehnika võib määrata ÜRO nr 0333, 0334, 0335 ja 0336 alla analoogia põhjal, ilma 

6. katseseeria katsete 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. katseseeria katseandmete alusel. 

 
MÄRKUS 1: muid pürotehnika tüüpe võib lisada alajao 2.2.1.1.7.5 tabeli 1. veergu ainult 
ÜRO ohtlike kaupade veo ekspertide allkomisjonile kaalutlemiseks esitatud katseandmete 
põhjal. 
 
MÄRKUS 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. 
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2.2.1.1.7.5 Pürotehniliste vahendite klassifikatsiooni põhitabel1 
 

MÄRKUS 1: kui ei ole teisiti öeldud, on tabelis toodud viited protsentidele pürotehnilise 
aine (nt raketimootori, viskelaengu, lõhkelaengu ning efektilaengu massi kohta). 
 
MÄRKUS 2: „valgustussähvatusega segu” viitab käesolevas tabelis pulbrilisel kujul või 
ilutulestikus kasutatavate pürotehniliste üksustena eksisteerivatele pürotehnilistele ainetele, 
mida kasutatakse heliefekti (paugu) esilekutsumiseks, lõhkelaenguna või paiskelaenguna, 
välja arvatud juhul, kui 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. 

 
MÄRKUS 3: mõõdud millimeetrites viitavad järgmisele: 
 
- kumerate ja sfääriliste sektoritega kestade puhul kumeruse või sfääri diameeter; 
-  silindriliste kestade puhul kesta pikkus; 
- tähepommide, Rooma küünalde, lasketorude tulevärgi või tulepadade torukujulise 

kesta sisemine diameeter; 
-  tulepadade puhul (tulepöörised, tuleringid: pakendid kandilised või silindrilised) 

pürotehnilise laengu mortiiri sisemine diameeter. 
 

                                                      
1 See tabel sisaldab pürotehniliste vahendite klassifikatsiooni, mida võib kasutada 6. katseseeria andmete 
puudumisel (vt alajagu 2.2.1.1.7.2). 
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Tüüp Hõlmab: / Sünonüüm: Määratlus Spetsifikatsioon Klassifikatsioon 
 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 tulevärgi 
kompositsioon, 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 g pürotehnilist segu 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 



 

 

- 131 - 

Tüüp Hõlmab: / Sünonüüm: Määratlus Spetsifikatsioon Klassifikatsioon 
 

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

1.3G 

Kest, 
sfääriline 
(kumer) või 
silindriline 
(jätkub) 

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 komponente ning on ette nähtud 
õhku tulistamiseks mortiirist 

> 200 mm 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 komponente ning mis on ette nähtud 
õhku tulistamiseks mortiirist 

≤ 200 mm 1.3G 
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Tüüp Hõlmab: / Sünonüüm: Määratlus Spetsifikatsioon Klassifikatsioon 
 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 

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 

1.1G 

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 segu 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 
segust 

1.1G 

> 20 g pürotehnilist segu ja 
valgustussegu ≤ 25% 

1.3G 
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Tüüp Hõlmab: / Sünonüüm: Määratlus Spetsifikatsioon Klassifikatsioon 
 

 20 g pürotehnilist segu, 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 
eriotstarbelised/eriefektidega laengud 

1.1G 

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

1.3G 

 150 g pürotehnilist segu, 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 

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 

< 1 kg pürotehnilist ainet 1.4G 
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Tüüp Hõlmab: / Sünonüüm: Määratlus Spetsifikatsioon Klassifikatsioon 
 Kosk Kosed, tulevihmad Pürotehniline fontään, mille eesmärk on tekitada 

vertikaalne kosk või sädemetest sein 
Sisaldab pürotehnilist ainet, mis annab 
„Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” 
lisas 7 kirjeldatud HSL 
valgustussähvatusega segu katses 
positiivse tulemuse hoolimata 6. 
katseseeria tulemustest (vt 2.2.1.1.7.1 (a)) 

1.1G 

Sisaldab pürotehnilist ainet, mis annab 
„Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” 
lisas 7 kirjeldatud HSL 
valgustussähvatusega segu katses 
negatiivse tulemuse 

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 

1.3G 

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 

1.3 G 

Perkloraadil põhinevad tooted: ≤ 5 g 
küünla kohta ja ≤ 10 küünalt pakis; 
nitraadil põhinevad tooted: ≤ 30 g 
küünla kohta 

1.4G 
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Tüüp Hõlmab: / Sünonüüm: Määratlus Spetsifikatsioon Klassifikatsioon 
 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 
segu, kuid mitte valgustussegu 

1.4G 

Pööris Tõusvad pöörised, helikopterid, 
küttpöörised, maapöörised 

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

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

1.3G 

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

1.4G 

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 segu, ei 
sisalda eriefekte, üks vile (kui on) 
 25 g ja ≤ 50 g vilede kompositsiooni 
ühe ratta kohta 

1.3G 

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

1.4G 

Tõusvad 
rattad 

Lendav tuleratas, UFO-d, tõusev kroon Torud, mis sisaldavad heitelaengut ja sädemeid –
leeki ja/või müra tekitavat pürotehnilist segu, 
kinnitatud ringikujulisele alusele 

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

1.3G 
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Tüüp Hõlmab: / Sünonüüm: Määratlus Spetsifikatsioon Klassifikatsioon 
 

 200 g puhast pürotehnilist segu ja 
 60 g pürotehnilist segu ühe pöörleva 
mehhanismi kohta,  3% valgustussegu 
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 
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2.2.1.1.8 Klassist 1 väljaarvamine 
 
2.2.1.1.8.1 Eseme või aine võib katsetulemuste ja klassi 1 definitsiooni alusel klassist 1 välja arvata, kui 

selle kiidab heaks ADR-i kokkuleppeosalise pädev asutus, kes võib tunnustada ka ADR-i 
kokkuleppeosaliseks mitteoleva riigi pädeva asutuse heakskiitu, kui see on antud RID-is, 
ADR-is, ADN-is, IMDG koodeksis või ICAO tehnilistes eeskirjades ette nähtud korra 
kohaselt. 

 
2.2.1.1.8.2 Kui pädev asutus annab alajao 2.2.1.1.8.1 kohase heakskiidu, võib eseme klassist 1 välja 

arvata, kui kolm pakendamata eset, mis on oma sütiku või initsieerimisvahendi või välise 
vahendi abil aktiveeritud ettenähtud viisil toimima, vastavad järgmistele 
katsekriteeriumidele: 

 
 a) ühegi välispinna temperatuur ei ületa 65 °C. Lubatav on hetkeline temperatuuritõus 

200 ºC-ni; 
 
 b) väliskest ei rebene ega purune kildudeks ning ese või sellest eraldunud osad ei liigu 

üheski suunas kaugemale kui üks meeter; 
 

  MÄRKUS: kui väline tuli võib kahjustada eseme terviklikkust, tuleb neid kriteeriume 
kontrollida tulekatsega, näiteks sellisega, mida on kirjeldatud standardis 
ISO 12097-3. 

 c) kuuldav müra ühe meetri kaugusel ei ületa 135 dB(C); 
 
 d) ei esine sähvatust ega leeki, mis suudaks süüdata esemega kokkupuutuva materjali, 

nagu 80 ± 10 g/m² paberilehe, ja 
 
 e) ei teki suitsu, aure ega tolmu sellises koguses, et nähtavus ühe kuupmeetri suuruses 

kambris, mis on varustatud sobivas suuruses läbipuhkepaneelidega, väheneks rohkem 
kui 50% mõõdetuna kalibreeritud valgusmõõdiku (luksmeetri) või radiomeetriga, mis 
asub ühe meetri kaugusel pidevast valgusallikast, mis paikneb kahe vastasseina 
keskpunktis. Kasutada võib ISO 5659-1 üldiseid juhiseid optilise tiheduse katsetamise 
kohta ja ISO 5659-2 jaos 7.5 toodud üldiseid juhiseid fotomeetrilise süsteemi kohta 
või sarnaseid optilise tiheduse mõõtmise meetodeid, mis on ette nähtud sama eesmärgi 
saavutamiseks. Valgusmõõdiku tagaosa ja küljed tuleb ümbritseda sobiva kattega, et 
vähendada mujalt kui otse allikast tuleva hajuva või immitseva valguse mõju. 

 
 MÄRKUS 1: kui a, b, c ja d kriteeriumidega seotud katsete ajal ei eraldu või eraldub väga 

vähe suitsu, võib punktis e kirjeldatud katse ära jätta. 

 MÄRKUS 2: alajaos 2.2.1.1.8.1 osutatud pädev asutus võib nõuda pakitud eseme 
katsetamist, kui leitakse, et ese võib veoks pakitult suuremat riski kujutada. 

 
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: 
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(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 ohutuse jaoks, ohust teavitamisel ja rahvusvahelisel veol; 
 
(o) klassifikatsioonidokumendi kehtivusaeg on antud siis, kui pädev asutus peab seda 

asjakohaseks. 
 

2.2.1.2 Ained ja esemed, mida ei ole lubatud vedada 
 

2.2.1.2.1 Lõhkeaineid, mis on „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” I osa kohaselt liialt tundlikud 
või mis on isesüttivad, nagu ka lõhkeained ja neid sisaldavad 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 K kuuluvaid esemeid ei tohi veoks lubada (1.2K, ÜRO nr 0020 ja 1.3K, ÜRO 

nr 0021). 
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2.2.1.3 Ühiste kirjete nimekiri 
  

Klassifikatsiooni-
kood (vt 2.2.1.1.4) 

ÜRO 
nr 

Aine või eseme nimetus 

1.1A 0473 LÕHKEAINE, N.O.S. 
1.1B 0461 LÕHKEAHELA KOOSTISOSAD, N.O.S. 
1.1C 0474 LÕHKEAINE, N.O.S. 

 0497 VEDELKÜTUS 
 0498 TAHKEKÜTUS 
 0462 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 

1.1D 0475 LÕHKEAINE, N.O.S. 
 0463 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 

1.1E 0464 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 
1.1F 0465 ESE, PLAHVATAV, N.O.S.. 
1.1G 0476 LÕHKEAINE, N.O.S. 
1.1L 0357 LÕHKEAINE, N.O.S. 

 0354 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 
1.2B 0382 LÕHKEAHELA KOOSTISOSAD, N.O.S. 
1.2C 0466 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 
1.2D 0467 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 
1.2E 0468 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 
1.2F 0469 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 
1.2L 0358 LÕHKEAINE, N.O.S. 

 0248 VEEGA AKTIVEERITAV SEADE lõhke-, heite või väljapaiskelaenguga 
 0355 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 

1.3C 0132 AROMAATSETE NITRODERIVAATIDE PÕLEVAD 
METALLISOOLAD, N.O.S 

 0477 LÕHKEAINE, N.O.S. 
 0495 VEDELKÜTUS 
 0499 TAHKEKÜTUS 
 0470 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 

1.3G 0478 LÕHKEAINE, N.O.S. 
1.3L 0359 LÕHKEAINE, N.O.S. 

 0249 VEEGA AKTIVEERITAV SEADE lõhke-, heite või väljapaiskelaenguga 
 0356 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 

1.4B 0350 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 
 0383 LÕHKEAHELA KOOSTISOSAD, N.O.S. 

1.4C 0479 LÕHKEAINE, N.O.S. 
 0501 TAHKEKÜTUS 
 0351 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 

1.4D 0480  LÕHKEAINE, N.O.S. 
 0352  ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 

1.4E 0471 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 
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Klassifikatsiooni-
kood (vt 2.2.1.1.4) 

ÜRO 
nr 

Aine või eseme nimetus 

1.4F 0472  ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 
1.4G 0485  LÕHKEAINE, N.O.S. 

 0353  ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 
1.4S 0481  LÕHKEAINE, N.O.S. 

 0349  ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 
 0384  LÕHKEAHELA KOOSTISOSAD, N.O.S. 

1.5D 0482  LÕHKEAINE, ERITI TUIM (AINED, EVI), N.O.S. 
1.6N 0486  PLAHVATAV ESE, ÜLITUIM (ESE, EEI) 

 0190 PROOVID, PLAHVATAVAD, välja arvatud initsieerivad lõhkeained 

  MÄRKUS: jagu ja sobivusgrupp tuleb määrata vastavalt pädeva asutuse 
korraldusele ja kooskõlas alajao 2.2.1.1.4 põhimõtetega. 
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2.2.1.4  Sõnastik 
 
 MÄRKUS 1: sõnastikus toodud kirjeldused ei asenda katseid ega määra klassi 1 ainete ega 

esemete ohtlikkuse taset. Õigesse jaotusse määramine ning otsus selle kohta, kas 
sobivusgrupp S on kohane, peab põhinema toote katsetamisel kooskõlas „Katsete ja 
kriteeriumide käsiraamatu” I osaga või võttes aluseks analoogia sarnaste toodetega, mida 
on juba katsetatud ning mis on määratud kooskõlas „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatus” 
toodud katse-eeskirjadega. 

 
 MÄRKUS 2: nimetustele järgnevad numbrid viitavad vastavatele ÜRO numbritele 

(peatüki 3.2 tabeli A veerg 2). Klassifikatsioonikoodide kohta vt alajagu 2.2.1.1.4. 
 

BRISANTLÕHKEAINE, TÜÜP A: ÜRO nr 0081 
 

Ained, mis sisaldavad vedelaid orgaanilisi nitraate, nagu nitroglütseriin, või selliste 
koostisosade segu ühe või mitme järgmise ainega: 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 koostisosad. 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 
ammooniumperkloraadi 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 
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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 detoneerivana või sisaldada aeglustit. Elektrilisi detonaatoreid 
aktiveeritakse elektrivooluga. 

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

 
Ese, mis on spetsiaalselt ette nähtud brisantlõhkeainete initsieerimiseks. Detonaator võib olla 
tehtud hetkeliselt detoneerivana 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 
detonatsioonireleed. 

 
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 detonatsioonireleed. 

 
DETONEERNÖÖR, 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. 

 
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. On sütikuga, mis 
ei sisalda kahte või enamat tõhusat kaitseelementi. 
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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. On süütelaenguga 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, sisaldab vett kuni 15 mass%: ÜRO nr 0118 

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

 
HELISEADIS, 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. 

 
HELISEADIS, 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. 

 
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 on võimeline õhu käes spontaanselt süttima) ning 
plahvatavat ainet või komponenti. Termin ei hõlma valget fosforit sisaldavaid esemeid. 

 
KAABLILÕIKUR (TRAALPADRUN), PLAHVATAV: ÜRO nr 0070 

 
Ese, mis koosneb noateradega seadmest, mis 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. 
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KIIRENDI KAPSELDETONAATORIGA: ÜRO nr 0225, 0268 
 

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

 
KIIRENDI kapseldetonaatorita: ÜRO nr 0042, 0283 

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

 
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. 

 
KUMULATIIVLAENG, ELASTNE, LINEAARNE: ÜRO nr 0237, 0288 

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

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

 
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: 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. 

 
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 kaks või enam tõhusat 
kaitseelementi. 

 
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 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 
torpeedot”. 

 
MIIN lõhkelaenguga: ÜRO nr 0136, 0294 

 
Ese, mis koosneb tavaliselt metallist või komposiitmaterjalist valmistatud anumast, mis on 
täidetud detoneeriva lõhkeainega. On initsieeriva vahendiga, mis ei sisalda kahte või enamat 
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tõhusat kaitseelementi. On projekteeritud tööle hakkama laevade, sõidukite või inimeste 
möödumisel. Termin hõlmab „Bangalore torpeedot”. 

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

 
Aine, mis koosneb briketiks pressitud mustast püssirohust. 

 
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. 

 
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, lõhkelaenguga: ÜRO nr 0168, 0169, 0344 

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

 
MÜRSK, lõhkelaenguga: ÜRO nr 0167, 0324 

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

 
MÜRSK lõhke- või väljapaiskelaenguga: ÜRO nr 0346, 0347 

 
Ese, nagu mürsk või kuul, mida tulistatakse välja mürskrelvast või muust relvast. 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. 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. 

 
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 püromehaaniliste seadmete kokkupaneku 
eesmärk on muuhulgas näiteks eraldamine, lukustamine või sõitja toestamine. 
 
OKTOLIIT (OKTOOL), kuiv või niiske, vett kuni 15 mass%: ÜRO nr 0266 
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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 domineerivaks ohuks on 
väljapaiskelaeng. 

 
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 üksikult 
laaditavat laskemoona, kui selle komponendid on kokku pakitud. 

 
PADRUN lõhkelaenguga: ÜRO nr 0005, 0007, 0348 

 
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 üksikult 
laaditavat laskemoona, kui selle komponendid on kokku pakitud. 

 
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 haavlipüssi padruneid. 

 
MÄRKUS: see definitsioon ei hõlma PAUKPADRUNEID. Need on loetletud eraldi. Mõned 
sõjaväe laskur-relvade padrunid ei kuulu selle määratluse alla. Need on loetletud termini 
PADRUN INERTKUULIGA all. 

 
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. 
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PADRUN TÖÖRIISTADELE, PAUKPADRUN: ÜRO nr 0014 
 
Tööriistades kasutatav ese, mis koosneb suletud, kuulita, kesk- või külgsütikuga 
padrunikestast, mis on suitsuta või mustast püssirohust laenguga või ilma selleta. 
 
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. 

 
PAUKPADRUN, KÄSIRELVAD: 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. 

 
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 terastorust või metall-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 (ESE, EEI): ÜRO nr 0486 

 
Ese, mis sisaldab ainult ülituimi aineid, millel on normaalsetel veotingimustel tühine 
juhusliku initsieerimise või plahvatuse levimise tõenäosus ning mis on läbinud 
7. katseseeria. 

 
POMM, lõhkelaenguga: ÜRO nr 0034, 0035 

 
Lennukilt allavisatav plahvatav ese initsieeriva vahendita või initsieeriva vahendiga, mis 
sisaldab kahte või enamat tõhusat kaitseelementi. 

 
POMM, lõhkelaenguga: ÜRO nr 0033, 0291 

 
Lennukilt allavisatav plahvatav ese initsieeriva vahendiga, mis ei sisalda kahte või enamat 
tõhusat kaitseelementi. 
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POMM, SISALDAB TULEOHTLIKKU VEDELIKKU ja omab lõhkelaengut: ÜRO 
nr 0399, 0400 

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

 
PROOVID, PLAHVATAVAD, välja arvatud initsieerivad lõhkeained: ÜRO nr 0190 

 
Uued või olemasolevad lõhkeained või neid sisaldavad esemed, millele pole veel antud 
nimetust peatüki 3.2 tabelis A ning mida veetakse kooskõlas pädeva asutuse eeskirjadega 
ning üldiselt väikestes kogustes, muu hulgas katsetamise, klassifitseerimise, uurimis- ja 
arendustegevuse või kvaliteedikontrolli eesmärgil või tööstuslike näidistena. 

 
MÄRKUS: see definitsioon ei hõlma lõhkeaineid ja neid sisaldavaid esemeid, millele on 
peatüki 3.2 tabelis A juba 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. 

 
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. 

 
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. 

 
RAKETIMOOTOR: ÜRO nr 0186, 0280, 0281, 0510 
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Ese, mis koosneb heitelaengust, milleks on tavaliselt tahkekütus, mis asetseb ühe või mitme 
düüsiga silindris. Ese on ette nähtud raketi või juhitava mürsu liikumapanemiseks. 

 
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. 

 
RAKETI LÕHKEPEA lõhke- või 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- või 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.  

 
RAKETT, inertpeaga: ÜRO nr 0183, 0502 

 
Ese, mis koosneb raketimootorist ja raketi inertpeast. 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 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. 



 

- 151 - 

 
RAKETT, väljapaiskelaenguga: ÜRO nr 0436, 0437, 0438 

 
Ese, mis koosneb raketimootorist ja väljapaiskelaengust kasuliku koorma eraldamiseks raketi 
peast. 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. 

 
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.  

 
SUITSULASKEMOON 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 ja 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: ÜRO nr 0044, 0377, 0378 
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Ese, mis koosneb metallist või plastist kapslist, mis sisaldab väikeses koguses löögist kergelt 
süttivat initsieerivat segu. Neid kasutatakse süüteelemendina väikerelvade padrunites ja 
heitelaengute kapseldetonaatorites. 

 
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. 

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

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

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

 
SÜÜTELASKEMOON, vedelik või geel, lõhke-, heite või väljapaiskelaenguga: ÜRO 
nr 0247 

 
Laskemoon, mis sisaldab vedelat või geelitaolist süüteainet. 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. 

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

 
Laskemoon, mis sisaldab süütesegu. 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. 

 
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. 

 
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, MITTEDETONEERIV: ÜRO nr 0101 

 
Ese, mis koosneb peene musta püssirohuga immutatud puuvillasest punutisest (quickmatch). 
Süütenöör põleb välise leegiga ning seda kasutatakse pürotehniliste vahendite süüteahelates 
jne. 
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SÜÜTENÖÖR, OHUTU: ÜRO nr 0105 

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

 
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, 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 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, 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 metalltorust, millel on kiirelt põlevast lõhkeainest südamik. 
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TRITONAAL: ÜRO nr 0390 
 

Aine, mis koosneb trinitrotolueeni (TNT) segust alumiiniumiga. 
 

VALGUSTUSLASKEMOON, omab lõhke-, heite- või väljapaiskelaengut või on ilma 
selleta: ÜRO nr 0171, 0254, 0297 

 
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 määratlus ei hõlma järgmisi esemeid: SIGNAALPADRUNID, 
KÄSISIGNAALSEADISED, HÄDASIGNAALID, VALGUSTUSRAKETT, 
PINNAVALGUSTUS-RAKETT. Need on loetletud eraldi. 

 
VALGUSTUSPADRUN: ÜRO nr 0049, 0050 

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

 
VALGUSTUSPOMM: ÜRO nr 0038 

 
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 0037 

 
Lennukilt allavisatav 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 0039, 0299 

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

 
VALGUSTUSPOMM: ÜRO nr 0093, 0403, 0404, 0420, 0421 

 
Ese, mis sisaldab pürotehnilisi aineid, mis on ette nähtud lennukist alla viskamiseks, 
eesmärgiga valgustada, sihtmärki kindlaks teha, signaali anda 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 selle sisu füüsikalis-keemilisest reaktsioonist veega. 

 
VÄLKVALGUSTUSPULBER: ÜRO nr 0094, 0305 

 
Pürotehniline aine, mis süütamisel tekitab eredat valgust. 



 

- 155 - 

 
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 terminit GRANAAT, ÕPPE. Need on loetletud eraldi. 
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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 50 °C omab üle 300 kPa (3 bar) aururõhku; 
 
 b) on 20 °C temperatuuril, normaalrõhul 101,3 kPa täielikult gaasiline 
 
 MÄRKUS 1: ÜRO nr 1052 VESINIKFLUORIID, VEEVABA klassifitseeritakse siiski 

klassi 8. 
 
 MÄRKUS 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. 

  
 MÄRKUS 3: alajao 2.2.2.3 n.o.s. kirjed võivad hõlmata nii puhtaid gaase kui ka segusid. 
 
2.2.2.1.2 Klassi 2 ained ja esemed jaotatakse alajaotustesse järgmiselt: 
 

1. kokkusurutud gaas: gaas, mis veoks täitmisel rõhu all on -50 °C temperatuuril 
täielikult gaasiline; see 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: 
 

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. jahutamisega 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 gaasi sisaldavad väikesed anumad (ühekorrapakendid); 
 
6. muud surugaasi sisaldavad esemed; 
 
7. ilma rõhuta gaasid (gaasiproovid), mille kohta kehtivad erinõuded. 
 
8. rõhu all keemilised ained: vedelikud, pastad või pulbrid, mis on viidud rõhu alla 

kokkusurutud või veeldatud gaasi ja selle segude definitsioonile vastava 
propellendiga. 
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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 Klassi 2 kuuluvad ained ja esemed (välja arvatud aerosoolid ja rõhu all keemilised ained) 

määratakse ühte järgmistest gruppidest vastavalt oma ohtlikele omadustele: 
 
 A  lämmatav; 
 
 O  oksüdeeriv; 
 
 F  tuleohtlik; 
 
 T  mürgine; 
 
 TF  mürgine, tuleohtlik; 
 
 TC  mürgine, sööbiv; 
 
 TO  mürgine, oksüdeeriv; 
 
 TFC mürgine, tuleohtlik, sööbiv; 
 
 TOC mürgine, oksüdeeriv, sööbiv. 
 
 Gaaside ja gaaside segude puhul, millel on kriteeriumide järgi rohkem kui ühe grupi ohtlikke 

omadusi, on tähega T tähistatud grupid kõigist teistest gruppidest olulisem. Tähega F 
tähistatud grupid asetuvad tähtedega A või O tähistatud gruppidest ettepoole. 

 
 MÄRKUS 1: ÜRO tüüpeeskirjas, IMDG koodeksis ja ICAO tehnilistes eeskirjades on gaasid 

esmase riski alusel määratud ühte järgmisest kolmest jaost: 
 
 Jagu 2.1: tuleohtlikud gaasid (vastavad suure tähega F tähistatud gruppidele); 
 Jagu 2.2: tuleohutud, 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). 
  
 MÄRKUS 2: gaasi sisaldavad väikesed anumad (ÜRO nr 2037) määratakse gruppidesse A 

kuni TOC vastavalt sisalduva gaasi ohtlikkusele. Aerosoolide (ÜRO nr 1950) kohta vt 
alajagu 2.2.2.1.6. Rõhu all keemiliste ainete (ÜRO nr 3500–3505) kohta vt alajagu 2.2.2.1.7. 

  
 MÄRKUS 3: sööbivaid gaase käsitletakse mürgistena, mistõttu määratakse nad gruppidesse 

TC, TFC või TOC. 
 
2.2.2.1.4 Kui peatüki 3.2 tabelis A nimeliselt märgitud klassi 2 segu vastab muudele kriteeriumidele, 

mis on toodud alajagudes 2.2.2.1.2 ja 2.2.2.1.5, tuleb see segu klassifitseerida nendele 
kriteeriumidele vastavalt ning määrata sobiva N.O.S. kirje alla. 

  
2.2.2.1.5 Klassi 2 kuuluvad ained ja esemed (välja arvatud aerosoolid ja rõhu all keemilised ained), 

mida pole nimeliselt märgitud peatüki 3.2 tabelis A, tuleb klassifitseerida alajaos 2.2.2.3 
loetletud ühise kirje alla vastavalt alajagudele 2.2.2.1.2 ja 2.2.2.1.3. Kehtivad järgmised 
kriteeriumid. 
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 Lämmatavad gaasid 
 
 Mitteoksüdeerivad, tuleohutud ja mittemürgised gaasid, mis atmosfääris tavaliselt 

vähendavad hapniku kontsentratsiooni või asendavad õhus hapniku. 
 
 Tuleohtlikud 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. 

 
 Tuleohtlikkus määratakse katsete või arvutustega, vastavalt ISO poolt heaks kiidetud 

meetoditele (vt ISO 10156:2010). 
 
 Kui nende meetodite kasutamiseks ei ole piisavalt andmeid, võib kasutada päritoluriigi 

pädeva asutuse poolt tunnustatud võrreldava meetodiga katseid. 
 
 Kui päritoluriik pole ADR-i liikmesriik, siis peavad need meetodid olema tunnustatud selle 

ADR-i liikmesriigi 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 need põleksid õhu käes. Need on puhtad gaasid või 
gaasisegud, mille oksüdeerimisvõime, mis määratakse standardis ISO 10156:2010 ette 
nähtud meetodil, on üle 23,5%. 

 
 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 riski tõttu, et tegemist võib olla 
kaasnevate korrodeerivate omadustega gaasiga. 

 
 Gaasid, mis: 
 
 a) on teadaolevalt inimesele nii mürgised või sööbivad, et on tervisele ohtlikud, või 
 
 b) võib liigitada inimesele mürgiste või sööbivate ainete hulka, kui vastavalt 

alajaole 2.2.61.1. tehtud katsete tulemusena leitakse, et nende LC50 ägeda mürgisuse 
väärtus on võrdne või väiksem kui 5000 ml/m3 (ppm) 

 
 Gaasisegude korral (kaasa arvatud teiste klasside ainete aurud) võib kasutada järgmist 

valemit: 

LC50 Mürgine (segu) =  

 
 kus  fi = segu i-nda komponendi mooli osa; 
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   Ti = segu i-nda komponendi mürgisuse indeks. 
  
     Ti väärtus on võrdne LC50 väärtusega, mille võib leida 

alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskirjast P200. 
 
     Kui LC50 väärtust alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskirjas P200 ei ole, 

tuleb LC50 väärtus võtta teaduskirjandusest. 
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     Kui LC50 väärtus 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 Sööbiv (segu) =  

 

 kus fci = segu i-nda sööbiva komponendi mooli osa; 
 
  Tci  =  segu i-nda komponendi mürgisuse indeks. 
 
    Tci väärtus on võrdne LC50 väärtusega, mille võib leida 

alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskirjast P200. 
 
    Kui LC50 väärtust alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskirjas P200 ei ole, 

tuleb LC50 väärtus võtta teaduskirjandusest. 
 
    Kui LC50 väärtus 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: 

 
A lämmatav; 

O oksüdeeriv; 

F tuleohtlik; 

T mürgine; 

C sööbiv; 

CO sööbiv, oksüdeeriv; 

FC tuleohtlik, sööbiv; 

TF mürgine, tuleohtlik; 

TC mürgine, sööbiv; 
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TO mürgine, oksüdeeriv; 

TFC mürgine, tuleohtlik, sööbiv; 

TOC mürgine, oksüdeeriv, sööbiv. 
 
 Klassifikatsioon sõltub aerosoolpakendi sisu iseloomust. 
 
 MÄRKUS: gaase, mis vastavad alajaos 2.2.2.1.5 toodud mürgiste gaaside definitsioonile või 

alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskirja P200 tabeli 2 märkuses c toodud isesüttivate gaaside 
definitsioonile, ei tohi kasutada aerosoolpakendi aerosoolilahuse koostises. Aerosoole koos 
komponentidega, mis vastavad mürgisuse ja sööbivuse osas I  pakendigrupi kriteeriumidele, 
ei ole lubatud vedada (vaata ka alajagu 2.2.2.2.2). 

 
 Kehtivad järgmised kriteeriumid: 
 

a) ained, mis ei vasta ühegi teise grupi kriteeriumidele vastavalt siintoodud 
alapunktidele b–f, tuleb määrata gruppi A; 

b) kui aerosool sisaldab oksüdeerivat gaasi vastavalt alajaole 2.2.2.1.5, tuleb see määrata 
gruppi O; 

c) kui gaas sisaldab 85 mass% või rohkem tuleohtlikke 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 tuleohtlikke komponente ja 
tema põlemisel eraldub soojust 20 kJ/g või vähem. 

Muudel juhtudel tuleb aerosooli tuleohtlikkus määrata katseliselt. Katsete kirjeldus on 
toodud „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa jaos 31. Eriti tuleohtlikud ja 
tuleohtlikud aerosoolid tuleb määrata gruppi F; 

MÄRKUS: tuleohtlikud komponendid on tuleohtlikud vedelikud, tuleohtlikud 
tahked ained või tuleohtlikud gaasid ja gaaside segud vastavalt „Katsete ja 
kriteeriumide käsiraamatu” III osa alajao 31.1.3 märkustes 1–3 toodud 
klassifikatsioonile. Selline klassifitseerimine ei hõlma isesüttivaid, isekuumenevaid või 
veega reageerivaid aineid. Põlemisel eralduva soojuse mõõtmisel tuleb kasutada ühte 
neist meetoditest: ASTMD 240, ISO/FDIS13943:1999 (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 II või III pakendigruppi; 

e) aine tuleb määrata gruppi C, kui selle komponendid, välja arvatud pihustusaine 
aerosoolpakendis, vastavad 8. klassi II või III pakendigrupi 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 keemilised ained 
 

Rõhu all keemilised ained (ÜRO nr 3500–3500) määratakse ühte järgmistest gruppidest 
vastavalt oma ohtlikele omadustele. 
 
A lämmatav; 

F tuleohtlik; 

T mürgine; 

C sööbiv; 
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FC tuleohtlik, sööbiv; 

TF mürgine, tuleohtlik; 

Klassifikatsioon sõltub sellest, millised ohtlikud omadused on eri olekus komponentidel: 

propellendil; 

vedelikul või 

tahkel ainel. 
 

MÄRKUS 1: gaase, mis vastavad alajaos 2.2.2.1.5 toodud mürgiste gaaside või 
oksüdeerivate gaaside definitsioonile või alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskirja P200 tabeli 2 
märkuses c toodud isesüttivate gaaside definitsioonile, ei tohi kasutada rõhu all keemiliste 
ainete propellendina. 

MÄRKUS 2: rõhu all keemilisi aineid, mille komponendid vastavad mürgisuse või sööbivuse 
osas I pakendigrupi kriteeriumidele või mürgisuse osas II või III pakendigrupi 
kriteeriumidele ja sööbivuse osas II või III pakendigrupi kriteeriumidele, ei ole lubatud 
nende ÜRO numbrite all vedada. 

MÄRKUS 3: rõhu all keemilisi aineid, mille komponendid vastavad klassi 1, klassi 3 
vedelate mitteplahvatavas olekus lõhkeainete, klassi 4.1 isereageerivate ainete ja tahkete 
mitteplahvatavas olekus lõhkeainete, klassi 4.2, klassi 4.3, klassi 5.1, klassi 5.2, klassi 6.2 
või klassi 7 omadustele, ei ole lubatud nende ÜRO numbrite all vedada. 

MÄRKUS 4: aerosoolpakendis olevat rõhu all keemilist ainet veetakse ÜRO nr 1950 all. 
 
Kohaldatakse järgmisi kriteeriume: 
 
a) keemilised ained, mis ei vasta ühegi teise grupi kriteeriumidele vastavalt 

punktidele b–e, tuleb määrata gruppi A; 

b) keemiline aine tuleb määrata gruppi F, kui selle üks komponent, mis võib olla puhas 
aine või segu, tuleb klassifitseerida tuleohtlikuks. Tuleohtlikud komponendid on 
tuleohtlikud vedelikud ja vedelike segud, tuleohtlikud tahked ained ja tahkete ainete 
segud ning tuleohtlikud gaasid ja gaasisegud, mis vastavad järgmistele 
kriteeriumidele: 

i) tuleohtlik vedelik on vedelik, mille leekpunkt ei ole kõrgem kui 93 °C; 

ii) tuleohtlik tahke aine on tahke aine, mis vastab alajao 2.2.41.1 kriteeriumidele; 

iii) tuleohtlik gaas on gaas, mis vastab alajao 2.2.2.1.5 kriteeriumidele; 

c) keemiline aine tuleb määrata gruppi T, kui selle komponendid, välja arvatud 
propellent, klassifitseeruvad klassi 6.1 II või III pakendigrupi ohtlikeks veosteks; 

d) keemiline aine tuleb määrata gruppi C, kui selle komponendid, välja arvatud 
propellent, klassifitseeruvad klassi 8 II või III pakendigrupi ohtlikeks veosteks; 

e) kui keemiline aine vastab gruppidest F, T ja C kahe grupi kriteeriumidele, tuleb see 
määrata vastavalt gruppi FC või TF. 

2.2.2.2 Veoks mittelubatud gaasid 
 
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 
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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.. 

 
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 METÜÜLNITRIT; 
 
 - jahutamisega veeldatud gaasid, mida ei saa määrata klassifikatsioonikoodide 3A, 3O 

või 3F alla; 
 
 - lahustatud gaasid, mida ei saa klassifitseerida ÜRO nr 1001, 2073 või 3318 alla; 
 
 - aerosoolid, mille komponendiks olevaid gaase, mis on mürgised vastavalt 

alajaole 2.2.2.1.5 või isesüttivad vastavalt alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskirjale P200, 
kasutatakse pihustusainena; 

 
 - aerosoolid koos komponentidega, mis vastavad mürgisuse ja sööbivuse osas 

I pakendigrupi kriteeriumidele (vaata jagu 2.2.61 ja 2.2.8); 
 
 - väikesed anumad, mis sisaldavad väga mürgiseid gaase (LC50 vähem kui 200 ppm) või 

vastavalt alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskirjale P200 isesüttivaid gaase. 
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2.2.2.3 Ühiste kirjete loend 
 

Kokkusurutud gaasid 
Klassifikat-
sioonikood 

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, TULEOHTLIK, N.O.S. 
 1T 1955 KOKKUSURUTUD GAAS, MÜRGINE, N.O.S. 
 1 TF 1953 KOKKU SURUTUD GAAS, MÜRGINE, TULEOHTLIK, 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, TULEOHTLIK, SÖÖBIV, N.O.S. 
 1 TOC 3306 KOKKUSURUTUD GAAS, MÜRGINE, OKSÜDEERIV, SÖÖBIV, N.O.S. 
 

Veeldatud gaasid 
Klassifikat-
sioonikood 

ÜRO 
nr 

Aine või eseme nimetus 

 2 A 1058 VEELDATUD GAASID, mittepõlevad, sisaldavad lämmastikku, süsinikdioksiidi või 
õhku 

 1078 KÜLMUTUSGAAS, N.O.S., 
  nagu gaaside segud, tähistatud tähega R..., mis on järgmiste omadustega: 
  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 klassi 2 ained. Nad võivad aga kuuluda 
segude F1 kuni F3 koostisse. 

 1968 INSEKTITSIIDGAAS, N.O.S. 
 3163  VEELDATUD GAAS, N.O.S. 
 2 O 3157 VEELDATUD GAAS, OKSÜDEERIV, N.O.S. 

 2 F 1010 BUTADIEENIDE JA VESINIKKARBONAADI SEGU, STABILISEERITUD, mille 
aururõhk 70 °C juures ei ületa 1,1 MPa (11 baari) ning tihedus 50 °C juures pole alla 
0,525 kg/l; 
MÄRKUS: butadieenid, stabiliseeritud on samuti klassifitseeritud ÜRO nr 1010 alla, vt 
peatüki 3.2 tabel A. 

 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. 
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Veeldatud gaasid (järg) 
Klassifikat-
sioonikood 

ÜRO 
nr 

Aine või eseme nimetus 

 2 F 
(järg) 

1965 GAASILISTE SÜSIVESINIKE SEGU, KOKKU SURUTUD VEDELIKUKS, N.O.S. 
sellised segud nagu: 

  segu A, mille aururõhk 70 °C juures ei ületa 1,1 MPa (11 baari) ning tihedus 50 °C 
juures pole alla 0,525 kg/l; 

  segu A01, mille aururõhk 70 °C juures ei ületa 1,6 MPa (16 baari) ning tihedus 50 °C 
juures pole alla 0,516 kg/l; 

  segu A02, mille aururõhk 70 °C juures ei ületa 1,6 MPa (16 baari) ning tihedus 50 °C 
juures pole alla 0,505 kg/l; 

  segu A0, mille aururõhk 70 °C juures ei ületa 1,6 MPa (16 baari) ning tihedus 50 °C 
juures pole alla 0,495 kg/l; 

  segu A1, 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; 

  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. 

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

  3354 INSEKTITSIIDGAAS, TULEOHTLIK, N.O.S. 
3161 VEELDATUD GAAS, TULEOHTLIK, N.O.S. 

 2 T 1967 INSEKTITSIIDGAAS, MÜRGINE, N.O.S. 
 3162 VEELDATUD GAAS, MÜRGINE, N.O.S. 
 2 TF 3355 INSEKTITSIIDGAAS, MÜRGINE, TULEOHTLIK, N.O.S. 
 3160 VEELDATUD GAAS, MÜRGINE, TULEOHTLIK, 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, TULEOHTLIK, SÖÖBIV, N.O.S. 
 2 TOC 3310 VEELDATUD GAAS, MÜRGINE, OKSÜDEERIV, SÖÖBIV, N.O.S. 
 
 
Jahutamisega veeldatud gaasid 

Klassifikat-
sioonikood 

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, TULEOHTLIK, N.O.S. 
 
 
Lahustatud gaasid 

Klassifikat-
sioonikood 

ÜRO 
nr 

Aine või eseme nimetus 

4  Ainult peatüki 3.2 tabelis A loetletud ained on veoks lubatud.. 
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Aerosoolid ja anumad, väikesed, sisaldavad gaasi 
Klassifikat-
sioonikood 

ÜRO 
nr 

Aine või eseme nimetus 

 5 1950 AEROSOOLID 
 2037 MAHUTID, VÄIKESED, SISALDAVAD GAASI (GAASIPADRUNID), ilma 

lahtipäästeseadiseta, uuesti mittetäidetavad 
 
 
Muud surugaasi sisaldavad esemed 

Klassifikat-
sioonikood 

ÜRO 
nr 

Aine või eseme nimetus 

 6A 2857 KÜLMUTUSMASINAD, sisaldavad tuleohutut, mittemürgist, veeldatud gaasi või 
ammoniaagi lahuseid (ÜRO nr 2672) 

 3164 ESEMED, RÕHU ALL, PNEUMAATILISED (sisaldavad tuleohutut gaasi) või 
 3164 ESEMED, RÕHU ALL, HÜDRAULILISED (sisaldavad tuleohutut gaasi) 
 6F 3150 SEADMED, VÄIKESED, SÜSIVESINIKGAASIGA TÖÖTAVAD või 
 3150 SÜSIVESINIKGAASI TÄITEBALLOONID VÄIKESTELE SEADMETELE 

vabastusseadmega 
 3478 KÜTUSEELEMENDID (KASSETID), sisaldavad veeldatud tuleohtlikku gaasi või 
 3478 SEADMETES SISALDUVAD KÜTUSEELEMENDID (KASSETID), sisaldavad 

veeldatud tuleohtlikku gaasi või 
 3478 SEADMETESSE PAKITUD KÜTUSEELEMENDID (KASSETID), sisaldavad 

veeldatud tuleohtlikku gaasi 
 3479 KÜTUSEELEMENDID (KASSETID), sisaldavad metallhüdriidis vesinikku või 
 3479 SEADMETES SISALDUVAD KÜTUSEELEMENDID (KASSETID), sisaldavad 

metallhüdriidis vesinikku või 
 3479 

 
3529 
3529 
3529 
 
3529 

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 
 
 
Gaasiproovid 

Klassifikat-
sioonikood 

ÜRO 
nr 

Aine või eseme nimetus 

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

vedelik 
 

Rõhu all keemilised ained 
Klassifikat-
sioonikood 

ÜRO 
nr 

Aine või eseme nimetus 

 8A 3500 KEEMILINE AINE, RÕHU ALL, N.O.S. 
 8F 3501 KEEMILINE AINE, RÕHU ALL, TULEOHTLIK, N.O.S. 
 8T 3502 KEEMILINE AINE, RÕHU ALL, MÜRGINE, N.O.S. 
 8C 3503 KEEMILINE AINE, RÕHU ALL, SÖÖBIV, N.O.S. 
 8TF 3504 KEEMILINE AINE, RÕHU ALL, TULEOHTLIK, MÜRGINE, N.O.S. 
 8FC 3505 KEEMILINE AINE, RÕHU ALL, TULEOHTLIK, SÖÖBIV, N.O.S. 
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Adsorbeerunud gaasid 
Klassifikat-
sioonikood 

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. 
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2.2.3 Klass 3 Tuleohtlikud 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 jao 1.2.1 punktis a toodud „vedeliku” definitsioonile; 
 
 - mille aururõhk on 50 °C juures mitte kõrgem kui 300 kPa (3 bar), mis pole 20 °C ja 

standardrõhu 101,3 kPa juures täielikult gaasilised ja 
 
 - omavad leekpunkti mitte üle 60 °C (vt alajagu 2.3.3.1 asjakohaste katsemeetodite 

kohta). 
 
 Klassi 3 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 mitteplahvatavas olekus vedelaid lõhkeained. Vedelad 

desensibiliseeritud lõhkeained 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 

„Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa alajaos 32.2.5 toodud kriteeriumidele, ei 
kuulu klassi 3; kui neid aineid antakse aga veoks üle või veetakse temperatuuril, mis on selle 
aine leekpunktiga võrdne või leekpunktist kõrgem, kuuluvad nad klassi 3. 

  
 MÄRKUS 2: erandina eespool alajaos 2.2.3.1.1 sätestatust liigitatakse diislikütus, gaasiõli 

ja kütteõli (kerge), kaasa arvatud sünteetiliselt valmistatud tooted, mille leekpunkt on üle 
60 °C, kuid mitte kõrgem kui 100 °C, klassi 3 aineteks, ÜRO nr 1202. 

 
 MÄRKUS 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. 

 
 MÄRKUS 4: tuleohtlikud vedelikud ja pestitsiidipreparaadid, mis on väga mürgised, 

mürgised või vähe mürgised ja mille leekpunkt on 23 °C või kõrgem, on klassi 6.1 kuuluvad 
ained (vt alajagu 2.2.61.1). 

 
2.2.3.1.2 Klassi 3 ained ja esemed jaotatakse alajaotustesse järgmiselt: 
 
 F Kaasneva riskita tuleohtlikud vedelikud ja neid sisaldavad esemed: 
 
  F1 Tuleohtlikud vedelikud, mille leekpunkt on võrdne või alla 60 °C; 
  F2 Tuleohtlikud vedelikud, mille leekpunkt on üle 60 °C ja mida veetakse või 

antakse veoks üle leekpunkti temperatuuril või sellest kõrgemal temperatuuril 
(kõrgendatud temperatuuriga ained); 

  F3 Tuleohtlikke vedelikke sisaldavad esemed 
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 FT Tuleohtlikud vedelikud, mürgised: 
 
  FT1 Tuleohtlikud vedelikud, mürgised; 
  FT2 Pestitsiidid; 
 
 FC Tuleohtlikud vedelikud, sööbivad; 
 
 FTC Tuleohtlikud vedelikud, mürgised, sööbivad; 
 
 D Vedelad lõhkeained mitteplahvatavas olekus. 
 
2.2.3.1.3 Klassi 3 ained ja esemed on loetletud peatüki 3.2 tabelis A. Ained, mida pole nimeliselt 

märgitud peatüki 3.2 tabelis A, peab määrama vastavasse klassi ja vastavasse pakendigruppi 
jaos 2.2.3.3 toodud tabeli alusel. Tuleohtlikud 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  60°C > 35°C 

  a Vt ka alajagu 2.2.3.1.4. 
 
 Kaasneva(te) riski(de)ga vedelikule määratakse pakendigrupp ülaltoodud tabeli põhjal, 

arvestades kaasneva(te) riski(de) tõsidust; klassifikatsioon ja pakendigrupp määratakse 
alajaos 2.1.3.10 toodud ohtude pingerea tabeli alusel. 

 
2.2.3.1.4 Viskoossed tuleohtlikud vedelikud nagu värvid, emailid, lakid, värnitsad, liimid ja 

polituurid, mille leekpunkt on alla 23°C võib määrata III pakendigruppi vastavalt  „Katsete 
ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa alajaos 32.3 kirjeldatud protseduuridele, eeldusel, et:  

  
 a) viskoossus2 ja leekpunkt vastavad järgmistele näitudele tabelis: 

Kinemaatiline 
viskoossus 

(ekstrapoleeritud) ν 
(nihkesurve 0-väärtusel) 

mm2/s, temperatuuril 
23°C 

Voolamise kiirus t vastavalt standardile 
ISO 2431:1993 

Leekpunkt °C 

(sekundites s) (kalibreeritud) ava 
diameeter mm 

20    80 20  t   60 4 üle 17 

80    135 60  t  100 4 üle 10 

135    220 20  t  32 6 üle 5 

220    300 32  t  44 6 üle -1 

300    700 44  t  100 6 üle -5 

700   100  t 6 piiramata 
 
                                                      
2  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. 
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b) lahuse tsentrifuugimisel eraldub vähem kui 3% puhast t; 
 
c) segu või mistahes eraldatud lahus ei vasta klass 6.1 või klass 8 kriteeriumitele; 
 
d) ained on pakendatud mitte üle 450 liitrise mahuga anumates. 

  
MÄRKUS: need sätted kehtivad ka segudele, mis sisaldavad mitte üle 20% nitrotselluloosi, 

mille lämmastikusisaldus ei ületa 12,6 % kuivmassi järgi. Segud, mis 
sisaldavad üle 20%, kuid mitte üle 55% nitrotselluloosi, mille 
lämmastikusisaldus ei ületa 12,6% kuivmassi järgi, on ÜRO nr 2059 ained. 

 
 Segud, mille leekpunkt on alla 23 °C ja mis sisaldavad: 
 
 -  üle 55% nitrotselluloosi, olenemata lämmastikusisaldusest või 
 
 - mitte üle 55% nitrotselluloosi, kui lämmastikusisaldus on üle 12,6% kuivaine kohta, 
 
 on klassi 1 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 kui 60 °C või võrdne sellega; 
 

 - 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 ADR-i objekt, kui 
 
 (a) lahuse tsentrifuugimisel (vt „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa, alapeatükk 

32.5.1) saadakse kuivaine kõrguseks vähem kui 3% lahuse pinna 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 kui või võrdne: 
 
  (i) 60 sekundit või 60 sekundiga või 
 
  (ii) 40 sekundit või 40 sekundiga, 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 ADR-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 klassi 3 ained satuvad lisandite tõttu teistesse riskikategooriatesse kui peatüki 3.2 

tabelis A loetletud ained, tuleb need segud või lahused määrata kirjete alla, millesse nad 
kuuluvad oma tegeliku ohutaseme alusel.. 

 
 MÄRKUS: lahuste ja segude (nagu preparaadid ja jäätmed) klassifitseerimise kohta vt ka 

jagu 2.1.3. 
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2.2.3.1.7 Samuti võib määrata vastavalt alajagudes 2.3.3.1 ja 2.3.4 toodud katsemenetlustele ja 

alajaos 2.2.3.1.1 kehtestatud kriteeriumidele, kas nimeliselt märgitud 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 jagu 2.1.3). 

 
2.2.3.2 Veoks mittelubatud ained 
 
2.2.3.2.1 Klassi 3 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 vajalikke meetmeid vt 
peatüki 3.3 erisättest 386. Sel eesmärgil peab eriliselt kindlustama, et anumad ja paagid ei 
sisaldaks mingeid aineid, mis neid reaktsioone võiksid põhjustada. 

 
2.2.3.2.3 Muid mitteplahvatavas olekus vedelaid lõhkeaineid kui neid, mis on loetletud peatüki 3.2 

tabelis A, ei tohi vedada nagu klassi 3 aineid. 
 
2.2.3.3 Ühiste kirjete loend 
 

Tuleohtlikud 
vedelikud 
ja neid 
sisaldavad 

   esemed   

1133 ADHESIIVID, sisaldavad tuleohtlikku vedelikku 
1136 KIVISÖETÕRVA DESTILLAADID, TULEOHTLIKUD 
1139 PINNAKATTELAHUSED (kaasa arvatud pinnaviimistlus- või pinnakatted, mida kasutatakse 

tööstuslikult ja või muudel eesmärkidel, näiteks masinate, vaatide ja tünnide katmiseks) 
1169 AROOMIEKSTRAKTID, VEDELAD (MITTEVISKOOSSED) 
1197 LÕHNAEKSTRAKTID, VEDELAD (MITTEVISKOOSSED) 
1210 TRÜKIVÄRV, tuleohtlik või 
1210  TRÜKIVÄRVI AINED, (kaasa arvatud trükivärvi vedeldajad ja redutseerivad ained), 

tuleohtlikud 
1263 VÄRV (kaasa arvatud värv, lakk, email, peits, šellak, värnits, polituur, vedel täiteaine ja vedel 

laki alus) või 
1263 VÄRVIGA SEOTUD MATERJALID (kaasa arvatud värvi lahustid ja redutseerimise ühendid) 
1266 PARFÜMEERIATOOTED tuleohtlike lahustitega (mitteviskoossed) 
1293 TINKTUURID, MEDITSIINILISED 
1306 PUIDU KAITSEAINED, VEDELAD 
1866 VAIGU LAHUS, tuleohtlik 
1999 TÕRVAD, VEDELAD, kaasa arvatud asfalt ja masuut, bituumen ja freesitud asfalt 
3065 ALKOHOOLSED JOOGID 
1224 KETOONID, VEDELAD, N.O.S. 
1268 NAFTADESTILLAADID, N.O.S. või 
1268 NAFTASAADUSED, N.O.S. 
1987 ALKOHOLID, N.O.S. 
1989 ALDEHÜÜDID, N.O.S. 
2319 TERPEENSED SÜSIVESINIKUD, N.O.S. 
3271 EETRID, N.O.S. 
3272 ESTRID, N.O.S. 
3295 SÜSIVESINIKUD, VEDELAD, N.O.S. 
3336 MERKAPTAANIDE SEGU, VEDEL, TULEOHTLIK, N.O.S. või 
3336 MERKAPTAANI SEGU, VEDEL, TULEOHTLIK, N.O.S. 
1993 TULEOHTLIK VEDELIK, N.O.S. 

 

  
F1 

  

kaasneva 
 riskita 

  

 F 

     

  F2 
3256 KÕRGTEMPERATUURNE VEDELIK, TULEOHTLIK, N.O.S, leekpunktiga üle 60 °C, 

leektemperatuuril või kõrgemal temperatuuril 
kõrgenda-
tud 
temperatuu-
riga 

   

  F3 3269 POLÜESTERVAIGU KOMPLEKT, vedel põhimaterjal 
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 esemed 3473 KÜTUSEELEMENDID (KASSETID) või 
   3473 SEADMES SISALDUVAD KÜTUSEELEMENDID (KASSETID) või 

   

3473 SEADMESSE PAKITUD KÜTUSEELEMENDID (KASSETID) 
3528 SISEPÕLEMISMOOTOR, KERGESTISÜTTIVA VEDELIKUGA TÖÖTAV või 
3528 MOOTOR, KÜTUSEELEMENDIGA, KERGESTISÜTTIVA VEDELIKUGA TÖÖTAV või 
3528 MASINAD, SISEPÕLEMISMOOTORIGA, KERGESTISÜTTIVA VEDELIKUGA 

TÖÖTAVAD või 
3528 MASINAD, KÜTUSEELEMENDIGA, KERGESTISÜTTIVA VEDELIKUGA TÖÖTAVAD 

   
(jätkub järgmisel leheküljel) 



 

- 173 - 

2.2.3.3  Ühiste kirjete loend (järg) 

 

 
 

FT1 

1228 MERKAPTAANID, VEDELAD, TULEOHTLIKUD, N.O.S. või 
1228 MERKAPTAANI SEGU, VEDEL, TULEOHTLIK, MÜRGINE, N.O.S. 
1986 ALKOHOLID, TULEOHTLIKUD, MÜRGISED, N.O.S. 
1988 ALDEHÜÜDID, TULEOHTLIKUD, MÜRGISED, N.O.S. 
2478 ISOTSÜANAADID, TULEOHTLIKUD, MÜRGISED, N.O.S. või 
2478 ISOTSÜANAATIDE LAHUS, TULEOHTLIK, MÜRGINE, N.O.S. 
3248 RAVIM, VEDEL, TULEOHTLIK, MÜRGINE, N.O.S. 
3273 NITRIILID, TULEOHTLIKUD, MÜRGISED, N.O.S. 
1992 TULEOHTLIKUD VEDELIKUD, MÜRGISED, N.O.S.   

    

Mür 
gised 

 

 
 
 

FT2 

2758 KARBAMAATPESTITSIID, VEDEL, TULEOHTLIK, MÜRGINE 
2760 ARSEENPESTITSIID, VEDEL, TULEOHTLIK, MÜRGINE 
2762 KLOORORGAANILINE PESTITSIID, VEDEL, TULEOHTLIK, MÜRGINE 
2764 TRIASIINPESTITSIID, VEDEL, TULEOHTLIK, MÜRGINE 
2772 TIOKARBAMAATPESTITSIID, VEDEL, TULEOHTLIK, MÜRGINE 
2776 VASEL PÕHINEV PESTITSIID, VEDEL, TULEOHTLIK, MÜRGINE 
2778 ELAVHÕBEDAL PÕHINEV PESTITSIID, VEDEL, TULEOHTLIK, MÜRGINE 
2780 ASENDATUD NITROFENOOLPESTITSIID, VEDEL, TULEOHTLIK, MÜRGINE 
2782 BIPÜRDIILIUMPESTITSIID, VEDEL, TULEOHTLIK, MÜRGINE 
2784 FOSFORORGAANILINE PESTITSIID, VEDEL, TULEOHTLIK, MÜRGINE 
2787 TINAORGAANILINE PESTITSIID, VEDEL, TULEOHTLIK, MÜRGINE 
3024 KUMARIINI DERIVAADIGA PESTITSIID, VEDEL, TULEOHTLIK, MÜRGINE 
3346 FENOKSÄÄDIKHAPPE DERIVAATPESTITSIID, VEDEL, TULEOHTLIK, MÜRGINE 
3350 PÜRETROIDPESTITSIID, VEDEL, TULEOHTLIK, MÜRGINE 
3021 PESTITSIID, VEDEL, TULEOHTLIK, MÜRGINE, N.O.S. 

FT 

 
 pestitsiid 

(leekpunkt 
<23 °C) 
  

  

  
  MÄRKUS: pestitsiidide veol kasutatav ohtliku aine õige nimetus tuleb valida aktiivse koostisosa, 

pestitsiidi füüsikalise oleku ja igasuguse kaasneva riski alusel, mida ta võib omada. 
   

Sööbivad 

FC 

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

3469 VÄRVI AINED, TULEOHTLIKUD, SÖÖBIVAD (kaasa arvatud värvi vedeldid ja redutseerivad 
ühendid) 

2733 AMIINID, TULEOHTLIKUD, SÖÖBIVAD, N.O.S. või 
2733 POLÜAMIINID, TULEOHTLIKUD, SÖÖBIVAD, N.O.S. 
2985 KLOROSILAANID, TULEOHTLIKUD, SÖÖBIVAD, N.O.S. 
3274 ALKOHOLAATIDE LAHUSED, N.O.S, alkoholis 
2924 TULEOHTLIK VEDELIK, SÖÖBIV, N.O.S. 

 

   

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

Vedelad  
D 

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

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

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

desensibili-
seeritud 
lõhkeaine 
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2.2.41  Klass 4.1 Tuleohtlikud tahked ained, isereageerivad ained, polümeriseeruvad 
ained ja tahked mitteplahvatavas olekus lõhkeained 

 
2.2.41.1 Kriteeriumid 
 
2.2.41.1.1 Klassi 4.1 kuuluvad tuleohtlikud ained ja esemed, desensibiliseeritud lõhkeaineid, mis on 

tahked ained vastavalt „tahke aine” definitsioonile alajao 1.2.1 punktis a, isereageerivad 
vedelad või tahked ained ning polümeriseeruvad ained. 

 
 Järgmised ained on määratud klassi 4.1: 
 
 - tuleohtlikud tahked ained ja esemed (vt alajaod 2.2.41.1.3–2.2.41.1.8); 
 
 - isereageerivad tahked ained või vedelikud (vt alajaod 2.2.41.1.9–2.2.41.1.17); 
 
 - tahked desensibiliseeritud lõhkeained (vt alajagu 2.2.41.1.18); 
 
 - isereageerivate ainetega seotud ained (vt alajagu 2.2.41.1.19). 
 
 - polümeriseeruvad ained (vt 2.2.41.1.20 ja 2.2.41.1.21). 
 
2.2.41.1.2 Klassi 4.1 kuuluvad ained ja esemed jaotatakse alajaotustesse järgmiselt: 
 
 F Kaasneva riskita tuleohtlikud tahked ained: 
 
  F1 Orgaanilised; 
  F2 Orgaanilised, sulas olekus; 
  F3 Anorgaanilised; 
  F4 Esemed; 
 
 FO Tuleohtlikud tahked ained, oksüdeerivad; 
 
 FT Tuleohtlikud tahked ained, mürgised: 
 
  FT1  Orgaanilised, mürgised; 
  FT2 Anorgaanilised, mürgised; 
 
 FC Tuleohtlikud tahked ained, sööbivad: 
 
  FC1 Orgaanilised, sööbivad; 
  FC2 Anorgaanilised, sööbivad; 
 
 D Tahked mitteplahvatavas olekus lõhkeained ilma kaasneva riskita; 
 
 DT Tahked mitteplahvatavas olekus lõhkeained, mürgised; 
 
 SR Isereageerivad ained: 
 
  SR1 Temperatuuri kontrolli mittevajav; 
  SR2 Temperatuuri kontroll nõutav. 
 
 PM  Polümeriseeruvad ained 
  PM 1 Temperatuuri kontrolli mittevajav; 
  PM 2 Temperatuuri kontroll nõutav. 
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 Tuleohtlikud tahked ained 
 
 Definitsioon ja omadused 
 
2.2.41.1.3 Tuleohtlikud 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 nimeliselt 

märkimata 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 33.2.1 kohastel katsetel. Nimeliselt märkimata anorgaaniliste ainete määramine peab 
põhinema „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa alajao 33.2.1 kohastel katsetel; 
arvesse tuleb võtta ka kogemusi, kui see viib aine rangema määramiseni. 

 
2.2.41.1.5 Kui nimeliselt märkimata on määratud ühte alajaos 2.2.41.3 loetletud kirjetest „Katsete ja 

kriteeriumide käsiraamatu” III osa alajao 33.2.1 katseprotseduuride alusel, kehtivad 
järgmised kriteeriumid: 

 
 a) välja arvatud metallipulbrid või metallisulamite pulbrid, granuleeritud ained või 

pastad, tuleb ained klassifitseerida päris tuleohtlike 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 alla 45 sekundi, või kui 
aine põlemise kiirus on üle 2,2 mm/s; 

 
 b) metallipulbrid 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 jao 33.2.1 kohase 

katsemenetlusega ja vastavalt alajagude 2.2.41.1.4 ja 2.2.41.1.5 kriteeriumidele 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 satuvad lisandite tõttu teistesse riskikategooriatesse kui 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. 
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 Pakendigruppide määramine 
 
2.2.41.1.8 Peatüki 3.2 tabeli A erinevate kirjete alla määratud tuleohtlikud tahked ained tuleb määrata II 

või III pakendigruppi vastavalt „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa alajao 33.2.1 
protseduuride alusel sooritatud katsetele ja vastavalt järgmistele kriteeriumidele: 

 
 a) päris tuleohtlikud 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 
 
 Definitsioonid 
 
2.2.41.1.9 ADR-i 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 klassi 1 kriteeriumidele vastavad lõhkeained; 

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

 c) nad on klassi 5.2 kriteeriumidele vastavad orgaanilised peroksiidid (vt 
alajagu 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)) (vt märkus 3 allpool) on üle 75 °C, 50 kg pakendi kohta. 

 
 MÄRKUS 1: lagunemise temperatuuri võib leida kasutades rahvusvaheliselt tunnustatud 

meetodeid, näiteks eraldi skaneerimisega kalorimeetrilist või adiabaatilist kalorimeetrilist 
mõõtmist. 

 
MÄRKUS 2: klassi 5.1 kriteeriumidele vastavad oksüdeerivate ainete segud, mis sisaldavad 
5% või rohkem põlevat orgaanilist ainet, mis ei vasta eespool punktis a, c, d või e toodud 
kriteeriumidele, liigitatakse isereageerivate ainete klassifikatsiooni reeglite alusel. 
 
Segu, millel on B kuni F tüüpi isereageeriva aine omadused, klassifitseeritakse klassi 4.1 
isereageerivaks aineks. 
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Segu, millel on G tüüpi isereageeriva aine omadused vastavalt „Katsete ja kriteeriumide 
käsiraamatu” II osa alajao 20.4.3 punktis g toodud eeskirjadele, tuleb liigitada klassi 5.1 
aineks (vt alajagu 2.2.51.1). 

 
 MÄRKUS 3: isekiireneva lagunemise temperatuur (ingl k Self-accelerating decomposition 

temperature) (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 osa peatükis 20 ja jaos 28.4. 

 
 MÄRKUS 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 sobivate pakendite kasutamisega. Teatud isereageerivad ained põlevad 
energiliselt. Isereageerivad ained on näiteks mõned alltoodud tüüpi ainete ühendid: 

 
 alifaatsed lämmastikuühendid (-C-N=N-C-); 
 orgaanilised asiidid (-C-N3); 
 diasooniumsoolad (-CN2

+ Z-); 
 N-nitrosoühendid (-N-N=O) ja 
 aromaatsed väävlishappe hüdrasiidid (-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 juba klassifitseeritud ja mida on lubatud vedada pakendites, on 

loetletud alajaos 2.2.41.4; need ained, mida on lubatud vedada IBC-des pakkimiseeskirja 
IBC520 kohaselt, on loetletud alajaos 4.1.4.2; ja need ained, mida on lubatud vedada paagis 
vastavalt peatükile 4.2, on loetletud alajaos 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 ka viited kaasnevatele ohtudele ja märkused sobiva 
transpordi kohta. 
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 Ühistes kirjetes on täpsustatud: 
 

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

 - füüsikaline olek (vedel/tahke) ja 
 
 - temperatuuri kontroll (kus nõutud), vt alajagu 2.2.41.1.17 allpool. 
 
 Alajaos 2.2.41.4 esitatud 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 Alajaos 2.2.41.4, alajao 4.1.4.2 pakkimiseeskirjas IBC520 või alajao 4.2.5.2 teisaldatava 

paagi juhendis T23 loetlemata isereageerivaid ained peab klassifitseerima ja ühiskirje alla 
määrama päritoluriigi pädev asutus katsetulemuste alusel. Vedu lubav dokument peab 
sisaldama klassifikatsiooni ning vastavaid veotingimusi. Kui päritoluriik pole ADR-i 
liikmesriik, siis peavad klassifitseerimine ja veotingimused olema tunnustatud selle ADR-i 
liikmesriigi 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 2.2.41.4 loetlemata 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; 
 
 - aine näidis on pakitud vastavalt pakkimismeetodile OP2 ning selle kogus veoühiku 

kohta on piiratud 10 kilogrammiga; 
 
 - olemasolevad andmed näitavad, et piirtemperatuur (olemasolul) on piisavalt madal 

vältimaks aine ohtlikku lagunemist ning piisavalt kõrge, et hoida ära ohtlik faaside 
eraldumine. 

 
 Desensibiliseerimine 
 
2.2.41.1.16 Et tagada veo ohutus, tuleb isereageerivad ained paljudel juhtudel lahustes 

desensibiliseerida. 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 isereageeriva 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. Vedeliku lahustitel ühenditena, mis vajavad 
temperatuuri piiramist (vt alajagu 2.2.41.1.14), peab keemispunkt olema vähemalt 60 °C 
ning leekpunkt mitte vähem kui 5 °C. Vedeliku keemispunkt peab olema vähemalt 50 °C 
kõrgem kui isereageeriva aine piirtemperatuur. 
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 Temperatuurikontrolli nõuded 
 
2.2.41.1.17 Teatud isereageerivaid aineid võib vedada ainult tingimustes, kus temperatuur on kontrolli 

all. Piirtemperatuur on maksimumtemperatuur, millel on isereageerivat ainet võimalik 
turvaliselt vedada. Eeldatakse, et pakendi vahetu keskkonna temperatuur ületab 55 °C veo 
ajal ainult suhteliselt lühikeseks ajaks 24-tunnise perioodi jooksul. Piirtemperatuuri 
ületamisel võib olla vaja rakendada erakorralisi meetmeid. Ohutemperatuur on temperatuur, 
millel selliseid meetmeid tuleb rakendada. 

 
Piir- ja ohutemperatuur tuletatakse SADT-st (vt tabel 1). SADT määratakse otsustamaks, kas 
aine vedu peab toimuma temperatuuri kontrolli all. Sätted SADT määramiseks on ära toodud 
„Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” II osa peatükis 20 ja jaos 28.4. 

 
Tabel 1: Piir- ja ohutemperatuuride tuletamine 

 
Pakendi tüüp SADTa Piirtemperatuur Ohutemperatuur 

Lihtpakendid ja 
IBC-d 

20 °C või vähem 20 °C alla SADT 10 °C alla SADT 

 üle 20 °C kuni 35 °C 15 °C alla SADT 10 °C alla SADT 
 üle 35 °C 10 °C alla SADT 5 °C alla SADT 
Paagid mitte rohkem kui 

50 °C 
10 °C alla SADT 5 °C alla SADT 

 a Aine SADT veoks pakendatult  
 
 Isereageerivad ained, mille SADT ei ole kõrgem kui 55 °C, tuleb vedada temperatuuri 

kontrolli all. Vajalikud piir- ja ohutemperatuurid ära toodud alajaos 2.2.41.4. Tegelik 
temperatuur veo ajal võib olla madalam kui piirtemperatuur, aga valima peab sellise, mis 
hoiaks ära faaside ohtliku eraldumise. 

 
 Tahked mitteplahvatavas olekus lõhkeained 
 
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 klassi 1 

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 
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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 (veoks esitamise 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 Polümeriseeruvad ained kuuluvad veo ajal temperatuurikontrolli alla, kui nende isekiireneva 

polümerisatsiooni temperatuur (SAPT) on: 
 
 (a) pakendis või IBC-s veoks esitamisel 50 °C või vähem selle pakendi või IBC puhul, 

milles ainet veetakse, või 
 
 (b) paagis veoks esitamisel 45 °C või vähem selle paagi puhul, milles ainet veetakse. 
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2.2.41.2  Veoks mittelubatud ained 
 
2.2.41.2.1 Keemiliselt ebastabiilsete klassi 4.1. ainete vedu ei tohi lubada, välja arvatud juhul, kui on 

tarvitusele võetud vajalikud meetmed nende ohtliku lagunemise või polümerisatsiooni 
vältimiseks veo ajal. Sel eesmärgil peab eriliselt kindlustama, et anumad ja paagid ei 
sisaldaks mingeid aineid, mis neid reaktsioone võiksid põhjustada.. 

 
2.2.41.2.2 Tuleohtlikud oksüdeerivad tahked ained, mis liigitatakse ÜRO nr 3097 alla, ei ole veoks 

lubatud, välja arvatud juhul, kui nad vastavad klassi 1 nõuetele (vt ka alajagu 2.1.3.7). 
 
2.2.41.2.3 Järgmisi aineid ei tohi veoks vastu võtta: 
 
 - A-tüüpi isereageerivad ained (vt „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” II osa 

jao 20.4.2 punkt a); 

 - fosforsulfiidid, mis pole vabad kollasest ja valgest fosforist; 

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

 - anorgaanilised tuleohtlikud ained sulas olekus, v.a ÜRO nr 2448 VÄÄVEL, SULAS 
OLEKUS. 
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2.2.41.3 Ühiste kirjete loend 
 3175 TAHKED AINED, MIS SISALDAVAD TULEOHTLIKKU 

VEDELIKKU, N.O.S. 

Tuleohtlikud 
tahked ained 

 orgaanilised F1 1353 NÕRGALT NITREERITUD TSELLULOOSIGA IMMUTATUD 
KIUD, N.O.S. või 

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

1325 TULEOHTLIKUD ORGAANILISED TAHKED AINED N.O.S. 
orgaanilised, 
sulas 
olekus F2 

 
kaasneva riskita 3176 TULEOHTLIKUD ORGAANILISED TAHKED AINED, SULAS 

OLEKUS, N.O.S. 

anorgaa-
nilised F3 

 
3089 METALLIPULBER, TULEOHTLIK, N.O.S.a  b 
3181 ORGAANILISTE METALLIÜHENDITE SOOLAD, 

TULEOHTLIKUD, N.O.S. 
 

 
Esemed 

 
 
F4 

3182 METALLHÜDRIIDID, TULEOHTLIKUD, N.O.S.c 
3178 TULEOHTLIKUD ANORGAANILISED TAHKED AINED N.O.S. 
 
3527 POLÜESTERVAIGU KOMPLEKT, tahke põhimaterjal 

 
oksüdeerivad 

FO 
3097 TULEOHTLIK TAHKE AINE, OKSÜDEERIV, N.O.S. (veoks mitte 

lubatud, vt alajagu 2.2.41.2.2) 
F     

  orgaanilised FT1 2926 TULEOHTLIK TAHKE AINE, MÜRGINE, ORGAANILINE, N.O.S. 
 mürgised 

 anorgaaniline FT2 

 

 FT 
3179  TULEOHTLIK TAHKE AINE, MÜRGINE, ANORGAANILINE, 

N.O.S. 
    
  orgaanilised FC1 2925  TULEOHTLIK TAHKE AINE, SÖÖBIV, ORGAANILINE, N.O.S. 
 sööbivad   

 FC anorgaanilised FC2 3180 TULEOHTLIK TAHKE AINE, SÖÖBIV, ANORGAANILINE, N.O.S. 
    

 Tahked 
 desensibili- 
 seeritud 
 lõhkeained 

 kaasneva riskita 

D 

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

3344 PENTAERÜTRIITTETRANITRAADI 
(PENTAERÜTRITOOLTETRANITRAAT, PETN) SEGU, 
DESENSIBILISEERITUD, TAHKE, N.O.S, sisaldab üle 10 mass%, 
kuid mitte üle 20 mass% PETN-i 

3380  DESENSIBILISEERITUD LÕHKEAINE, TAHKE, N.O.S. 

 

   
  mürgised DT Peatüki 3.2 tabel A on veoks lubatud nagu klassi 4.1 ained 

        
  ISEREAGEERIV VEDELIK 

TÜÜP A  } Ei ole veoks lubatud, 
vt 2.2.41.2.3   ISEREAGEERIV TAHKE AINE 

TÜÜP A  
 3221 ISEREAGEERIV VEDELIK TÜÜP B 

3222 ISEREAGEERIV TAHKE AINE TÜÜP B 
3223 ISEREAGEERIV VEDELIK TÜÜP C 
3224 ISEREAGEERIV TAHKE AINE TÜÜP C 

    
SR1 

3225 ISEREAGEERIV VEDELIK TÜÜP D 
 temperatuuri kontrolli 
 mittevajav 

3226 ISEREAGEERIV TAHKE AINE TÜÜP D 

Isereageeri-
vad 
ained 

3227 ISEREAGEERIV VEDELIK TÜÜP E 
3228 ISEREAGEERIV TAHKE AINE TÜÜP E 

  3229 ISEREAGEERIV VEDELIK TÜÜP F 
  3230 ISEREAGEERIV TAHKE AINE TÜÜP F 
   ISEREAGEERIV VEDELIK 

TÜÜP G  } 
Ei kehti klassi 4.1 ainetele 
kehtivad sätted, vt 
2.2.41.1.11    ISEREAGEERIV TAHKE AINE 

TÜÜP G  
  
   3231 ISEREAGEERIV VEDELIK TÜÜP B, TEMPERATUUR KONTROLLI 

ALL 

                                                      
a  Metallid ja metallisulamid pulbrilises või muus tuleohtlikus vormis, mis võivad iseeneslikult süttida, on klassi 4.2 kuuluvad 
ained. 
b  Metallid ja metallisulamid pulbrilises või mõnes muus tuleohtlikus vormis, mis veega kokku puutudes eritavad tuleohtlikke 
gaase, on klassi 4.3 kuuluvad ained. 
c  Metallhüdriidid, mis veega kokkupuutes eritavad tuleohtlikke gaase, on klassi 4.3 kuuluvad ained. Alumiinium boorhüdriid 
või alumiinium boorhüdriid seadmetes on klassi 4.2 ained, ÜRO nr 2870. 
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SR   3232 ISEREAGEERIV TAHKE AINE TÜÜP B, TEMPERATUUR 
KONTROLLI ALL 

  3233 ISEREAGEERIV VEDELIK TÜÜP C, TEMPERATUUR KONTROLLI 
ALL 

 temperatuuri kontroll 
 nõutav 

3234 ISEREAGEERIV TAHKE AINE TÜÜP C, TEMPERATUUR 
KONTROLLI ALL 

SR2 3235 ISEREAGEERIV VEDELIK TÜÜP D, TEMPERATUUR KONTROLLI 
ALL 

  3236 ISEREAGEERIV TAHKE AINE TÜÜP D, TEMPERATUUR 
KONTROLLI ALL 

3237 ISEREAGEERIV VEDELIK TÜÜP E, TEMPERATUUR KONTROLLI 
ALL 

3238 ISEREAGEERIV TAHKE AINE TÜÜP E, TEMPERATUUR 
KONTROLLI ALL 

3239 ISEREAGEERIV VEDELIK TÜÜP F, TEMPERATUUR KONTROLLI 
ALL 

3240 ISEREAGEERIV TAHKE AINE TÜÜP F, TEMPERATUUR 
KONTROLLI ALL 

 
Polümeri-
seeruvad 
ained 

temperatuuri kontrolli 
mittevajav 
 

PM1 
 
 
 
 
 
 
 
PM2 

3531 
 
3532 
 

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

PM  
 
temperatuuri kontroll 
nõutav 

 
3533 
 
3534 
 

POLÜMERISEERUV AINE, TAHKE, 
TEMPERATUUR KONTROLLI ALL, N.O.S. 
POLÜMERISEERUV AINE, VEDEL, 
TEMPERATUUR KONTROLLI ALL, N.O.S. 

 
2.2.41.4 Praeguse seisuga määratud isereageerivate aine nimekiri 
  
 Veerus „Pakkimismeetod” osutavad koodid „OP1” kuni „OP8” pakkimismeetoditele, mis 

on toodud alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskirjas P520 (vt ka alajagu 4.1.7.1). Veetavad 
isereageerivad ained peavad vastama klassifikatsioonile ning loetletud piir- ja 
ohutemperatuurile (mis on tuletatud SADT-st). IBC-des veoks lubatud ainete kohta vaata 
alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskirja P520 ja peatüki 4.2 kohaselt paagis vedada lubatud ainete 
kohta vaata alajao 4.2.5.2 teisaldatava paagi instruktsiooni T23. 

 
 MÄRKUS: selles tabelis antud isereageerivate ainete klassifikatsiooni aluseks on tehniliselt 

puhtad ained (välja arvatud juhul, kui eraldi on märgitud, et aine kontsentratsioon on alla 
100%). Muude kontsentratsioonide puhul võib ainet klassifitseerida teisiti, järgides 
„Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” II osas ja alajaos 2.2.41.1.17 toodud eeskirju. 

  
ISEREAGEERIV AINE Kont-

sentrat-
sioon (%) 

Pakkimis-
meetod 

Piirtem-
peratuur 

(°C) 

Ohutem-
peratuur 

(°C) 

ÜRO 
üld-
kirje 

Mär-
ku-
sed 

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

100 OP8   3228  

AMMOONIUMKARBAMIIDI PREPARAAT TÜÜP B, 
TEMPERATUUR KONTROLLI ALL 

< 100 OP5   3232 (1) 
(2) 

AMMOONIUMKARBAMIIDI PREPARAAT TÜÜP C < 100 OP6   3224 (3) 

AMMOONIUMKARBAMIIDI PREPARAAT TÜÜP C, 
TEMPERATUUR KONTROLLI ALL 

< 100 OP6   3234 (4) 

AMMOONIUMKARBAMIIDI PREPARAAT TÜÜP D < 100 OP7   3226 (5) 

AMMOONIUMKARBAMIIDI PREPARAAT TÜÜP D, 
TEMPERATUUR KONTROLLI ALL 

< 100 OP7   3236 (6) 

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

100 OP7 -5 +5 3236  

2,2-AMMOONIUM(2,4-DIMETÜÜLVALERONITRIIL) 100 OP7 +10 +15 3236  

2,2-AMMOONIUM(ETÜÜL-2-METÜÜLPROPIONAAT) 100 OP7 +20 +25 3235  

1,1-AMMOONIUM(HEKSAHÜDROBENSONITRIIL) 100 OP7   3226  

2,2-AMMOONIUM(ISOBUTÜRONITRIIL) 100 OP6 +40 +45 3234  
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ISEREAGEERIV AINE Kont-
sentrat-

sioon (%) 

Pakkimis-
meetod 

Piirtem-
peratuur 

(°C) 

Ohutem-
peratuur 

(°C) 

ÜRO 
üld-
kirje 

Mär-
ku-
sed 

2,2-AMMOONIUM(ISOBUTÜRONITRIIL) pasta vee 
alusel 

≤ 50% OP6   3224  

2,2-ASODI(2-METÜÜLBUTÜRONITRIIL) 100 OP7 +35 +40 3236  

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

BENSEEN SULFONÜÜLHÜDRASIID 100 OP7   3226  

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

100 OP7   3226  

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

100 OP7  +40 +45 3236  

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) 

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

100 OP8   3228  

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

67-100 OP7 +35 +40 3236  

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

66 OP7 +40 +45 3236  

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

100 OP7  +30 +35 3236  

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

100 OP7   3226  

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

67 OP7 +40 +45 3236  

DIETÜLEENGLÜKOOL DI (ALLÜÜLKARBONAAT) + 
DI-ISOPROPÜÜLPEROKSÜDIKARBONAAT 

≥ 88+≤ 12 OP8  -10 0 3237  

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

79 OP7 +40 +45 3236  

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

100 OP8   3228  

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

100 OP7 +40 +45 3236  

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 OP7 + 40 + 45 3236  

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

62 OP7 + 35 + 40 3236  

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

100 OP7 +45 +50 3236  

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

100 OP7 + 45 + 50 3236  

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

100 OP7 +40 +45 3236  

2-(N,N-METÜÜLAMINOETÜÜLKARBONÜÜL)-4-(3,4-
DIMETÜÜL-

96 OP7 +45 +50 3236  
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ISEREAGEERIV AINE Kont-
sentrat-

sioon (%) 

Pakkimis-
meetod 

Piirtem-
peratuur 

(°C) 

Ohutem-
peratuur 

(°C) 

ÜRO 
üld-
kirje 

Mär-
ku-
sed 

FENÜÜLSULFONÜÜL)BENSEENDIAMMOONIUM 
HÜDROGEENSULFAAT 
4-METÜÜLBENSEENSULFONÜÜL-HÜDRASIID 100 OP7   3226  
3-METÜÜL-4-(PÜRROLIDIN-1ÜÜL) 
BENSEENSIAMMOONIUM TETRAFLUOROBORAAT 

95 OP6 +45 +50 3234  

4-NITROSOFENOOL 100 OP7 +35 +40 3236  

ISEREAGEERIV VEDELIK, PROOV  OP2   3223 (8) 

ISEREAGEERIV VEDELIK, PROOV, TEMPERATUUR 
KONTROLLI ALL 

 OP2   3233 (8) 

ISEREAGEERIV TAHKE AINE, PROOV  OP2   3224 (8) 

ISEREAGEERIV TAHKE AINE, PROOV, 
TEMPERATUUR KONTROLLI ALL 

 OP2   3234 (8) 

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

100 OP7   3226  

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

100 OP7   3226  

TETRAMIINPALLADIUM (II) NITRAAT 100 OP6 +30 +35 3234  

 Märkused 
 
 (1) Ammooniumkarbamiidide ühendid, mis vastavad „Katsete ja kriteeriumide 

käsiraamatu” jao 20.4.2 punkti b kriteeriumidele. Piir- ja ohutemperatuur tuleb 
määrata vastavalt alajaos 2.2.41.1.17 toodud reeglitele. 

 
 (2) Nõutav on kaasnevat riski 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” jao 20.4.2 punkti c kriteeriumidele. 
 
 (4) Ammooniumkarbamiidide ühendid, mis vastavad „Katsete ja kriteeriumide 

käsiraamatu” jao 20.4.2 punkti c kriteeriumidele. Piir- ja ohutemperatuur tuleb 
määrata vastavalt alajaos 2.2.41.1.17 toodud reeglitele. 

 
 (5) Ammooniumkarbamiidide ühendid, mis vastavad „Katsete ja kriteeriumide 

käsiraamatu” jao 20.4.2 punkti d kriteeriumidele. 
  
 (6) Ammooniumkarbamiidide ühendid, mis vastavad „Katsete ja kriteeriumide 

käsiraamatu” jao 20.4.2 punkti d kriteeriumidele. Piir- ja ohutemperatuur tuleb 
määrata vastavalt alajaos 2.2.41.1.17 toodud reeglitele. 

 
 (7) Sobiva lahjendiga, mille keemispunkt on üle 150 °C. 
 
 (8) Vt alajagu 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” 
jao 20.4.2 punkti d kriteeriumidele. 
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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, ja 

 
 - 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 kuuluvad ained ja esemed jaotatakse alajaotustesse järgmiselt: 
 
 S Kaasneva riskita tuleohtlikud tahked ained: 
 
  S1 orgaanilised, vedelikud; 
  S2 orgaanilised, tahked ained; 
  S3 anorgaanilised, vedelikud; 
  S4 anorgaanilised, tahked ained; 
  S5 metallorgaanilised ained; 
 
 SW Isesüttivad ained, mis veega kokku puutudes eraldavad tuleohtlikke 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 isekuumenemine on protsess, mille käigus tekib kuumus selle aine järkjärgulisel 

reageerimisel (õhus leiduva) hapnikuga. Kui tekkiva soojuse hulk ületab soojakao, siis aine 
temperatuur tõuseb ja see võib pärast induktsiooniaega põhjustada isesüttimist ja põlemist. 
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 Klassifikatsioon 
 

2.2.42.1.4 Klassi 4.2 ained ja esemed on loetletud peatüki 3.2 tabelis A. Peatüki 3.2 tabelis A 
loetlemata ainete ja esemete määramine vastavasse alajao 2.2.42.3 n.o.s.-kirjesse kooskõlas 
peatüki 2.1 sätetega võib põhineda kogemusel või „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” 
III osa alajao 33.3 kohastel katsetel. Määramine klassi 4.2 (n.o.s.) üldkirjete alla peab 
põhinema „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa alajao 33.3 kohastel katsetel; 
arvesse tuleb samuti võtta kogemust, kui see viib aine veelgi kitsamale ja täpsemale 
määratlemisele. 

 
2.2.42.1.5 Kui nimeliselt märkimata ained on määratud ühte alajaos 2.2.42.3 loetletud kirjetest „Katsete 

ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa alajao 33.3 katseprotseduuride alusel, kehtivad 
järgmised kriteeriumid: 

 
 a) isesüttivad (pürofoorsed) tahked ained tuleb liigitada klassi 4.2, kui nad süttivad 

kukkumisel 1 m kõrguselt või viie minuti jooksul; 
 

 b) isesüttivad (pürofoorsed) vedelikud liigitakse klassi 4.2, kui: 
 

  i) nad, valatuna inertsele kandjale, süttivad viie minuti jooksul või 
 

  ii) alapunkti i katse negatiivse tulemuse puhul, valatuna kuivale, volditud 
filterpaberile (Watman filter nr 3), 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. 

 
 MÄRKUS 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. 

 
 MÄRKUS 3: kuigi metallorgaanilisi aineid võib määrata klassidesse 4.2 või 4.3, siis 

lisanduva ohtlikkuse puhul, olenevalt aine omadustest, on nende ainete klassifitseerimiseks 
jaos 2.3.5 toodud spetsiaalne skeem. 

 
2.2.42.1.6 Kui klassi 4.2 ained satuvad lisandite tõttu teistesse riskikategooriatesse kui 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 jaos 33.3 toodud katsemenetlusega 

ja vastavalt alajao 2.2.41.1.5 kriteeriumidele võib samuti määrata, et loetelus nimetatud aine 
omadused on sellised, et tema kohta käesoleva klassi sätted ei kehti. 
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 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 33.3 
eeskirjade 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 mittelubatud ained 
 
 Järgmisi aineid ei tohi veoks vastu võtta: 
 
 - ÜRO nr 3255 TERTBUTÜÜLHÜPOKLORIT ja 
 
 - isekuumenevad tahked ained, oksüdeerivad, millele on määratud ÜRO nr 3127, välja 

arvatud juhul, kui nad vastavad klassi 1 nõuetele (vt alajagu 2.1.3.7). 
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2.2.42.3 Ühiste kirjete loend 
 
Isesüttivad   vedelik S1 2845 PÜROFOORNE VEDELIK, ORGAANILINE, N.O.S. 
ained    3183 ISEKUUMENEV VEDELIK, ORGAANILINE, N.O.S. 

orgaaniline     
    1373 KIUD või KOOTUD ESEMED, LOOMSED või 
     TAIMNE või SÜNTEETILINE KIUD, N.O.S., töödeldud õliga 
    2006 PLASTMASS, NITROTSELLULOOSIL PÕHINEV, 

ISEKUUMENEV, N.O.S. 
  tahke S2 3313 ORGAANILISED PIGMENDID, ISEKUUMENEVAD 
Kaasneva 
riskita 

   2846 PÜROFOORNE TAHKE AINE, ORGAANILINE, N.O.S. 
   3088 ISEKUUMENEV TAHKE AINE, ORGAANILINE, N.O.S. 

S      
  vedelik S3 3194 PÜROFOORNE VEDELIK, ANORGAANILINE, N.O.S. 
    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 3189a METALLIPULBER, ISEKUUMENEV, N.O.S. 
    3205 LEELISMULDMETALLIDE ALKOHOLAADID, N.O.S. 
    3200 PÜROFOORNE TAHKE AINE, ANORGAANILINE, N.O.S. 
    3190 ISEKUUMENEV TAHKE AINE, ANORGAANILINE, N.O.S. 
      
    3392 METALLORGAANILINE ÜHEND, VEDEL, ISESÜTTIV 
 metallorgaaniline S5 3391 METALLORGAANILINE AINE, TAHKE, ISESÜTTIV 
   3400 METALLORGAANILINE AINE, TAHKE, ISESÜTTIV 
     

 Veega 
reageerivad 

  
SW 3394 METALLORGAANILINE AINE, VEDEL, ISESÜTTIV, 

REAGEERIB VEEGA 
    3393 METALLORGAANILINE AINE, TAHKE, ISESÜTTIV, 

REAGEERIB VEEGA      
     

Oksüdeerivad 
 

SO 3127 ISEKUUMENEV TAHKE AINE, OKSÜDEERIV, N.O.S. (veoks 
mitte lubatud, vt 2.2.42.2.2) 

   
  vedelik ST1 3184 ISEKUUMENEV VEDELIK, MÜRGINE, ORGAANILINE, N.O.S 
 orgaaniline     

Mürgised 
 tahke ST2 3128 ISEKUUMENEV TAHKE AINE, MÜRGINE, ORGAANILINE, 

N.O.S. 
ST      

anorgaaniline 

vedelik ST3 3187 ISEKUUMENEV VEDELIK, MÜRGINE, ANORGAANILINE, 
N.O.S 

     
  tahke ST4 3191 ISEKUUMENEV TAHKE AINE, MÜRGINE, ANORGAANILINE, 

N.O.S. 
     
  vedelik SC1 3185 ISEKUUMENEV VEDELIK, SÖÖBIV, ORGAANILINE, N.O.S. 
 orgaaniline     
  tahke SC2 3126 ISEKUUMENEV TAHKE AINE, SÖÖBIV, ORGAANILINE, N.O.S 
Sööbivad       
SC  vedelik SC3 3188 ISEKUUMENEV VEDELIK, SÖÖBIV, ANORGAANILINE, N.O.S. 
 anorgaaniline     
  

tahke SC4 
3206 LEELISMETALLIDE ALKOHOLAADID, ISEKUUMENEVAD, 

SÖÖBIVAD, N.O.S. 
   3192 ISEKUUMENEV TAHKE AINE, SÖÖBIV, ANORGAANILINE, 

N.O.S 

                                                      
a  Metallide mittemürgine tolm ja pulber mitte-isesüttivas vormis, mis sellele vaatamata veega kontaktis 
olles eraldavad tuleohtlikke gaase, on klassi 4.3 ained. 
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2.2.43 Klass 4.3 Ained, mis veega kokku puutudes eraldavad tuleohtlikke gaase 
 
2.2.43.1  Kriteeriumid 
 
2.2.43.1.1 Klassi 4.3 pealkiri hõlmab aineid, mis reageerivad veega ja eraldavad tuleohtlikke gaase, mis 

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 tuleohtlikke gaase, ilma kaasneva riskita 

ning selliseid aineid sisaldavad esemed: 
 
  W1 vedelikud; 
  W2 tahked ained; 
  W3 esemed; 
 
 WF1 ained, mis veega kontaktis olles eraldavad tuleohtlikke gaase, vedelikud, tuleohtlikud; 
 
 WF2 ained, mis veega kontaktis olles eraldavad tuleohtlikke gaase, tahked, tuleohtlikud; 
 
 WS ained, mis veega kontaktis olles eraldavad tuleohtlikke gaase, tahked, isekuumenevad; 
 
 WO ained, mis veega kontaktis olles eraldavad tuleohtlikke gaase, oksüdeerivad, tahked; 
 
 WT ained, mis veega kontaktis olles eraldavad tuleohtlikke gaase, mürgised: 
 
  WT1 vedelikud; 
  WT2 tahked ained; 
 
 WC ained, mis veega kontaktis olles eraldavad tuleohtlikke gaase, sööbivad: 
 
  WC1 vedelikud; 
  WC2 tahked ained; 
 
 WFC ained, mis veega kontaktis olles eraldavad tuleohtlikke gaase, tuleohtlikud, sööbivad. 
 
 Omadused 
 
2.2.43.1.3 Teatud ained võivad veega kontaktis olles eraldada tuleohtlikke 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 tuleohtlikud. Seda 
katsemeetodit ei tohi kasutada pürofoorsete ainete jaoks. 

 
 Klassifikatsioon 
 
2.2.43.1.4 Klassi 4.3 ained ja esemed on loetletud peatüki 3.2 tabelis A. Peatüki 3.2 tabelis A nimeliselt 

märkimata ainete ja esemete määramine vastavasse alajao 2.2.43.3 kirjesse kooskõlas 
peatüki 2.1 sätetega peab põhinema „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa jao 33.4 
kohastel katsetulemustel; arvesse peab võtma ka kogemust, kui senine praktika nõuab 
rangemate määrangute kasutamist. 
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2.2.43.1.5 Kui nimeliselt märkimata on määratud ühte alajaos 2.2.43.3 loetletud kirjetest „Katsete ja 
kriteeriumide käsiraamatu” III osa jao 33.4 katse-eeskirjade alusel, kehtivad järgmised 
kriteeriumid. 

 
 Aine tuleb määrata klassi 4.3, kui: 
 
 a) ükskõik millisel katseetapil toimub eraldunud gaaside iseeneslik süttimine või 
 
 b) tuleohtlike 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 
kaasneva riski puhul, olenevalt aine omadustest, on nende ainete klassifitseerimiseks toodud 
jaos 2.3.5 spetsiaalne skeem. 

 
2.2.43.1.6 Kui klassi 4.3 ained satuvad lisandite tõttu teistesse riskikategooriatesse kui 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 preparaatide ja jäätmete) klassifitseerimise kohta vt ka 

jagu 2.1.3. 
 
2.2.43.1.7 Kooskõlas „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa jaos 33.4 toodud katsejuhendiga ja 

vastavalt alajaos 2.2.43.1.5 toodud kriteeriumidele, võib otsustada ka, kas loetelus nimetatud 
aine omadused on sellised, et tema kohta käesoleva klassi sätted ei kehti. 

 
 Pakendigruppide määramine 
 
2.2.43.1.8 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 33.4 
eeskirjade alusel sooritatud katsetele ja 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 tuleohtlike gaaside eraldumise kiirus on suurem või 
võrdne 10 liitriga kilogrammi aine kohta iga mistahes üheminutilise ajavahemiku 
jooksul; 

 
 b) II pakendigrupp tuleb määrata igale ainele, mis ümbritseva keskkonna temperatuuril 

kergesti veega reageerib, kusjuures maksimaalne tuleohtlike 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 tuleohtlike 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 nr 3133 kirjesse, ei 

tohi veoks vastu võtta, välja arvatud juhul, kui nad vastavad klassi 1 nõuetele (vt ka 
alajagu 2.1.3.7). 
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2.2.43.3 Ühiste kirjete loend 
 
Ained, mis veega kokku 
puutudes eraldavad 
tuleohtlikke gaase 

   1389 
1391 
1391 
1392 
1420 

LEELISMETALLIDE AMALGAAMID, VEDELAD 
LEELISMETALLIDE DISPERSIOONID või 
LEELISMULDMETALLIDE DISPERSIOONID 
LEELISMULDMETALLIDE AMALGAAMID, VEDELAD 
KAALIUM, METALNE, SULAMID, VEDEL 

vedelik  W1 1421 LEELISMETALLIDE SULAMID, VEDELAD, N.O.S. 
    1422 KAALIUMI-NAATRIUMI, SULAMID, VEDELAD 
    3398 METALLORGAANILINE ÜHEND, VEDEL, REAGEERIB VEEGA 
    3148 VEEGA REAGEERIV VEDELIK, N.O.S. 
     
   1390 LEELISMULDMETALLIDE AMIIDID 
    3401 LEELISMETALLIDE AMALGAAMID, TAHKED 
Kaasneva riskita   tahke  W2 a 3402 LEELISMULDMETALLIDE AMALGAAMID, TAHKED 
W   3170 ALUMIINIUMI SULATAMISE KÕRVALPRODUKTID või 

 3170 ALUMIINIUMI TAASSULATAMISE KÕRVALPRODUKTID 
   3403 KAALIUM, METALNE, SULAMID, TAHKE 
   3404 KAALIUMI-NAATRIUMI, SULAMID, TAHKED 
   1393 LEELISMULDMETALLIDE SULAMID, N.O.S. 
   1409 METALLHÜDRIIDID, VEEGA REAGEERIVAD, N.O.S. 
   3208 METALLILISED AINED, REAGEERIVAD VEEGA, N.O.S. 
   3395 METALLORGAANILINE ÜHEND, TAHKE, REAGEERIB VEEGA 
   2813 VEEGA REAGEERIV TAHKE AINE, N.O.S. 
     
   

esemed 
 

W3 
3292 AKUD, SISALDAVAD NAATRIUMI või 
3292 AKUELEMENDID, SISALDAVAD NAATRIUMI 

     

Vedelik, tuleohtlik  WF1  
3399 METALLORGAANILINE ÜHEND, VEDEL, REAGEERIB VEEGA, 

TULEOHTLIK 
   3482 

3482 
LEELISMETALLI DISPERSIOON, TULEOHTLIK, või 
LEELISMULDMETALLI DISPERSIOON, TULEOHTLIK   

     

Tahke, tuleohtlik   WF2 
3396 METALLORGAANILINE ÜHEND, TAHKE, REAGEERIB VEEGA, 

TULEOHTLIK 
  3132 VEEGA REAGEERIV TAHKE AINE, TULEOHTLIK, N.O.S. 
      

Tahke, isekuumenev  WS b 3397 METALLORGAANILINE ÜHEND, TAHKE, REAGEERIB VEEGA, 
ISEKUUMENEV 

   3209 METALLILINE AINE, REAGEERIB VEEGA, ISEKUUMENEV, N.O.S. 
   3135 VEEGA REAGEERIV TAHKE AINE, ISEKUUMENEV, N.O.S. 
     
Tahke, oksüdeeriv WO 3133 VEEGA REAGEERIV TAHKE AINE, OKSÜDEERIV, N.O.S. (mitte lubatud, vt 

2.2.43.2) 
     

Mürgine  
vedelik  WT1 3130 VEEGA REAGEERIV VEDELIK, MÜRGINE, N.O.S. 
 

   WT 
tahke  WT2 3134 VEEGA REAGEERIV TAHKE AINE, MÜRGINE, N.O.S. 

     

Sööbiv  
vedelik  WC1 3129 VEEGA REAGEERIV VEDELIK, SÖÖBIV, N.O.S. 
 

    WC 
tahke  WC2 3131 VEEGA REAGEERIV TAHKE AINE, SÖÖBIV, N.O.S. 

     

Tuleohtlik, sööbiv    WFC c 2988 KLOROSILAANID, VEEGA REAGEERIVAD, TULEOHTLIKUD, SÖÖBIVAD, 
N.O.S. 

   (Selle klassifikatsiooni all pole võimalik anda rohkem ühiseid kirjeid; kui vaja, tuleb 
klassifitseerimine klassifikatsioonikoodiga ühise kirje alla teha vastavalt tabelis 2.1.3.10 
toodud ohtude pingereale) 

   

                                                      
a  Metallid ja metallide sulamid, mis veega kokkupuutes ei erita tuleohtlikke gaase ning mis pole 
pürofoorsed või isekuumenevad, kuid mis on tuleohtlikud, 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. ADR-i 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 tuleohtlikke 
gaase, on klassi 3 kuuluvad ained. Klorosilaanid, mille leekpunkt on võrdne või kõrgem kui 23 °C ning mis 
veega kontaktis olles ei eralda tuleohtlikke gaase, on klassi 8 kuuluvad ained. 
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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 kaasneva riskita oksüdeerivad ained või selliseid aineid sisaldavad esemed: 

 
  O1 vedelikud; 
  O2 tahked ained; 
  O3 esemed; 

 
 OF tahked, tuleohtlikud oksüdeerivad ained; 

 
 OS tahked, isekuumenevad oksüdeerivad ained; 

 
 OW tahked oksüdeerivad ained, mis veega kokku puutudes eraldavad tuleohtlikke 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. Peatüki 3.2 tabelis A nimeliselt 

märkimata ainete ja esemete määramine vastavasse alajao 2.2.51.3 kirjesse kooskõlas 
peatüki 2.1 sätetega võib põhineda allpool alajagudes 2.2.51.1.6 kuni 2.2.51.1.9 ning 
„Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa jaos 34.4 toodud katsetel, meetoditel ja 
kriteeriumidel. 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 satuvad lisandite tõttu teistesse riskikategooriatesse kui 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 preparaatide ja jäätmete) klassifitseerimise kohta vt ka 

jagu 2.1.3. 
 
2.2.51.1.5 Kooskõlas „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa jaos 34.4 antud katsete juhendite 

alusel läbiviidud katsetega ning alajagudes 2.2.51.1.6 kuni 2.2.51.1.9 toodud kriteeriumidega 
võib samuti otsustada, kas peatüki 3.2. tabelis A antud loetelus nimetatud aine omadused on 
sellised, et tema kohta käesoleva klassi sätted ei kehti. 
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 Oksüdeerivad tahked ained 
 
 Klassifikatsioon 
 
2.2.51.1.6 Kui peatüki 3.2 tabelis A loetelus mitteleiduvad 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, siis 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 ajast või 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 suurem1:2 kaltsiumperoksiidi ja 
tselluloosi segu (massi järgi) põlemise ajast või või võrdne selle ajaga. 

 
 Pakendigruppide määramine 
 
2.2.51.1.7 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 2:3 
kaaliumbromaadi ja tselluloosi segu (massi järgi) põlemise ajast või võrdne sellega 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 
3:7 kaaliumbromaadi ja tselluloosi segu (massi järgi) põlemise ajast või võrdne sellega ning 
mis ei vasta I ja II pakendigrupi kriteeriumidele. 

 
 (b) Katse O.3: 
 
  (i) I pakendigrupp: igasugune aine, mille põletamiskatse tulemuseks saadakse selle 

aine ja ja tselluloosi 4:1 või 1:1 seguga (massi järgi) 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 1:1 kaltsiumperoksiidi ja tselluloosi segu (massi järgi) keskmine põlemise aeg või võrdne 
sellega 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 
1:2 kaltsiumperoksiidi ja tselluloosi segu (massi järgi) keskmisest põlemise ajast või võrdne 
sellega ning mis ei vasta I ja II pakendigrupi kriteeriumidele. 
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 Oksüdeerivad vedelikud 
 
 Klassifikatsioon 
 
2.2.51.1.8 Kui peatüki 3.2 tabelis A loetelus nimetamata 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 keskmisest rõhu tõusu ajast 65% lämmastikhappe 
vesilahuse ja tselluloosi segu puhul vahekorras 1:1 (massi järgi). 

 
 Pakendigruppide määramine 
 
2.2.51.1.9 Peatüki 3.2 tabeli A erinevate kirjete alla klassifitseeritud oksüdeerivad vedelikud tuleb 

määrata pakendigruppi I, II või III vastavalt „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” III osa 
jaos 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 ebastabiilsete klassi 5.1 ainete vedu ei tohi lubada, välja arvatud juhul, kui on 

tarvitusele võetud 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, tuleohtlikud, määratud ÜRO nr 3137 alla, välja arvatud 
juhul, kui nad vastavad klassi 1 nõuetele (vt ka alajagu 2.1.3.7); 

 
 - stabiliseerimata vesinikperoksiid või stabiliseerimata vesinikperoksiidi vesilahused, 

mis sisaldavad üle 60% vesinikperoksiidi; 
 
 - põlevaid lisandeid sisaldav tetranitrometaan; 
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 - 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 nr 1745 BROOMPENTAFLUORIID; 1746 

BROOMTRIFLUORIID ja 2495 JOODPENTAFLUORIID klassist 5.1 ning ÜRO 
nr 1749 KLOORTRIFLUORIID ja 2548 KLOORPENTAFLUORIID klassist 2; 

 
 - ammooniumkloraat ja selle vesilahused ning kloraadi segud ammooniumsoolaga; 
 
 - ammooniumklorit ja selle vesilahused ning kloriti segud ammooniumsoolaga; 
 
 - hüpokloriti segud ammooniumsoolaga; 
 
 - ammooniumbromaat ja selle vesilahused ning bromaadi segud ammooniumsoolaga; 
 
 - ammooniumpermanganaat ja selle vesilahused ning permanganaadi segud 

ammooniumsoolaga; 
 
 - ammoooniumnitraat, mis sisaldab üle 0,2 % põlevaid aineid (kaasa arvatud kõik 

orgaanilised süsinikuühendid), välja arvatud juhul, kui see on klassi 1 aine või eseme 
koostisosa; 

 
 - väetised, mille ammooniumnitraadisisaldus (ammooniumnitraadisisalduse määramisel 

tuleb kõiki nitraadi ioone, mille jaoks ammooniumi ioonide molekulaarekvivalent on 
olemas, arvestada ammooniumnitraadina) või põlevate ainete sisaldus ületab 
erisättes 307 määratud väärtusi, välja arvatud juhul, kui tegemist on klassi 1 kohta 
kehtivate tingimustega; 

 
 - ammooniumnitrit ja selle vesilahused ning anorgaanilise nitriti ja ammooniumsoola 

segud; 
 
 - kaaliumnitraadi, naatriumnitraadi ja ammooniumsoola segud. 
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2.2.51.3 Ühiste kirjete loend 
 
Oksüdeerivad ained 
ja neid sisaldavad 
esemed 
 

vedelik O1 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. 
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. 

    

Kaasneva riskita tahke O2 

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. 
2627 NITRITID, ANORGAANILISED, N.O.S. 
3212 HÜPOKLORITID, ANORGAANILISED, N.O.S. 
3215 PERSULFAADID, ANORGAANILISED, N.O.S. 
1479 OKSÜDEERIV TAHKE AINE, N.O.S. 

O 

 

    
 esemed O3 3356 HAPNIKUGENERAATOR, KEEMILINE 
 
Tahke, tuleohtlik OF 3137 TULEOHTLIK TAHKE AINE, OKSÜDEERIV, N.O.S. (pole lubatud, vt 

2.2.51.2) 
 
Tahke, isekuumenev OS 3100 OKSÜDEERIV TAHKE AINE, ISEKUUMENEV, N.O.S. (pole lubatud, vt 

2.2.51.2) 
 

Tahke, reageerib veega OW 3121 OKSÜDEERIV TAHKE AINE, VEEGA REAGEERIV, N.O.S. (pole 
lubatud, vt 2.2.51.2) 

    
 vedelik OT1 3099 OKSÜDEERIV VEDELIK, MÜRGINE, N.O.S.  
Mürgine     
OT  
 tahke OT2 3087 OKSÜDEERIV VEDELIK, MÜRGINE, N.O.S. 
 
 vedelik OC1 3098 OKSÜDEERIV VEDELIK, SÖÖBIV, N.O.S. 
Sööbiv      
OC  
 tahke OC2 3085 OKSÜDEERIV TAHKE AINE, SÖÖBIV, N.O.S. 
 
Mürgised, sööbivad   OTC (Selle klassifikatsiooni all pole võimalik anda rohkem ühiseid kirjeid; kui vaja, tuleb 

klassifitseerimine klassifikatsioonikoodiga ühise kirje alla teha vastavalt 
alajao 2.1.3.10 tabelis toodud ohtude pingereale). 

  

 
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. 
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 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), hõõrdumisega või löögiga. Lagunemise kiirus suureneb 
temperatuuri tõusuga ning on erinevate orgaaniliste peroksiidide ühendite puhul erinev. 
Lagunemine võib põhjustada kahjulike või tuleohtlike gaaside või aurude moodustumist. 
Teatud orgaaniliste peroksiidide puhul peab temperatuuri veo ajal kontrolli all hoidma. 
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 tuleohtlikkuse määramise katsemeetodid on toodud 

„Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu“ III osa jaos 32.4. Kuna orgaanilised peroksiidid 
võivad kuumutamisel intensiivselt reageerida, soovitatakse nende leekpunkti määrata väikesi 
proove kasutades, nagu kirjeldatud ISO 3679:1983 eeskirjades. 

 
 Klassifikatsioon 
 
2.2.52.1.5 Tuleb kaaluda igasuguse orgaanilise peroksiidi määramist klassi 5.2, välja arvatud 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 ×  ∑ (ni × 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 saadetises oleva maksimaalselt lubatava 
kogusega. Alajaos 2.2.52.4 loetlemata 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 alajao 4.1.4.2 pakkimiseeskirjas IBC 520, ja need orgaanilised peroksiidid, mida 
on lubatud vedada peatükkide 4.2 ja 4.3 kohaselt paakides, on loetletud alajao 4.2.5.2 
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teisaldatavate paakide eeskirjas T23. Kõik veoks lubatud ained on loetletud peatüki 3.2 
tabelis A üldkirjete all (ÜRO nr-d 3101 kuni 3120), kus on vastavalt ainele ka viited 
kaasnevatele ohtudele ja märkused sobiva transpordi kohta. 

 
 Need üldkirjed määravad: 
 
 - orgaanilise peroksiidi tüübi (B kuni F) (vt eestpoolt alajagu 2.2.52.1.6); 
 
 - füüsikalise oleku (vedel/tahke) ja 
 
 - temperatuuri kontrolli (kus nõutud), vt alajaod 2.2.41.1.17 kuni 2.2.52.1.18. 
 
 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 moodustavad termiliselt ebapüsivama segu, tuleb segu määrata 
isekiireneva lagunemise temperatuur (SADT) ning vajadusel tuletada piir- ja 
ohutemperatuurid vastavalt alajaole 2.2.52.1.16. 

 
2.2.52.1.8 Alajaos 2.2.52.4, alajao 4.1.4.2 pakkimiseeskirjas IBC 520. ja alajao 4.2.5.2 teisaldatavate 

paakide eeskirjas T23 loetlemata orgaanilised peroksiidid peab klassifitseerima ning ühise 
kirje alla määrama päritoluriigi pädev asutus. Vedu lubav dokument peab sisaldama 
klassifikatsiooni ning asjakohaseid veotingimusi. Kui päritoluriik pole ADR-i liikmesriik, 
siis peab klassifitseerimist ja veotingimusi tunnustama selle ADR-i liikmesriigi pädev asutus, 
mille territooriumile saadetis oma teekonnal esimesena jõuab. 

 
2.2.52.1.9 Alajaos 2.2.52.4 loetlemata orgaanilised peroksiidid või orgaaniliste peroksiidide ühendid, 

mille kohta 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 veoühiku 

kohta on piiratud 10 kilogrammiga; 
 
 - olemasolevad andmed näitavad, et piirtemperatuur (olemasolul) on piisavalt madal 

vältimaks aine ohtlikku lagunemist ning piisavalt kõrge, et hoida ära ohtlik faaside 
eraldumine. 

 
 Orgaaniliste peroksiidide desensibiliseerimine 
 
2.2.52.1.10 Eesmärgiga kindlustada ohutust veo ajal desensibiliseeritakse orgaanilised peroksiidid 

paljudel juhtudel orgaaniliste vedelike või tahkete ainete, anorgaaniliste tahkete ainete 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 ei kontsentreeruks ohtlikult. 

 2.2.52.1.11 Välja arvatud juhul, kui teatud orgaanilise peroksiidi ühendi suhtes pole sätestatud teisiti, 
kehtivad desensibiliseerimiseks kasutatavate lahjendite kohta järgmised määratlused: 

 
 - A-tüüpi lahjendid on orgaanilised vedelikud, mis sobivad orgaanilise peroksiidiga 

ning mille keemispunkt ei ole alla 150 °C. A-tüüpi lahjendeid võib kasutada kõikide 
orgaaniliste peroksiidide desensibiliseerimiseks; 
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 - 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 
saadetises. 

 
2.2.52.1.12 Muid lahjendeid peale A- või B-tüübi võib lisada alajaos 2.2.52.4 loetletud orgaaniliste 

peroksiidide ühenditele tingimusel, et nad 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. 

 
2.2.52.1.13 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. 

 
2.2.52.1.14 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. 

 
 Temperatuurikontrolli nõuded 
 
2.2.52.1.15 Teatud orgaanilisi peroksiide võib vedada ainult tingimustes, kus temperatuur on kontrolli 

all. Piirtemperatuur on maksimumtemperatuur, mille juures on orgaanilist peroksiidi 
võimalik turvaliselt vedada. Eeldatakse, et saadetise vahetu keskkonna temperatuur ületab 
55 °C veo ajal ainult suhteliselt lühikeseks ajaks 24-tunnise perioodi jooksul. 
Piirtemperatuuri ületamisel võib olla vaja rakendada erakorralisi meetmeid. Ohutemperatuur 
on temperatuur, millel selliseid meetmeid tuleb rakendada. 

 
2.2.52.1.16 Piir- ja ohutemperatuurid tuletatakse SADT-st, mida defineeritakse kui kõige madalamat 

temperatuuri, mille juures võib veoks pakendatud oleva ainega toimuda isekiirenev 
lagunemine (vt tabel 1). SADT määratakse otsustamaks, kas aine vedu peab toimuma 
temperatuuri kontrolli all. Sätted SADT määramiseks on ära toodud „Katsete ja 
kriteeriumide käsiraamatu” II osa peatükis 20 ja jaos 28.4. 

Tabel 1: Piir- ja ohutemperatuuride määramine 
 

Anuma tüüp SADT a Piirtemperatuur Ohutemperatuur 

Üksikud pakendid ja 
IBC-d 

20 °C või vähem 20 °C madalam kui SADT 10 °C madalam kui 
SADT 

 üle 20 °C kuni 35 °C 15 °C madalam kui SADT 10 °C madalam kui 
SADT 

 üle 35 °C 10 °C madalam kui SADT 5 °C madalam kui SADT 

Paagid kuni 50 °C 10 °C madalam kui SADT 5 °C madalam kui SADT 

a Aine SADT veoks pakendatult 
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2.2.52.1.17 Järgmisi orgaanilisi peroksiide peab vedama temperatuuri kontrolli all: 
 
 - B- ja C-tüüpi orgaanilised peroksiidid, mille SADT  50 °C; 
 
 - D-tüüpi orgaanilised peroksiidid, mis reageerivad kuumutamisel suletud ruumis 

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, ja 

 
 - E- ja F-tüüpi orgaanilised peroksiidid, mille SADT  45 °C. 
 
 MÄRKUS: sätted kuumutamise mõjude määramiseks suletud ruumis on ära toodud „Katsete 

ja kriteeriumide käsiraamatu” II osa peatükis 20 ja jaos 28.4. 
 
2.2.52.1.18 Vajalikud piir- ja ohutemperatuurid ära toodud alajaos 2.2.52.4. Tegelik temperatuur veo ajal 

võib olla madalam kui piirtemperatuur, aga peab olema valitud selliselt, et see hoiaks ära 
faaside ohtliku eraldumise. 

 
2.2.52.2 Veoks mittelubatud ained 
 
 A-tüüpi orgaanilisi peroksiide ei tohi klassi 5.2 sätete alusel veoks vastu võtta (vt „Katsete ja 

kriteeriumide käsiraamatu” II osa jao 20.4.3 punkt a).
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2.2.52.3  Ühiste kirjete loend 
   

Orgaanilised peroksiidid 
  ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP A, 

VEDELIK } Ei ole lubatud vedada,  
vt 2.2.52.2    ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP A, 

TAHKE 
  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 kontroll 
mittevajavad 

P1 3105 ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP D, VEDEL 

  3106 ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP D, TAHKE 
 3107 ORGAANILINE PEROKSIID TÜÜP E, VEDELIK 
 3108 ORGAANILINE PEROKSIID TÜÜP E, TAHKE 
 3109 ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP F, VEDELIK 
 3110 ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP F, 

TAHKE  
ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP G, 
VEDEL 
ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP G, 
TAHKE 

} 
Ei kehti klassi 5.2 ainetele 
kehtivad sätted, vt 2.2.52.1.6 

Vajavad temperatuuri kontrolli 

  
 3111 ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP B, VEDEL, TEMPERATUUR 

KONTROLLI ALL 
 3112 ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP B, TAHKE, TEMPERATUUR 

KONTROLLI ALL 
 3113 ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP C, VEDEL, TEMPERATUUR 

KONTROLLI ALL 
 3114 ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP C, TAHKE, TEMPERATUUR 

KONTROLLI ALL 
P2 3115 ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP D, VEDEL, TEMPERATUUR 

KONTROLLI ALL 
  3116 ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP D, TAHKE, TEMPERATUUR 

KONTROLLI ALL 
 3117 ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP E, VEDEL, TEMPERATUUR 

KONTROLLI ALL 
 3118 ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP E, TAHKE, TEMPERATUUR 

KONTROLLI ALL 
 3119 ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP F, VEDEL, TEMPERATUUR KONTROLLI 

ALL 
 3120 ORGAANILINE PEROKSIID, TÜÜP F, TAHKE, TEMPERATUUR 

KONTROLLI ALL 
 
 
2.2.52.4 Praeguse seisuga määratud orgaaniliste peroksiidide kirjete ja pakkimismeetodite loetelu 
 
 Veerus „Pakkimismeetod” osutavad koodid „OP1” kuni „OP8” pakkimismeetoditele, mis on 

toodud alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskirjas P520 (vt ka alajagu 4.1.7.1). Orgaanilised 
peroksiidid peavad vastama klassifikatsioonile ning loetletud piir- ja ohutemperatuurile (mis 
on tuletatud SADT-st). IBC-des veoks lubatud ainete kohta vaata alajao 4.1.4.2 
pakkimiseeskirja IBC520 ning peatükkide 4.2 ja 4.3 kohaselt paagis vedada lubatud ainete 
kohta vaata alajao 4.2.5.2 teisaldatava paagi eeskirja T23. 
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ORGAANILINE PEROKSIID 
Kontsent-
ratsioon 
(%) 

Lahjendi 
tüüp A 
(%) 

Lahjendi 
tüüp B 
(%)(1) 

Inertne 
tahke 
aine 
(%) 

Vesi 
(%) 

Pakkimise 
meetod 

Piirtempe-
ratuur 

Ohutempe-
ratuur 

ÜRO 
number 
(üldkirje) 

Kaasne-
vad 
riskid ja 
märku-
sed 

ATSETÜÜLATSETOONPEROKSIID ≤ 42  48    8 OP7   3105 2) 

ATSETÜÜLATSETOONPEROKSIID       (pastana) ≤ 32     OP7   3106 20) 

ATSETÜÜLTSÜKLOHEKSAANSULFONÜÜLPEROKSIID ≤ 82    ≥ 12 OP4 -10 0 3112 3) 

ATSETÜÜLTSÜKLOHEKSAANSULFONÜÜLPEROKSIID ≤ 32  ≥ 68   OP7 -10 0 3115  

tert-AMÜÜLHÜDROPEROKSIID ≤ 88 ≥  6   ≥ 6 OP8   3107  

tert-AMÜÜLPEROKSÜATSETAAT ≤ 62 ≥ 38    OP7   3105  

tert-AMÜÜLPEROKSÜBENSOAAT ≤ 100     OP5   3103  

tert-AMÜÜL PEROKSÜ-2-ETÜÜLHEKSANOAAT ≤ 100     OP7 +20 +25 3115  

tert-AMÜÜLPEROKSÜ-2-ETÜÜLHEKSÜÜLKARBONAAT ≤ 100     OP7   3105  

tert-AMÜÜLPEROKSÜISOPROPÜÜLKARBONAAT ≤ 77 ≥ 23    OP5   3103  

tert-AMÜÜLPEROKSÜNEODEKANOAAT ≤ 77  ≥ 23   OP7 0 +10 3115  

tert-AMÜÜLPEROKSÜNEODEKANOAAT ≤ 47 ≥ 53    OP8 0 +10 3119  

tert-AMÜÜLPEROKSÜPIVALAAT ≤ 77  ≥ 23   OP5 +10 +15 3113  

tert-AMÜÜLPEROKSÜ-3,5,5-TRIMETÜÜLHEKSANOAAT ≤ 100     OP7   3105  

tert-BUTÜÜLKUMÜÜLPEROKSIID > 42–100     OP8   3109  

tert-BUTÜÜLKUMÜÜLPEROKSIID ≤ 52   ≥ 48  OP8   3108  

n-BUTÜÜL-4,4-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)VALERAAT > 52–100     OP5   3103  

n-BUTÜÜL-4,4-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)VALERAAT ≤ 52   ≥ 48  OP8   3108  

tert-BUTÜÜLHÜDROPEROKSIID > 79–90    ≥ 10 OP5   3103 13) 

tert-BUTÜÜLHÜDROPEROKSIID ≤ 80 ≥ 20    OP7   3105 4) 13) 

tert-BUTÜÜLHÜDROPEROKSIID ≤ 79    > 14 OP8   3107 13) 23) 

tert-BUTÜÜLHÜDROPEROKSIID ≤ 72    ≥ 28 OP8   3109 13) 

tert-BUTÜÜLHÜDROPEROKSIID + 
   DI-tert-BUTÜÜLPEROKSIID < 82 + > 9    ≥ 7 OP5   3103 13) 
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ORGAANILINE PEROKSIID 
Kontsent-
ratsioon 
(%) 

Lahjendi 
tüüp A 
(%) 

Lahjendi 
tüüp B 
(%)(1) 

Inertne 
tahke 
aine 
(%) 

Vesi 
(%) 

Pakkimise 
meetod 

Piirtempe-
ratuur 

Ohutempe-
ratuur 

ÜRO 
number 
(üldkirje) 

Kaasne-
vad 
riskid ja 
märku-
sed 

tert-BUTÜÜL MONOPEROKSÜMALEAAT > 52–100     OP5   3102 3) 

tert-BUTÜÜL MONOPEROKSÜMALEAAT ≤ 52 ≥ 48    OP6   3103  

tert-BUTÜÜL MONOPEROKSÜMALEAAT ≤ 52   ≥ 48  OP8   3108  

tert-BUTÜÜL MONOPEROKSÜMALEAAT (pastana) ≤ 52     OP8   3108  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜATSETAAT > 52–77 ≥ 23    OP5   3101 3) 

tert-BUTÜÜLPEROKSÜATSETAAT            > 32–52 ≥ 48    OP6   3103  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜATSETAAT            ≤ 32 ≥ 68    OP8   3109  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜBENSOAAT > 77–100 < 22    OP5   3103  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜBENSOAAT > 52–77 ≥ 23    OP7   3105  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜBENSOAAT ≤ 52   ≥ 48  OP7   3106  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜBUTÜÜLFUMARAAT ≤ 52 ≥ 48    OP7   3105  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜKROTONAAT ≤ 77 ≥ 23    OP7   3105  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜDIETÜÜLATSETAAT ≤ 100     OP5 +20 +25 3113  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜ-2-ETÜÜLHEKSANOAAT > 52–100     OP6 +20 +25 3113  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜ-2-ETÜÜLHEKSANOAAT       > 32–52  ≥ 48   OP8 +30 +35 3117  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜ-2-ETÜÜLHEKSANOAAT       ≤ 52   ≥ 48  OP8 +20 +25 3118  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜ-2-ETÜÜLHEKSANOAAT       ≤ 32  ≥ 68   OP8 +40 +45 3119  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜ-2-ETÜÜLHEKSANOAAT +  2,2-
DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)-BUTAAN ≤ 12 + ≤ 14 ≥ 14  ≥  60  OP7   3106  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜ-2-ETÜÜLHEKSANOAAT +  2,2-
DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)-BUTAAN     ≤ 31 + ≤ 36  ≥ 33   OP7 +35 +40 3115  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜ-2-
ETÜÜLHEKSÜÜLKARBONAAT ≤ 100     OP7   3105  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜISOBUTÜRAAT > 52–77  ≥ 23   OP5 +15 +20 3111 3) 

tert-BUTÜÜLPEROKSÜISOBUTÜRAAT ≤ 52  ≥ 48   OP7 +15 +20 3115  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜISOPROPÜÜLKARBONAAT ≤ 77 ≥ 23    OP5   3103  
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ORGAANILINE PEROKSIID 
Kontsent-
ratsioon 
(%) 

Lahjendi 
tüüp A 
(%) 

Lahjendi 
tüüp B 
(%)(1) 

Inertne 
tahke 
aine 
(%) 

Vesi 
(%) 

Pakkimise 
meetod 

Piirtempe-
ratuur 

Ohutempe-
ratuur 

ÜRO 
number 
(üldkirje) 

Kaasne-
vad 
riskid ja 
märku-
sed 

1-(2-tert-BUTÜÜLPEROKSÜISOPROPÜÜL)-3- 
  ISOPROPENÜÜLBENSEEN ≤ 77 ≥ 23    OP7   3105  

1-(2-tert-BUTÜÜLPEROKSÜISOPROPÜÜL)-3- 
  ISOPROPENÜÜLBENSEEN ≤ 42   ≥ 58  OP8   3108  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜ-2-METÜÜLBENSOAAT ≤ 100     OP5   3103  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜNEODEKANOAAT > 77–100     OP7 -5 +5 3115  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜNEODEKANOAAT             ≤ 77  ≥ 23   OP7 0 +10 3115  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜNEODEKANOAAT (stabiilse 
dispersioonina vees) ≤ 52     OP8 0 +10 3119  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜNEODEKANOAAT (stabiilse 
dispersioonina vees, külmunud) ≤ 42     OP8 0 +10 3118  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜNEODEKANOAAT            ≤ 32 ≥ 68    OP8 0 +10 3119  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜNEOHEPTANOAAT ≤ 77 ≥ 23    OP7 0 +10 3115  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜNEOHEPTANOAAT (stabiilse 
dispersioonina vees) ≤ 42     OP8  +10 3117  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜPIVALAAT > 67–77 ≥ 23    OP5 0 +10 3113  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜPIVALAAT              > 27–67  ≥ 33   OP7 0 +10 3115  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜPIVALAAT             ≤ 27  ≥ 73   OP8 +30 +35 3119  

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  

tert-BUTÜÜLPEROKSÜ-3,5,5-TRIMETÜÜLHEKSANOAAT            ≤ 37  ≥ 63   OP8   3109  

3-KLOROPEROKSÜBENSOEHAPE > 57–86   ≥14  OP1   3102 3) 

3-KLOROPEROKSÜBENSOEHAPE ≤ 57   ≥ 3 ≥ 40 OP7   3106  

3-KLOROPEROKSÜBENSOEHAPE ≤ 77   ≥ 6 ≥ 17 OP7   3106  

KUMÜÜLHÜDROPEROKSIID > 90–98 ≤ 10    OP8   3107 13) 

KUMÜÜLHÜDROPEROKSIID ≤ 90 ≥ 10    OP8   3109 13) 18) 

KUMÜÜLPEROKSÜNEODEKANOAAT ≤ 87 ≥ 13    OP7 -10 0 3115  
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ORGAANILINE PEROKSIID 
Kontsent-
ratsioon 
(%) 

Lahjendi 
tüüp A 
(%) 

Lahjendi 
tüüp B 
(%)(1) 

Inertne 
tahke 
aine 
(%) 

Vesi 
(%) 

Pakkimise 
meetod 

Piirtempe-
ratuur 

Ohutempe-
ratuur 

ÜRO 
number 
(üldkirje) 

Kaasne-
vad 
riskid ja 
märku-
sed 

KUMÜÜLPEROKSÜNEODEKANOAAT ≤ 77  ≥ 23   OP7 -10 0 3115  

KUMÜÜLPEROKSÜNEODEKANOAAT   (stabiilse 
dispersioonina vees) ≤ 52     OP8 -10 0 3119  

KUMÜÜLPEROKSÜNEOHEPTANOAAT ≤ 77 ≥ 23    OP7 -10 0 3115  

KUMÜÜLPEROKSÜPIVALAAT ≤ 77  ≥ 23   OP7 -5 +5 3115  

TSÜKLOHEKSANOONPEROKSIID(ID) ≤ 91    ≥ 9 OP6   3104 13) 

TSÜKLOHEKSANOONPEROKSIID(ID)            ≤ 72 ≥ 28    OP7   3105 5) 

TSÜKLOHEKSANOONPEROKSIID(ID)            (pastana) ≤ 72     OP7   3106 5) 20) 

TSÜKLOHEKSANOONPEROKSIID(ID)            ≤ 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  

DIATSETOONALKOHOLPEROKSIIDID ≤ 57  ≥ 26  ≥ 8 OP7 +40 +45 3115 6) 

DIATSETÜÜLPEROKSIID ≤ 27  ≥ 73   OP7 +20 +25 3115 7) 13) 

DI-tert-AMÜÜLPEROKSIID ≤ 100     OP8   3107  

2,2–DI–(tert–AMÜÜLPEROKSÜ)BUTAAN ≤ 57 ≥ 43    OP7   3105  

1,1-DI-(tert-AMÜÜLPEROKSÜ)TSÜKLOHEKSAAN ≤ 82 ≥ 18    OP6   3103  

DIBENSOÜÜLPEROKSIID >52–100   ≤ 48  OP2   3102 3) 

DIBENSOÜÜLPEROKSIID             > 77–94    ≥ 6 OP4   3102 3) 

DIBENSOÜÜLPEROKSIID             ≤ 77    ≥ 23 OP6   3104  

DIBENSOÜÜLPEROKSIID             ≤ 62   ≥ 28 ≥ 10 OP7   3106  

DIBENSOÜÜLPEROKSIID             (pastana) > 52–62     OP7   3106 20) 

DIBENSOÜÜLPEROKSIID             > 35–52   ≥ 48  OP7   3106  

DIBENSOÜÜLPEROKSIID             > 36–42 ≥ 18   ≤ 40 OP8   3107  

DIBENSOÜÜLPEROKSIID             (pastana) ≤ 56,5    ≥15 OP8   3108  

DIBENSOÜÜLPEROKSIID             (pastana) ≤ 52      OP8   3108 20) 
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ORGAANILINE PEROKSIID 
Kontsent-
ratsioon 
(%) 

Lahjendi 
tüüp A 
(%) 

Lahjendi 
tüüp B 
(%)(1) 

Inertne 
tahke 
aine 
(%) 

Vesi 
(%) 

Pakkimise 
meetod 

Piirtempe-
ratuur 

Ohutempe-
ratuur 

ÜRO 
number 
(üldkirje) 

Kaasne-
vad 
riskid ja 
märku-
sed 

DIBENSOÜÜLPEROKSIID             (stabiilse dispersioonina 
vees) ≤ 42     OP8   3109  

DIBENSOÜÜLPEROKSIID             ≤ 35   ≥ 65     vabastatud 29) 

DI-(4-tert-BUTÜÜLTSÜKLOHEKSÜÜL)-
PEROKSÜDIKARBONAAT ≤ 100     OP6 +30 +35 3114  

DI-(4-tert-BUTÜÜLTSÜKLOHEKSÜÜL)-
PEROKSÜDIKARBONAAT (stabiilse dispersioonina vees) ≤ 42     OP8 +30 +35 3119  

DI-tert-BUTÜÜLPEROKSIID > 32–100     OP8   3107  

DI-tert-BUTÜÜLPEROKSIID ≤ 52  ≥ 48   OP8   3109 25) 

DI-tert-BUTÜÜLPEROKSÜASELAAT ≤ 52 ≥ 48    OP7   3105  

2,2-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)BUTAAN ≤ 52 ≥ 48    OP6   3103  

1,6-DI-(tert-
BUTÜÜLPEROKSÜKARBONÜÜLOKSÜ)HEKSAAN 

≤ 72 ≥ 28    OP5   3103  

1,1-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)TSÜKLOHEKSAAN > 80–100     OP5   3101 3) 

1,1-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)TSÜKLOHEKSAAN > 52–80 ≥ 20    OP5   3103  

1,1-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)TSÜKLOHEKSAAN ≤ 72  ≥ 28   OP5   3103 30) 

1,1-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)TSÜKLOHEKSAAN > 42–52 ≥ 48    OP7   3105  

1,1-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)TSÜKLOHEKSAAN ≤ 42 ≥ 13  ≥ 45  OP7   3106  

1,1-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)TSÜKLOHEKSAAN ≤ 42 ≥ 58    OP8   3109  

1,1-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)TSÜKLOHEKSAAN ≤ 27 ≥ 25    OP8   3107 21) 

1,1-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)TSÜKLOHEKSAAN ≤ 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   OP7 -15 -5 3115  

DI-n-BUTÜÜLPEROKSÜDIKARBONAAT ≤ 27  ≥ 73   OP8 -10 0 3117  

DI-n-BUTÜÜLPEROKSÜDIKARBONAAT (stabiilse 
dispersioonina vees, külmunud) ≤ 42     OP8 -15 -5 3118  

DI-sec-BUTÜÜLPEROKSÜDIKARBONAAT > 52–100     OP4 -20 -10 3113  

DI-sec-BUTÜÜLPEROKSÜDIKARBONAAT ≤ 52  ≥ 48   OP7 -15 -5 3115  
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ORGAANILINE PEROKSIID 
Kontsent-
ratsioon 
(%) 

Lahjendi 
tüüp A 
(%) 

Lahjendi 
tüüp B 
(%)(1) 

Inertne 
tahke 
aine 
(%) 
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(%) 

Pakkimise 
meetod 

Piirtempe-
ratuur 

Ohutempe-
ratuur 

ÜRO 
number 
(üldkirje) 

Kaasne-
vad 
riskid ja 
märku-
sed 

DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜISOPROPÜÜL)BENSEEN(ID) > 42–100   ≤ 57  OP7   3106  

DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜISOPROPÜÜL)BENSEEN(ID) ≤  42   ≥ 58     vabastatud 29) 

DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)FTALAAT > 42–52 ≥  48    OP7   3105  

DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)FTALAAT             (pastana) ≤ 52     OP7   3106 20) 

DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)FTALAAT            " ≤ 42 ≥ 58    OP8   3107  

2,2-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)PROPAAN ≤ 52 ≥ 48    OP7   3105  

2,2-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)PROPAAN ≤ 42 ≥ 13  ≥ 45  OP7   3106  

1,1-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)-3,3,5-TRIMETÜÜLTSÜKL
O-HEKSAAN > 90–100     OP5   3101 3) 

1,1-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)-3,3,5-TRIMETÜÜLTSÜKL
O-HEKSAAN > 57–90 ≥ 10    OP5   3103  

1,1-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)-3,3,5-TRIMETÜÜLTSÜKL
O-HEKSAAN ≤ 90  ≥ 10   OP5   3103 30) 

1,1-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)-3,3,5-TRIMETÜÜLTSÜKL
O-HEKSAAN ≤ 77  ≥ 23   OP5   3105  

1,1-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)-3,3,5-TRIMETÜÜLTSÜKL
O-HEKSAAN ≤ 57   ≥ 43  OP8   3106  

1,1-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)-3,3,5-TRIMETÜÜLTSÜKL
O-HEKSAAN ≤ 57 ≥ 43    OP8   3107  

1,1-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)-3,3,5-TRIMETÜÜLTSÜKL
O-HEKSAAN ≤ 32 ≥ 26 ≥ 42   OP8   3107  

DITSETÜÜLPEROKSÜDIKARBONAAT ≤ 100     OP8 +30 +35 3120  

DITSETÜÜLPEROKSÜDIKARBONAAT  (stabiilse 
dispersioonina vees) ≤ 42     OP8 +30 +35 3119  

DI-4-KLOROBENSOÜÜLPEROKSIID ≤ 77    ≥ 23 OP5   3102 3) 

DI-4-KLOROBENSOÜÜLPEROKSIID             (pastana)    ≤ 52     OP7   3106 20) 

DI-4-KLOROBENSOÜÜLPEROKSIID             ≤ 32   ≥ 68     vabastatud 29) 

DIKUMÜÜLPEROKSIID > 52–100     OP8   3110 12) 

DIKUMÜÜLPEROKSIID ≤ 52   ≥ 48     vabastatud 29) 

DITSÜKLOHEKSÜÜLPEROKSÜDIKARBONAAT > 91–100     OP3 +5 +10 3112 3) 

DITSÜKLOHEKSÜÜLPEROKSÜDIKARBONAAT ≤ 91    ≥ 9 OP5 +5 +10 3114  
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ORGAANILINE PEROKSIID 
Kontsent-
ratsioon 
(%) 

Lahjendi 
tüüp A 
(%) 

Lahjendi 
tüüp B 
(%)(1) 
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tahke 
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(%) 
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Piirtempe-
ratuur 

Ohutempe-
ratuur 

ÜRO 
number 
(üldkirje) 

Kaasne-
vad 
riskid ja 
märku-
sed 

DITSÜKLOHEKSÜÜLPEROKSÜDIKARBONAAT (stabiilse 
dispersioonina vees) ≤ 42     OP8 +15 +20 3119  

DIDEKANOÜÜLPEROKSIID ≤ 100     OP6 +30 +35 3114  

2,2-DI-(4,4-DI(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)TSÜKLOHEKSÜÜL
)-PROPAAN ≤ 42   ≥ 58  OP7   3106  

2,2-DI-(4,4-DI(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)TSÜKLOHEKSÜÜL
)-PROPAAN              ≤ 22   ≥ 78  OP8   3107  

DI-2,4-DIKLOROBENSOÜÜLPEROKSIID ≤ 77    ≥ 23 OP5   3102 3) 

DI-2,4-DIKLOROBENSOÜÜLPEROKSIID (pastana) ≤ 52     OP8 +20 +25 3118  

DI-2,4-DIKLOROBENSOÜÜLPEROKSIID             (pastana 
silikoonõlis) ≤ 52     OP7   3106  

DI-(2-ETOKSÜETÜÜL)-PEROKSÜDIKARBONAAT ≤ 52  ≥ 48   OP7 -10 0 3115  

DI-(2-ETÜÜLHEKSÜÜL)-PEROKSÜDIKARBONAAT > 77–100     OP5 -20 -10 3113  

DI-(2-ETÜÜLHEKSÜÜL)-PEROKSÜDIKARBONAAT                  ≤ 77  ≥ 23   OP7 -15 -5 3115  

DI-(2-ETÜÜLHEKSÜÜL)-PEROKSÜDIKARBONAAT 
(stabiilse dispersioonina vees) ≤ 62     OP8 -15 -5 3119  

DI-(2-ETÜÜLHEKSÜÜL)-PEROKSÜDIKARBONAAT 
(stabiilse dispersioonina vees, külmunud)  ≤ 52     OP8 -15 -5 3120  

2,2-DIHÜDROPEROKSÜPROPAAN ≤ 27   ≥ 73  OP5   3102 3) 

DI-(1-HÜDROKSÜTSÜKLOHEKSÜÜL)PEROKSIID ≤100     OP7   3106  

DIISOBUTÜRÜÜLPEROKSIID > 32–52  ≥ 48   OP5 -20 -10 3111 3) 

DIISOBUTÜRÜÜLPEROKSIID ≤ 32  ≥ 68   OP7 -20 -10 3115  

DI-ISOPROPÜÜLBENSEENDIHÜDROPEROKSIID ≤ 82 ≥ 5   ≥ 5 OP7   3106 24) 

DI-ISOPROPÜÜL-PEROKSÜDIKARBONAAT > 52–100     OP2 -15 -5 3112 3) 

DI-ISOPROPÜÜL-PEROKSÜDIKARBONAAT ≤ 52  ≥ 48   OP7 -20 -10 3115  

DI-ISOPROPÜÜL-PEROKSÜDIKARBONAAT ≤ 32  ≥ 68    OP7 -15 -5 3115  

DILAUROÜÜLPEROKSIID ≤100     OP7   3106  

DILAUROÜÜLPEROKSIID (stabiilse dispersioonina vees) ≤ 42     OP8   3109  

DI-(3-METOKSÜBUTÜÜL)-PEROKSÜDIKARBONAAT ≤ 52  ≥48   OP7 -5 +5 3115  
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ORGAANILINE PEROKSIID 
Kontsent-
ratsioon 
(%) 

Lahjendi 
tüüp A 
(%) 

Lahjendi 
tüüp B 
(%)(1) 

Inertne 
tahke 
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(%) 
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Piirtempe-
ratuur 

Ohutempe-
ratuur 

ÜRO 
number 
(üldkirje) 

Kaasne-
vad 
riskid ja 
märku-
sed 

DI-(2-METÜÜLBENSOÜÜL)-PEROKSIID ≤ 87    ≥ 13 OP5 +30 +35 3112 3) 

DI-(3-METÜÜLBENSOÜÜL)-PEROKSIID + BENSOÜÜL-
(3-METÜÜLBENSOÜÜL)-PEROKSIID + 
DIBENSOÜÜLPEROKSIID 

≤ 20 + ≤ 18 
+ ≤ 4  ≥ 58   OP7 +35 +40 3115  

DI-(4-METÜÜLBENSOÜÜL) PEROKSIID (pastana koos 
silikoonõliga) ≤ 52     OP7   3106  

2,5-DIMETÜÜL-2,5-DI-(BENSOÜÜLPEROKSÜ)HEKSAAN > 82–100     OP5   3102 3) 

2,5-DIMETÜÜL-2,5-DI-(BENSOÜÜLPEROKSÜ)HEKSAAN ≤ 82   ≥ 18  OP7   3106  

2,5-DIMETÜÜL-2,5-DI-(BENSOÜÜLPEROKSÜ)HEKSAAN ≤ 82    ≥ 18 OP5   3104  

2,5-DIMETÜÜL-2,5-DI-(tert-
BUTÜÜLPEROKSÜ)HEKSAAN > 90–100     OP5   3103  

2,5-DIMETÜÜL-2,5-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)HEKSAA
N > 52–90 ≥ 10    OP7   3105  

2,5-DIMETÜÜL-2,5-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)HEKSAA
N  (pastana) ≤ 47     OP8   3108  

2,5-DIMETÜÜL-2,5-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)HEKSAA
N             ≤ 52 ≥ 48    OP8   3109  

2,5-DIMETÜÜL-2,5-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)HEKSAA
N            ≤ 77   ≥ 23  OP8   3108  

2,5-DIMETÜÜL-2,5-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)HEKSÜÜ
N-3 > 86–100     OP5   3101 3) 

2,5-DIMETÜÜL-2,5-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)HEKSÜÜ
N-3 > 52–86 ≥ 14    OP5   3103 26) 

2,5-DIMETÜÜL-2,5-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)HEKSÜÜ
N-3 ≤ 52   ≥ 48  OP7   3106  

2,5-DIMETÜÜL-2,5-DI-(2-
ETÜÜLHEKSANOÜÜLPEROKSÜ)-HEKSAAN ≤ 100     OP5 +20 +25 3113  

2,5-DIMETÜÜL-2,5-DIHÜDROPEROKSÜHEKSAAN ≤ 82    ≥ 18 OP6   3104  

2,5-DIMETÜÜL-2,5-DI-(3,5,5-TRIMETÜÜLHEKSANOÜÜL
PEROKSÜ)HEKSAAN ≤ 77 ≥ 23    OP7   3105  

1,1-DIMETÜÜL-3-HÜDROKSÜBUTÜÜL-
PEROKSÜNEOHEPTANOAAT ≤ 52 ≥ 48    OP8 0 +10 3117  

DIMÜÜRISTÜÜLPEROKSÜDIKARBONAAT ≤ 100     OP7 +20 +25 3116  

DIMÜÜRISTÜÜLPEROKSÜDIKARBONAAT (stabiilse 
dispersioonina vees) ≤ 42     OP8 +20 +25 3119  

DI-(2-NEODEKANOÜÜLPEROKSÜISOPROPÜÜL)-
BENSEEN ≤ 52 ≥ 48    OP7 -10 0 3115  

DI-n-NONANOÜÜLPEROKSIID ≤ 100     OP7 0 +10 3116  
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ORGAANILINE PEROKSIID 
Kontsent-
ratsioon 
(%) 

Lahjendi 
tüüp A 
(%) 

Lahjendi 
tüüp B 
(%)(1) 

Inertne 
tahke 
aine 
(%) 

Vesi 
(%) 

Pakkimise 
meetod 

Piirtempe-
ratuur 

Ohutempe-
ratuur 

ÜRO 
number 
(üldkirje) 

Kaasne-
vad 
riskid ja 
märku-
sed 

DI-n-OKTANOÜÜLPEROKSIID ≤ 100     OP5 +10 +15 3114  

DI-(2-FENOKSÜETÜÜL)PEROKSÜDIKARBONAAT > 85–100     OP5   3102 3) 

DI-(2-FENOKSÜETÜÜL)PEROKSÜDIKARBONAAT ≤ 85    ≥ 15 OP7   3106  

DIPROPIONÜÜLPEROKSIID ≤ 27  ≥ 73   OP8 +15 +20 3117  

DI-n-PROPÜÜLPEROKSÜDIKARBONAAT ≤ 100     OP3 -25 -15 3113  

DI-n-PROPÜÜLPEROKSÜDIKARBONAAT ≤ 77  ≥ 23   OP5 -20 -10 3113  

DISUKIINHAPPE PEROKSIID > 72–100     OP4   3102 (3), (17) 

DISUKIINHAPPE PEROKSIID ≤ 72    ≥ 28 OP7 +10 +15 3116  

DI-(3,5,5-TRIMETÜÜLHEKSANOÜÜL)-PEROKSIID > 52–82 ≥ 18    OP7 0 +10 3115  

DI-(3,5,5-TRIMETÜÜLHEKSANOÜÜL)-PEROKSIID 
(stabiilse dispersioonina vees) ≤ 52     OP8 +10 +15 3119  

DI-(3,5,5-TRIMETÜÜLHEKSANOÜÜL)-PEROKSIID  > 38–52 ≥ 48    OP8 +10 +15 3119  

DI-(3,5,5-TRIMETÜÜLHEKSANOÜÜL)-PEROKSIID  ≤ 38 ≥ 62    OP8 +20 +25 3119  

ETÜÜL 3,3-DI-(tert-AMÜÜLPEROKSÜ)BUTÜRAAT ≤ 67 ≥ 33    OP7   3105  

ETÜÜL 3,3-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)BUTÜRAAT > 77–100     OP5   3103  

ETÜÜL 3,3-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)BUTÜRAAT ≤ 77 ≥ 23    OP7   3105  

ETÜÜL 3,3-DI-(tert-BUTÜÜLPEROKSÜ)BUTÜRAAT ≤ 52   ≥ 48  OP7   3106  

1-(2-ETÜÜLHEKSANOÜÜLPEROKSÜ)-1,3-
DIMETÜÜLBUTÜÜL PEROKSÜPIVALAAT ≤ 52 ≥ 45 ≥ 10   OP7 -20 -10 3115  

tert-HEKSÜÜLPEROKSÜNEODEKANOAAT ≤ 71 ≥ 29    OP7 0 +10 3115  

tert-HEKSÜÜLPEROKSÜPIVALAAT ≤ 72  ≥ 28   OP7 +10 +15 3115  

3–HÜDROKSÜ–1,1–
DIMETÜÜLBUTÜÜLPEROKSÜNEODEKANOAAT ≤ 77 ≥ 23    OP7 -5 +5 3115  

3–HÜDROKSÜ–1,1–
DIMETÜÜLBUTÜÜLPEROKSÜNEODEKANOAAT 
(stabiilse dispersioonina vees) 

≤ 52     OP8 -5 +5 3119  

3–HÜDROKSÜ–1,1–
DIMETÜÜLBUTÜÜLPEROKSÜNEODEKANOAAT ≤ 52 ≥ 48    OP8 -5 +5 3117  
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ORGAANILINE PEROKSIID 
Kontsent-
ratsioon 
(%) 

Lahjendi 
tüüp A 
(%) 

Lahjendi 
tüüp B 
(%)(1) 

Inertne 
tahke 
aine 
(%) 

Vesi 
(%) 

Pakkimise 
meetod 

Piirtempe-
ratuur 

Ohutempe-
ratuur 

ÜRO 
number 
(üldkirje) 

Kaasne-
vad 
riskid ja 
märku-
sed 

ISOPROPÜÜL-sec-BUTÜÜLPEROKSÜDIKARBONAAT + 
DI-sec-BUTÜÜLPEROKSÜDIKARBONAAT + DI-
ISOPROPÜÜLPEROKSÜDIKARBONAAT 

≤32+≤ 15-18 
+ 
≤ 12 – 15 

≥ 38    OP7 -20 -10 3115  

ISOPROPÜÜL-sec-BUTÜÜLPEROKSÜDIKARBONAAT + 
DI-sec-BUTÜÜLPEROKSÜDIKARBONAAT + DI-
ISOPROPÜÜLPEROKSÜDIKARBONAAT 

≤ 52 +≤ 28 
+≤ 22     OP5 -20 -10 3111 3) 

ISOPROPÜÜLKUMÜÜLHÜDROPEROKSIID ≤ 72 ≥ 28    OP8   3109 13) 

p-MENTÜÜLHÜDROPEROKSIID > 72–100     OP7   3105 13) 

p-MENTÜÜLHÜDROPEROKSIID ≤ 72 ≥ 28    OP8   3109 27) 

METÜÜLTSÜKLOHEKSANOONPEROKSIID(ID) ≤ 67  ≥ 33   OP7 +35 +40 3115  

METÜÜLETÜÜLKETOONPEROKSIID(ID) Vaata 
märkust 8 ≥ 48    OP5   3101 3) 8) 13) 

METÜÜLETÜÜLKETOONPEROKSIID(ID) Vaata 
märkust 9 ≥ 55    OP7   3105 9) 

METÜÜLETÜÜLKETOONPEROKSIID(ID) Vaata 
märkust 10 ≥ 60    OP8   3107 10) 

METÜÜLISOBUTÜÜLKETOONPEROKSIID(ID) ≤ 62 ≥ 19    OP7   3105 22) 

METÜÜLISOPROPÜÜLKETOONPEROKSIID(ID) Vaata 
märkust 31 ≥ 70    OP8   3109 31) 

ORGAANILINE PEROKSIID, VEDEL, PROOV      OP2   3103 11) 

ORGAANILINE PEROKSIID, VEDEL, PROOV, 
TEMPERATUUR KONTROLLITUD      OP2   3113 11) 

ORGAANILINE PEROKSIID, TAHKE, PROOV      OP2   3104 11) 

ORGAANILINE PEROKSIID, TAHKE, PROOV, 
TEMPERATUUR KONTROLLITUD      OP2   3114 11) 

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     OP8 +35 +40 3118  

PINANÜÜLHÜDROPEROKSIID > 56–100     OP7   3105 13) 
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ORGAANILINE PEROKSIID 
Kontsent-
ratsioon 
(%) 

Lahjendi 
tüüp A 
(%) 

Lahjendi 
tüüp B 
(%)(1) 

Inertne 
tahke 
aine 
(%) 

Vesi 
(%) 

Pakkimise 
meetod 

Piirtempe-
ratuur 

Ohutempe-
ratuur 

ÜRO 
number 
(üldkirje) 

Kaasne-
vad 
riskid ja 
märku-
sed 

PINANÜÜLHÜDROPEROKSIID ≤ 56 ≥ 44    OP8   3109  

POLÜEETER POLÜ-tert-BUTÜÜLPEROKSÜKARBONAAT ≤ 52  ≥ 48   OP8   3107  

1,1,3,3-TETRAMETÜÜLBUTÜÜLHÜDROPEROKSIID ≤ 100     OP7   3105  

1,1,3,3-TETRAMETÜÜLBUTÜÜLPEROKSÜ-2-
ETÜÜLHEKSANOAAT ≤ 100     OP7 +15 +20 3115  

1,1,3,3-TETRAMETÜÜLBUTÜÜLPEROKSÜNEO-
DEKANOAAT ≤ 72  ≥ 28   OP7 -5 +5 3115   

1,1,3,3-TETRAMETÜÜLBUTÜÜLPEROKSÜNEO-
DEKANOAAT (stabiilse dispersioonina vees) ≤ 52     OP8 -5 +5 3119  

1,1,3,3-TETRAMETÜÜLBUTÜÜLPEROKSÜPIVALAAT ≤ 77 ≥ 23    OP7 0 +10 3115  

3,6,9-TRIETÜÜL-3,6,9-TRIMETÜÜL-1,4,7 
TRIPEROKSONAAN 

≤ 17 ≥ 18  ≥ 65  OP8   3110  

3,6,9-TRIETÜÜL-3,6,9-TRIMETÜÜL-1,4,7-
TRIPEROKSONAAN ≤ 42 ≥ 58    OP7   3105 28) 
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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 riski näitav tahvel kirjaga „EXPLOSIVE” (mudel nr 1, vt alajagu 5.2.2.2.2). 
4) Lahusti võib asendada di-tert-butüülperoksiidiga. 
5) Aktiivne hapnik   9%. 
6)  9% vesinikperoksiidiga; aktiivne hapnik  10%. 
7) Lubatud ainult muust materjalist kui metallist pakendid. 
8) Aktiivne hapnik > 10% ja   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 riski näitav tahvel kirjaga „CORROSIVE” (mudel nr 8, vt alajagu 5.2.2.2.2). 
14) Peroksüäädikhappe ühendid, mis vastavad „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” jao 20.4.3 

punktile d. 
15) Peroksüäädikhappe ühendid, mis vastavad „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” jao 20.4.3 

punktile e. 
16) Peroksüäädikhappe ühendid, mis vastavad „Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu” jao 20.4.3 

punktile f. 
17) Vee lisamine sellele orgaanilisele peroksiidile vähendab selle termilist stabiilsust. 
18) Kaasnevat riski näitav ohumärgis „CORROSIVE” (mudel nr 8, vt alajagu 5.2.2.2.2) pole nõutav alla 

80% kontsentratsioonide puhul. 
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) < 6 mass% di-tert-butüülperoksiidiga. 
24)  8% 1-isopropüülhüdroperoksü-4-isopropüülhüdroksübenseeniga. 
25) B-tüüpi lahusti, keemispunktiga > 110 °C. 
26) < 0,5 % hüdroperoksiidi sisaldusega. 
27) Üle 56% kontsentratsioonide puhul nõutakse kaasnevat riski tähistavat silti „CORROSIVE” (mudel nr 

8, vt alajagu 5.2.2.2.2). 
28) Aktiivse hapniku sisaldus  7,6 % A-tüüpi lahustis, mille 95% ulatuses välja aurustumise punkt on 200 

°C – 260 °C piirides. 
29) Ei ole ADR klassi 5.2 objekt. 
30) B-tüüpi lahusti, keemispunktiga > 130 °C. 
31) Aktiivne hapnik ≤ 6,7%. 
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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 määratakse sellesse 

klassi, kui nad vastavad selle klassi tingimustele. 
 
2.2.61.1.2 Klassi 6.1 ained jagatakse järgmiselt: 
 
 T Kaasneva riskita 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; 

 
 TF Mürgised ained, tuleohtlikud: 
 
  TF1 Vedelikud; 
  TF2 Vedelad, kasutatakse pestitsiididena; 
  TF3 Tahked ained; 
 
 TS Mürgised ained, isekuumenevad, tahked; 
 
 TW Mürgised ained, mis veega kokku puutudes eraldavad tuleohtlikke gaase: 
 
  TW1 Vedelikud; 
  TW2 Tahked ained; 
 
 TO Oksüdeerivad mürgised ained: 
 
  TO1 Vedelikud; 
  TO2 Tahked ained; 
 
 TC Sööbivad mürgised ained: 
 
  TC1 Orgaanilised, vedelad; 
  TC2 Orgaanilised, tahked; 
  TC3 Anorgaanilised, vedelad; 
  TC4 Anorgaanilised, tahked; 
 
 TFC Mürgised ained, tuleohtlikud, sööbivad; 
 
 TFW Mürgised tuleohtlikud ained, mis veega kokku puutudes eraldavad tuleohtlikke gaase. 
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 Definitsioonid 
 
2.2.61.1.3 ADR-i mõistes tähendab: 
 
 LD50 (keskmine surmav doos) ägeda suukaudse mürgituse korral 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, s.t. 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 nende vedamise ohtlikkuse järgi kolme pakendigruppi: 
 
 I pakendigrupp:   väga mürgised ained 
 II pakendigrupp:   mürgised ained 
 III pakendigrupp:   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 nimetamata 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. 
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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) 

Mürgisus tolmude ja 
udude sissehingamisel 

LC50 (mg/l) 

Väga 
mürgised 

I ≤ 5  50  0.2 

Mürgised II > 5 ja  50 > 50 ja  200 > 0,2 ja  2 
Vähe- 
mürgised 

III a > 50 ja  300 > 200 ja  1 000 > 2 ja  4 

 
a Pisargaasi ained tuleb määrata 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 sissehingamisel või kontaktist nahapinnaga on nii 
suur, et see vastab I või II pakendigrupi kriteeriumidele ainete mürgisuse osas. Muul juhul 
tuleb ained määrata klassi 8 (vt alajagu 2.2.8.1.5). 

 
2.2.61.1.7.3 Tolmude ja udude 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 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: 

 
 Pakendi-

grupp 
 

Väga mürgised 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 
Vähemürgised IIIa Kus V  1/5 LC50 ja LC50  5 000 ml/m3 ning I ja 

II pakendigrupi kriteeriumid pole täidetud 
 

a Pisargaasi ained tuleb määrata II pakendigruppi isegi juhul, kui nende mürgisust 
puudutavad andmed vastavad III pakendigrupi kriteeriumidele.. 

 
 Aurude 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 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. 
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 Sellel joonisel on kriteeriumid väljendatud graafiliselt, et lihtsustada ainete klassifitseerimist. 
Graafilise kujutise ebatäpsuse tõttu tuleb gruppide piiridele või nende lähedusse langevaid 
aineid kontrollida numbrilisi kriteeriumeid kasutades. 

 
AURUDE SISSEHINGAMISE MÜRGISUS. GRUPPIDE PIIRID 
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 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 mürgise aine kohta teada, võib pakendigrupi 

määrata järgmiselt: 
 

(a) segu LC50 väärtuse arvutamine: 
 

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: 
 

)(ml/m 
101.3
10  P V 3

6

i i   

 
  kus  Pi = i-nda komponendi osarõhk temperatuuril 20 °C, standardse 

atmosfäärirõhu juures. 
 

(c) lenduvuse ja LC50 suhte arvutamine: 
 




n

1  i 50i

i

LC
V

   R  

 
  (d) sel viisil leitud LC50 (segu) ja R väärtusi kasutatakse seejärel segu pakendigrupi 

määramiseks: 
 
  I pakendigrupp  R  10 ja LC50 (segu)  1 000 ml/m3; 
 

   II pakendigrupp  R ≥ 1 ja LC50 (segu)  3 000 ml/m3, kui segu ei vasta 
I pakendigrupi kriteeriumidele; 

 
   III pakendigrupp R  1/5 ja LC50 (segu)  5 000 ml/m3, kui segu ei vasta I või 

II pakendigrupi kriteeriumidele. 
 
2.2.61.1.9.2 Kui puuduvad andmed mürgiste koostisosade 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; 
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 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 
alajagu 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 = 𝑳𝑫𝟓𝟎𝒂𝒌𝒕𝒊𝒊𝒗𝒔𝒆 𝒂𝒊𝒏𝒆 𝒗ää𝒓𝒕𝒖𝒔 𝒙 𝟏𝟎𝟎

𝒂𝒌𝒕𝒊𝒊𝒗𝒔𝒆 𝒂𝒊𝒏𝒆 𝒎𝒂𝒔𝒔%
 

 
2.2.61.1.10.2  Kui segu sisaldab rohkem kui ühte aktiivset koostisosa, 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 ning 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 
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 b) kasutada valemit: 
 

MZ

Z

B

B

A

A

T
100  

T
C

  ...  
T
C

  
T
C

  

 
  kus: 
 
  C =  A, B, ..., Z koostisosa kontsentratsiooniprotsent 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 ühendid, 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 ühendid, 
mida iseloomustavad kaasnevad riskid, tuleb sobivasse pakendigruppi määramisel 
klassifitseerida vastavalt alajao 2.1.3.10 ohtude pingerea tabelile. 

 
2.2.61.1.11.1 Kui pestitsiidipreparaadi sissevõtmise või naha kaudu mõjuva mürgisuse LD50 väärtused ei 

ole teada, kuid selle aktiivse aine/aktiivsete ainete LD50 väärtus on teada, siis võib ühendi 
LD50 väärtuse leida alajao 2.2.61.1.10 juhendi kohaselt. 

 
 MÄRKUS: LD50 mürgisuse andmed mitmete levinud pestitsiidide kohta võib saada uusimast 

dokumendi „WHO Soovituslik pestitsiidide klassifitseerimine nende ohtlikkuse järgi ning 
klassifitseerimise juhendid” väljaandest, mida saab Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) 
Rahvusvahelisest Keemiaohutuse Programmist (International Programme on Chemical 
Safety), 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 
ADR-i nõuetega. 

 
2.2.61.1.11.2 Pestitsiidide veol kasutatav ohtliku aine tunnusnimetus tuleb valida aktiivse koostisosa, 

pestitsiidi füüsilise oleku ja igasuguse kaasneva riski alusel, mis sellel keemilisel ainel võib 
avalduda (vt jagu 3.1.2). 

 
2.2.61.1.12 Kui klassi 6.1 ained satuvad lisandite tõttu teistesse riskikategooriatesse kui peatüki 3.2 

tabelis A loetletud ained, tuleb need segud või lahused määrata kirjete alla, millesse nad 
kuuluvad oma tegeliku ohutaseme alusel. 

 
 MÄRKUS: lahuste ja segude (nagu preparaatide ja jäätmete) klassifitseerimise kohta vt ka 

jagu 2.1.3. 
 
2.2.61.1.13 Alajagude 2.2.61.1.6 kuni 2.2.61.1.11 kriteeriumide põhjal võib otsustada, kas loetelus 

nimetatud lahuse või segu või selle loeteludes nimetatud komponentide omadused on 
sellised, et antud lahuse või segu kohta käesoleva klassi sätted ei kehti. 
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2.2.61.1.14 Aineid, lahuseid ja segusid, välja arvatud pestitsiididena kasutatavaid aineid ja preparaate, 
mida ei klassifitseerita ägeda mürgisuse kategooriasse 1, 2 või 3 vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1272/20083, võib pidada klassi 6.1 mittekuuluvateks aineteks. 

 
2.2.61.2 Veoks mittelubatud ained 
 
2.2.61.2.1 Keemiliselt ebastabiilseid klassi 6.1 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. 

 
2.2.61.2.2 Järgmisi aineid ja segusid ei tohi veoks vastu võtta: 
 
 - vesiniktsüaniidid, stabiliseeritud või lahuses, mis ei vasta ÜRO nr 1051, 1613, 1614 ja 

3294 kirjeldustele; 
 
 - 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 tuleohtlike mürgiste gaaside eraldumist pidurdavate 

lisanditeta.

                                                      
3 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 
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2.2.61.3 Ühiste kirjete loend 
 
Kaasneva riskita mürgised ained 
 
   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.. 
 vedelik a T1 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. 
   3278 FOSFORORGAANILINE ÜHEND, VEDEL, MÜRGINE, N.O.S. 

Orgaanilised   3381 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, N.O.S., mille inhalatsiooni toksilisus on madalam 
või võrdne 200 ml/m3 ja mille küllastunud auru kontsentratsioon on suurem või võrdne 500 LC500 

   3382 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, N.O.S., mille inhalatsiooni toksilisus on madalam 
või võrdne 1000 ml/m3 ja mille küllastunud auru kontsentratsioon on suurem või võrdne 10 LC 50 

   2810 MÜRGINE VEDELIK, ORGAANILINE, N.O.S. 
  
 

 

 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. 

tahke a, b T2 3448 PISARGAASI TOOTMISE LÄHTEAINE, TAHKE, N.O.S. 

 

 3143 VÄRV, TAHKE, MÜRGINE, N.O.S. või 
3143  VÄRVAINE SÜNTEESI POOLTOODE, TAHKE, MÜRGINE, N.O.S. 

 3462 TOKSIINID, EKSTRAHEERITUD ELAVAST ORGANISMIST, TAHKED, N.O.S. 
 3249 RAVIM, TAHKE, MÜRGINE, N.O.S. 
 3464 FOSFORORGAANILINE ÜHEND, TAHKE, MÜRGINE, N.O.S. 
 3439 NITRIILID, TAHKED, MÜRGISED, N.O.S.. 
 2811 TAHKE AINE, MÜRGINE, ORGAANILINE, N.O.S. 

   
  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. 
Metallorgaanilised c, d T3 3465 ARSEENORGAANILISED ÜHENDID, TAHKED, N.O.S. 
  3281 METALLIDE KARBONÜÜLID, VEDELAD, 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. 
(jätkub järgmisel leheküljel)    
 

                                                      
a  Alkaloidide ja nikotiini sisaldusega ained ja preparaadid, mida kasutatakse pestitsiididena, tuleb 
klassifitseerida kui 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, TULEOHTLIKUD, N.O.S. 
b  Laboratooriumidele, katseteks ja farmaatsiatoodete tootmiseks ette nähtud ainete toimeained, pulbrid 
ja segud teiste ainetega tuleb klassifitseerida nende mürgisuse alusel (vt alajagu 2.2.61.1.7 kuni 2.2.61.1.11). 
c  Isekuumenevad, vähemürgised ja isesüttivad ained ning metallorgaanilised ühendid on klassi 4.2 
ained. 
d  Vähemürgised veega reageerivad ained ja veega reageerivad metallorgaanilised ained, on klassi 4.3 
ained. 
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2.2.61.3 Ühiste kirjete loend (järg) 
 
Kaasneva riskita mürgised ained (järg) 
 
   1556 ARSEENIÜHENDID, VEDELAD, N.O.S., anorgaanilised, kaasa arvatud: arsenaadid, n.o.s., 

arsenitid, n.o.s., ja arseensulfiidid, n.o.s. 
  1935 TSÜANIIDI LAHUS, N.O.S. 
vedelik e T4 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 LC500 

   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. 
    
    1549 ANTIMONIÜHENDID, ANORGAANILISED, TAHKED, N.O.S. 

Anorgaanilised 
 1557 ARSEENIÜHENDID, TAHKED, N.O.S., kaasa arvatud: arsenaadid, n.o.s., arsenitid, n.o.s., ja 

arseensulfiidid, n.o.s. 
   1564 BAARIUMI ÜHENDID, N.O.S. 
   1566 BERÜLLIUMI ÜHENDID, N.O.S. 
   1588 TSÜANIIDID, ANORGAANILISED, TAHKED, N.O.S. 
   1707 TALLIUMI ÜHENDID, N.O.S. 
 tahke f, g T5 2025 ELAVHÕBEDA ÜHENDID, TAHKED, N.O.S. 
   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 TAHKED AINED, ANORGAANILISED, N.O.S. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pestitsiidid 

  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 ELAVHÕBEDAL PÕHINEV PESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE 

vedelik h T6 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. 
 
(jätkub järgmisel leheküljel) 

   

                                                      
e  ÜRO nr 0135 elavhõbe(II)fulminaat, niiske, sisaldab vähemalt 20 mass% vett, või alkoholi ja vee segu 
on 1. klassi kuuluv aine. 
f  ADR-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 ADR-i objektiks. 
h  Selle pestitsiidiga immutatud ning hermeetiliselt mähitud esemete, nagu kartongist plaatide, 
paberiribade, puuvillapallide, plastist lehtede kohta ADR-i sätted ei kehti. 
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2.2.61.3 Ühiste kirjete loend (järg) 

Kaasneva riskita mürgised ained (järg) 
 
Pestitsiidid (järg)  
   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 
Tahke h T7 2779 ASENDATUD NITROFENOOLPESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 
  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  
    
Muud mürgised ained i 

T9 3243 TAHKED AINED, SISALDAVAD MÜRGIST VEDELIKKU, N.O.S.  

Kaasneva riskiga mürgised ained  

   3071 MERKAPTAANID, VEDELAD, MÜRGISED, TULEOHTLIKUD, N.O.S. või 
3071  MERKAPTAANI SEGU, VEDEL, MÜRGINE, TULEOHTLIK, N.O.S. 

  3080 ISOTSÜANAADID, MÜRGISED, TULEOHTLIKUD, N.O.S. või 
3080  ISOTSÜANAADI LAHUS, MÜRGINE, TULEOHTLIK, N.O.S. 

 Vedelik j, k TF1  3275 NITRIILID, MÜRGISED, TULEOHTLIKUD, N.O.S. 
   3279 FOSFORORGAANILISED ÜHENDID, MÜRGISED, TULEOHTLIKUD, N.O.S. 
   3383 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, TULEOHTLIK, 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, TULEOHTLIK, N.O.S., mille LC50 on madalam 

või võrdne 1000 ml/m3 ja mille küllastunud auru kontsentratsioon on suurem või võrdne 10 LC50 
Tuleohtlik   2929 MÜRGINE VEDELIK, TULEOHTLIK, ORGAANILINE, N.O.S. 
TF    
    
    
(jätkub järgmisel leheküljel)   
 
 

                                                      
h  Selle pestitsiidiga immutatud ning hermeetiliselt mähitud esemete, nagu kartongist plaatide, 
paberiribade, puuvillapallide, plastist lehtede kohta ADR-i sätted ei kehti. 
i  Tahkete ainete segusid, mille kohta ADR-i nõuded ei kehti, ning mürgiseid vedelikke ÜRO nr 3243 
kirje all, võib vedada selle kirje kohaselt ilma klassi 6.1 klassifikatsioonikriteeriume rakendamata, 
tingimusel et aine laadimise ajal pole vaba vedelikku näha või pakendamise ajal on paak või konteiner 
suletud. Iga pakend peab vastama sellele konstruktsioonitüübile, mis on läbinud lekkekindluse katse 
II pakendigrupi tasemel. Seda kirjet ei või kasutada tahkete ainete jaoks, 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  Tuleohtlikud vähemürgised vedelikud, mille leekpunkt on vahemikus 23 °C kuni 60 °C (kaasa 
arvatud), peale pestitsiididena kasutatavate ainete ja preparaatide, on klassi 3 ained. 
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2.2.61.3  Ühiste kirjete loend (järg) 

Kaasneva riskita mürgised ained (järg) 

Tuleohtlik TF    
(järg)   2991 KARBAMAATPESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE, TULEOHTLIK 
   2993 ARSEENPESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE, TULEOHTLIK 
   2995 KLOORORGAANILINE PESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE, TULEOHTLIK 

 
 
 

 2997 TRIASIINPESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE, TULEOHTLIK 
 3005 TIOKARBAMAATPESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE, TULEOHTLIK 
 3009 VASEL PÕHINEV PESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE, TULEOHTLIK 

pestitsiidid  3011 ELAVHÕBEDAL PÕHINEV PESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE, TULEOHTLIK 
vedelad TF2 3013 ASENDATUD NITROFENOOLPESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE, TULEOHTLIK 
(leekpunkt 
mitte alla 
23 °C) 

 3015 BIPÜRDIILIUMPESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE, TULEOHTLIK 
 3017 FOSFORORGAANILINE PESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE, TULEOHTLIK 
 3019 TINAORGAANILINE PESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE, TULEOHTLIK 
 3025 KUMARIINI DERIVAADIGA PESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE, TULEOHTLIK 

  3347 FENOKSÄÄDIKHAPPE DERIVAATPESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE, TULEOHTLIK 
  3351 PÜRETROIDPESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE, TULEOHTLIK 
  2903 PESTITSIID, VEDEL, MÜRGINE, TULEOHTLIK, N.O.S. 

    
 tahke TF3 1700 PISARGAASIGA SUITSUKÜÜNLAD 
   2930 MÜRGINE TAHKE AINE, TULEOHTLIK, ORGAANILINE, N.O.S. 
    
Tahke, isekuumenev c   3124 MÜRGINE TAHKE AINE, ISEKUUMENEV, N.O.S. TS  
 
 vedelik 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 reageerivadd    
TW tahke n TW2 3125 MÜRGINE TAHKE AINE, REAGEERIB VEEGA, N.O.S. 
    
 vedelik 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 1 000 ml/m3 ja mille küllastunud auru kontsentratsioon on suurem või võrdne 10 LC50 
   3122 MÜRGINE VEDELIK, OKSÜDEERIV, N.O.S. 
Oksüdeerivad l    
TO tahke TO2 3086 MÜRGINE TAHKE AINE, REAGEERIB VEEGA, N.O.S. 
 
 

orgaaniline 

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 1 000 ml/m3 ja mille küllastunud auru kontsentratsioon on suurem või võrdne 10 LC50 
2927 MÜRGINE VEDELIK, SÖÖBIV, ORGAANILINE, N.O.S. 

Oksü- 
deeriv 

m

 
n  

TC      
  tahke TC2 2928 MÜRGINE TAHKE AINE, OKSÜDEERIV, N.O.S. 
(jätkub järgmisel leheküljel)   
 

                                                      
c  Isekuumenevad, vähemürgised ja isesüttivad ained ning metallorgaanilised ühendid on klassi 4.2 
ained. 
d  Vähemürgised veega reageerivad ained ja veega reageerivad metallorgaanilised ained, on klassi 4.3 
ained. 
l  Vähemürgised oksüdeerivad ained on klassi 5.1 kuuluvad ained. 
m  Vähemürgised ja vähesööbivad ained on klassi 8 ained. 
n  Metallide fosfiidid, millele on määratud ÜRO nr 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 ja 2013, on klassi 4.3 
kuuluvad ained. 
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2.2.61.3  Ühiste kirjete loend (järg) 

Kaasneva riskita mürgised ained (järg) 

Sööbiv m     
TC  
(järg) 

    

 

anorgaa- 
niline 

  

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 1 000 ml/m3 ja mille küllastunud auru kontsentratsioon on suurem või võrdne 10 LC50 

3289 MÜRGINE VEDELIK, SÖÖBIV, ANORGAANILINE, N.O.S. 
vedelik TC3 

   
 

 
  tahke TC4 3290 MÜRGINE TAHKE AINE, SÖÖBIV, N.O.S. ANORGAANILINE, N.O.S. 
    
Tuleohtlik, sööbiv 2742 KLOROFORMAADID, MÜRGISED, SÖÖBIVAD, TULEOHTLIKUD, N.O.S. 

3362 KLOROSILAANIID, MÜRGISED, SÖÖBIVAD, TULEOHTLIKUD, N.O.S. 
3488 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, TULEOHTLIK, SÖÖBIV, N.O.S., mille LC50 on 

madalam või võrdne 200 ml/m³ ja mille küllastunud auru kontsentratsioon on suurem või võrdne 
500 LC50 

3489 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, TULEOHTLIK, SÖÖBIV, N.O.S., mille LC50 on 
madalam või võrdne 1000 ml/m³ ja mille küllastunud auru kontsentratsioon on suurem või 
võrdne 10 LC50 

TFC 

  

Tuleohtlik, veega reageeriv 

3490 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, VEEGA REAGEERIV, TULEOHTLIK, N.O.S., 
mille LC50 on madalam või võrdne 200 ml/m³ ja mille küllastunud auru kontsentratsioon on 
suurem või võrdne 500 LC50 

TFW 3491 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, VEEGA REAGEERIV, TULEOHTLIK, N.O.S., 
mille LC50 on madalam või võrdne 1000 ml/m³ ja mille küllastunud auru kontsentratsioon on 
suurem või võrdne 10 LC50 

 
2.2.62 Klass 6.2  Nakkusohtlikud ained 
 
2.2.62.1 Kriteeriumid 
 
2.2.62.1.1 Klassi 6.2 pealkiri hõlmab nakkusohtlikke aineid. ADR-i mõistes on nakkusohtlikud ained 

sellised ained, mille kohta on teada või on alust oletada, et nad sisaldavad patogeene. 
Patogeenid on defineeritud kui mikroorganismid (kaasa arvatud bakterid, viirused, riketsiad, 
parasiidid, seened) või muude tüvedega haigustekitajad, nt prioonid, mis võivad põhjustavad 
loomade või inimeste haigestumise. 

 
 MÄRKUS 1: geneetiliselt muundatud mikroorganismid ja organismid, bioloogilised tooted, 

diagnostilised proovid ning sihipäraselt nakatatud elavad loomad tuleb määrata 
käesolevasse klassi, kui nad vastavad selle klassi tingimustele. 

 
 Mittesihipäraselt nakatatud või loomulikul teel nakatunud elavate loomade vedu toimub 

ainult päritolumaa, transiitriikide ja sihtriigi asjassepuutuvate reeglite ja määruste alusel. 
 
 MÄRKUS 2: taimsetest, loomsetest või bakteriaalsetest allikatest pärit toksiinid, mis ei 

sisalda mingeid nakkusohtlikke 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 nakkusohtlikud ained; 
 
 I2 ainult loomi mõjutavad nakkusohtlikud ained; 
 
 I3 kliinilised jäätmed; 
 
                                                      
m  Vähemürgised ja vähesööbivad ained on klassi 8 ained. 
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 I4 bioloogilised ained. 
 
 Definitsioonid 
 
2.2.62.1.3 ADR-i mõistes tähendab: 
 
 „Bioloogilised tooted” on need elusorganismidest saadud tooted, mida toodetakse ja 

turustatakse vastavalt riikliku ametiasutuse nõuetele, 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 mitte ainult) valmis- või lõpetamata 
tooted, nagu vaktsiinid. 

 
 „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 või inimeste ravist või biouuringutest 

tekkinud jäätmed. 
 

„Diagnostilised proovid” on igasugused inim- või loomsed materjalid, mis 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. 

 
 Klassifikatsioon 
 
2.2.62.1.4 Nakkusohtlikud ained klassifitseeritakse klassi 6.2 ja neile on määratud vastavalt ÜRO nr 

2814, 2900, 3291 või 3373. 
  

Nakkusohtlikud ained jagatakse järgmistesse kategooriatesse: 
 
2.2.62.1.4.1 Kategooria A: Nakkusetekitaja, mida veetakse sellisel kujul, et sellega kokkupuutel võivad 

muidu terved inimesed ja loomad saada püsiva tervisekahjustuse või eluohtliku või surmaga 
lõppeva tõve. Sellistele kriteeriumile vastavate ainete kohta on toodud 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 haiguslool, endeemilistel kohalikel tingimustel, patsiendi või looma 
sümptomitel või patsiendi või looma individuaalset olukorda arvestaval 
professionaalsel hinnangul. 

 
 MÄRKUS 1: ÜRO nr 2814 alla kuuluvate ainete veo puhul on kasutusel nimetus 

„NAKKUSOHTLIK AINE, MÕJUB INIMESELE”. ÜRO nr 2900 alla kuuluvate ainete veo 
puhul on kasutusel nimetus „NAKKUSOHTLIK AINE, MÕJUB AINULT LOOMADELE”. 

 

 MÄRKUS 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. Peale selle: kui on kahtlusi, kas aine vastab kategooria A 
kriteeriumidele või mitte, tuleb see kindlasti määrata A-kategooriasse. 
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 MÄRKUS 3: järgnevas tabelis kursiivis kirjutatud mikroorganismid on bakterid, 
mükoplasma, riketsia tüüpi viirusetekitajad või seened.   
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NÄITEID A-KATEGOORIA NAKKUSOHTLIKEST AINETEST SÕLTUMATA 
HAIGUSETEKITAJA VORMIST 

(VT ALAJAGU 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 
 Omski hemorraagilise palaviku viirus 
 Polioviirus (ainult kultuurid) 
 Puukentsefaliidi viirus (ainult kultuurid) 
 Rickettsia prowazekii (ainult kultuurid) 

                                                      
a  Vaatamata üldreeglitele võib juhul, kui kultuurid on mõeldud haiguste diagnoosimiseks või kliiniliseks 
otstarbeks, klassifitseerida need B-kategooria nakkusohtlikeks aineteks. 
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NÄITEID A-KATEGOORIA NAKKUSOHTLIKEST AINETEST SÕLTUMATA 
HAIGUSETEKITAJA VORMIST 

(VT ALAJAGU 2.2.62.1.4.1) 
ÜRO number ja 
nimetus 

Mikroorganism 

 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, 

mõjub 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) 

 
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 kasutusel nimetus 

„BIOLOOGILISED AINED, KATEGOORIA B”. 
 
2.2.62.1.5 Erandid 
 
2.2.62.1.5.1 Ained, mis ei sisalda nakkusohtlikku ainet või aineid, mille puhul pole tõenäoline, et need 

põhjustaksid inimeste või loomade haigestumist, et ole ADR-i objektiks, välja arvatud juhud, 
kui need vastavad mõne muu klassi kriteeriumidele. 

 
2.2.62.1.5.2 Ained, mis sisaldavad inimestele või loomadele mittepatogeenseid mikroorganisme, ei ole 

ADR-i objektiks, välja arvatud juhud, kui need vastavad mõne muu 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 ADR-i objektiks, välja arvatud juhul, kui 
need vastavad mõne muu klassi kriteeriumidele. 

 
  MÄRKUS: vabast vedelikust tühjendatud meditsiinivahendid loetakse käesoleva alajao 

nõuetele vastavaks ja nende kohta ADR-i sätted ei kehti. 
 
2.2.62.1.5.4 Ained, milles patogeenide kontsentratsioon on nende loodusliku tasakaaluoleku tasemel 

(kaasa arvatud toiduainete ja vee proovid) ja mille puhul pole märkimisväärset 
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nakkushaigusesse haigestumise riski, ei ole ADR-i objektiks, välja arvatud juhul, kui need 
vastavad mõne muu klassi kriteeriumidele. 

 
2.2.62.1.5.5 Kuivanud vereplekid, mis on saadud veretilga asteamisega imava materjali pinnale, ei ole 

ADR-i objektid. 
 

2.2.62.1.5.6 Rooja peitvere proovid ei ole ADR-i objektid. 
 
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 ADR-i objektid. 

 
2.2.62.1.5.8 Inimeselt või loomalt võetud diagnostilised proovid, mille puhul patogeenide olemasolu on 

vähetõenäoline, ei ole ADR-i objektiks juhul, kui neid proove veetakse hermeetilises 
pakendis, mis on tähistatud vastava märgisega „Inimese diagnostiline proov, erinõuete alla 
mittekuuluv” või „Looma diagnostiline proov, erinõuete alla mittekuuluv”. 
 
Pakend loetakse eeltoodud nõuetega kooskõlas olevaks, kui see pakend vastab järgmistele 
tingimustele: 

 
a) pakend koosneb kolmest osast: 

 
i) hermeetilis(t)est primaaranuma(te)st; 

 
ii) hermeetilisest sekundaarsest pakendist ja 

iii) oma mahule, massile ja kasutusotstarbele vastava tugevusega välispakendist, 
millel 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, kas aine on käesoleva alajao kohaselt ADR-i eeskirjadest 
vabastatud, läheb vaja professionaalseid teadmisi ja kogemusi. Otsustamise aluseks peavad 
olema inimese või looma registreeritud haiguslugu, sümptomid ja inimese või looma 
individuaalset olukorda ja endeemilisi kohalikke tingimusi arvestav professionaalne 
hinnang. Proovide näited, mida võib selle alajao alusel vedada, hõlmavad vere- ja 
uriiniproove kolesterooli taseme, veresuhkru taseme, hormonaalsete näitajate või prostata 
spetsiifiliste antigeenide (PSA) määramiseks; südame, maksa või neerude funktsiooni 
uurimiseks võetud diagnostilisi proove nii inimestelt kui loomadelt, kui pole tegemist 
nakkushaigustega; või koe- ja diagnostilisi proove terapeutilisteks uuringuteks ravimite 
toime uurimiseks; diagnostilisi proove, mis on vajalikud andmete esitamiseks 
kindlustusandjale või tööandjale, mille sisuks on ravimite, narkootiliste ainete ja 
alkoholisisalduse määramine inimese organismis; rasedusteste; biopsiaid vähiuuringuteks ja 
inimeste ja loomade antikehade uurimiseks võetavaid diagnostilise proove, kui nendega ei 
kaasne mingit nakkusohtu (nt vaktsineerimisel saavutatud immuunsuse hindamiseks, 
autoimmuunhaiguse diagnoosimiseks jne). 
 
MÄRKUS 2: õhuveo puhul peavad käesoleva alajao alusel vabastatud proovide pakendid 
vastama punktides a–c esitatud tingimustele. 
 

2.2.62.1.5.9 Välja arvatud: 
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a) meditsiinilised jäätmed (ÜRO nr 3291); 

b) A kategooria nakkusohtlike ainetega saastunud või neid sisaldavad meditsiiniseadmed 
ja -vahendid (ÜRO nr 2814 või 2900) ja 

c) muu klassi definitsioonile vastavate muude ohtlike veostega saastunud või neid 
sisaldavad meditsiiniseadmed ja -vahendid, 

 
 desinfitseerimisele, puhastamisele, steriliseerimisele, remonti või hindamisele veetavatele 

meditsiiniseadmetele või- vahenditele, mis võivad olla nakkusohtlike ainetega saastunud või 
neid sisaldada, ei kohaldata muid ADR-i sätteid peale käesoleva alajao omade, kui need 
seadmed või vahendid on pakendites, mis on konstrueeritud ja ehitatud nii, et on 
normaalsetel veotingimustel purunemis-, torke- ja lekkekindlad. Pakendid peavad vastama 
jaos 6.1.4 või 6.6.5 loetletud ehitusnõuetele. 

 
 Need pakendid peavad vastama alajagude 4.1.1.1 ja 4.1.1.2 üldistele pakkimisnõuetele ja 

hoidma meditsiiniseadmed ja -vahendid enda sees, kui neil lastakse kukkuda 1,2 m 
kõrguselt. 

 
 Pakenditele tuleb kanda tähistus „KASUTATUD MEDITSIINISEADE” või „KASUTATUD 

MEDITSIINIVAHEND”. Kui kasutatakse veopakendeid, tuleb need tähistada samal viisil, 
välja arvatud juhul, kui pakendil olev kiri jääb nähtavaks. 

 
2.2.62.1.6–2.2.62.1.8 (Reserveeritud) 
 
2.2.62.1.9 Bioloogilised tooted 
 
 ADR-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 ADR-i 
regulatsiooni objekt; 

b) need, mis ei kuulu punkti a alla ja mille puhul on teada või mille puhul võib oletada 
nakkustekitajate olemasolu ja mis vastavad kategooria A või kategooria B 
kriteeriumidele. Selle grupi ainetele tuleb määrata vastavalt ÜRO nr 2814, 2900 või 
3373. 

 
 MÄRKUS: mõned litsentseeritud bioloogilised tooted võivad kujutada endast bioloogilist 

ohtu ainult teatud maailmaosades. 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-kategooria nakkusohtlikke aineid, 

tuleb määrata vastavate ÜRO nr 2814 või ÜRO nr 2900 kirjete alla. Meditsiinilised või 
kliinilised jäätmed, mis sisaldavad B-kategooria nakkusohtlikke aineid, tuleb määrata ÜRO 
nr 3291 alla. 
 
MÄRKUS: meditsiinilised või kliinilised jäätmed, mis kannavad numbrit 18 01 03 (Inimeste 
või loomade hooldamise ja/või sellega seotud uuringute jäätmed - inimeste puhul sünnituse, 
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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 Euroopa Komisjoni otsuse 2000/532/EÜ5 jäätmekäitlust 
reguleerivale muudetud lisale, tuleb klassifitseerida vastavalt selle peatüki sätetele, võttes 
aluseks inimese või looma meditsiinilise või veterinaarse diagnoosi. 

 
2.2.62.1.11.2 Meditsiinilised või kliinilised jäätmed, mis ilmselt ei saa sisaldada nakkusohtlikke aineid, 

määratakse 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.” 
või „KORRASTATUD MEDITSIINILISED JÄÄTMED, N.O.S.” 

 
MÄRKUS 2: vaatamata eeltoodud klassifitseerimiskriteeriumidele 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 Euroopa Komisjoni otsuses nr 2000/532/EÜ4 toodud muudetud 
jäätmete loetelule, ADR eeskirjade reguleerimisalasse. 

 
2.2.62.1.11.3 Desinfitseeritud meditsiinilised või kliinilised jäätmed, mis eelnevalt sisaldasid 

nakkusohtlikke aineid, ei ole ADR-i reguleerimisalas, välja arvatud juhul, kui nad vastavad 
mõne muu klassi kriteeriumidele. 

 
2.2.62.1.11.4 ÜRO nr 3291 alla kuuluvad meditsiinilised või kliinilised jäätmed kuuluvad 

II pakendigruppi. 
 

                                                      
4 Komisjoni otsus, 3. mai 2000, millega asendatakse otsus 94/3/EÜ (millega kehtestatakse jäätmeid käsitleva 
nõukogu direktiivi 75/442/EMÜ [asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2006/12/EÜ (ELT L 114, 
27.4.2006, lk 9)] artikli 1 punkti a 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). 
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2.2.62.1.12  Nakatunud loomad 
 
2.2.62.1.12.1 Välja arvatud juhul, kui nakkusohtlikke aineid ei saa muud moodi lähetada, ei tohi selliste 

ainete lähetamiseks kasutada elavaid loomi. Sihilikult nakatatud elavaid loomi, kes kannavad 
või tõenäoliselt kannavad nakkusetekitajaid, tohib vedada ainult vastavalt pädeva 
ametiasutuse 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 ADR-i lepinguosalise riigi pädeva asutuse luba puudub, siis võib ADR-i lepinguosalise 
riigi pädev asutus tunnustada ka luba, mille väljastas ADR-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 Loomne materjal, mis on nakatunud A-kategooria patogeenidega või patogeenidega, mis 

kuuluks A-kategooriasse, kui nad esineksid ainult kultuurides, tuleb määrata vastavalt ÜRO 
nr 2814 või ÜRO nr 2900 alla. Loomne materjal, mis on nakatunud B-kategooria 
patogeenidega, välja arvatud need, mis kuuluks kultuurides esinemise korral 
A-kategooriasse, tuleb määrata ÜRO nr 3373 alla. 

 
2.2.62.2 Veoks mittelubatud ained 
 
 Elavaid selgroogseid või selgrootuid loomi ei tohi kasutada nakkusohtliku aine vedamiseks, 

välja arvatud juhtudel, kui ainet ei saa muul viisil vedada või on nende veoks loa andnud 
pädev ametiasutus (vt  alajagu 2.2.62.1.12.1). 

 
2.2.62.3 Ühiste kirjete loend 
 
Nakkusohtlik inimesele I1 2814 NAKKUSOHTLIK AINE, MÕJUB INIMESELE  
   
Nakkusohtlik ainult loomadele I2 2900 NAKKUSOHTLIK AINE, MÕJUB AINULT LOOMADELE  
   

Kliinilised jäätmed I3 
3291 
3291 
3291 

KLIINILISED JÄÄTMED, MÄÄRATLEMATA, N.O.S. või 
(BIO)MEDITSIINILISED JÄÄTMED, N.O.S. või 
KORRASTATUD MEDITSIINILISED JÄÄTMED, N.O.S.  

   

Bioloogilised ained I4 3373 BIOLOOGILINE AINE, KATEGOORIA B 
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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 

aktiivsuse kontsentratsioon 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, mis 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 erikujulise radioaktiivse materjali jaoks, mis on 
loetletud alajao 2.2.7.2.2.1 tabelis või tuletatud alajaost 2.2.7.2.2.2 ning mida 
kasutatakse ADR-i nõuete jaoks aktiivsuse piirmäärade määramiseks. 
 
A2 tähendab radioaktiivse materjali aktiivsuse väärtust muude, kui erikujuline 
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 ADR-i nõuete jaoks aktiivsuse 
piirmäärade määramiseks. 
 

Erikujuline 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 tähendavad uraan-233, uraan-235, plutoonium-239 ja plutoonium-241. 
Lõhustuv materjal tähendab mis tahes lõhustuvat nukliidi sisaldavat materjali. 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. 
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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, lahjendatud, 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). 
 
Lahjendatud 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; lahjendatud 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. 
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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 AINE, VABASAADETIS – TÜHI PAKEND 
 ÜRO 2909 RADIOAKTIIVNE AINE, VABASAADETIS – LOODUSLIKUST URAANIST või 

LAHJENDATUD URAANIST või LOODUSLIKUST TOORIUMIST TOODETUD 
ESEMED 

 ÜRO 2910 RADIOAKTIIVNE AINE, VABASAADETIS – PIIRATUD KOGUSES 
 ÜRO 2911 RADIOAKTIIVNE AINE, 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 AINE, MADAL ERIAKTIIVSUS (LSA-I),  

mittelõhustuv või lõhustuv - vabastatudb 
 ÜRO 3321 RADIOAKTIIVNE AINE, MADAL ERIAKTIIVSUS (LSA-II),  

mittelõhustuv või lõhustuv - vabastatudb 
 ÜRO 3322 RADIOAKTIIVNE AINE, MADAL ERIAKTIIVSUS (LSA-III),  

mittelõhustuv või lõhustuv - vabastatudb 
 ÜRO 3324 RADIOAKTIIVNE AINE, MADAL ERIAKTIIVSUS (LSA-II), LÕHUSTUV 
 ÜRO 3325 RADIOAKTIIVNE AINE, MADAL ERIAKTIIVSUS (LSA-III), LÕHUSTUV 
Saastunud pinnaga esemed (2.2.7.2.3.2) 
 ÜRO 2913 RADIOAKTIIVNE AINE, SAASTUNUD PINNAGA ESEMED (SCO-I või SCO-II), 

mittelõhustuv või lõhustuv - vabastatudb 
 ÜRO 3326 RADIOAKTIIVNE AINE, SAASTUNUD PINNAGA ESEMED (SCO-I või SCO-II), 

LÕHUSTUV 
A-tüüpi saadetised (2.2.7.2.4.4) 
 ÜRO 2915 RADIOAKTIIVNE AINE, A-TÜÜPI SAADETIS, mitteerikujuline, mittelõhustuv või 

lõhustuv - vabastatudb 
 ÜRO 3327 RADIOAKTIIVNE AINE, A-TÜÜPI SAADETIS, LÕHUSTUV, mitteerikujuline 
 ÜRO 3332 RADIOAKTIIVNE AINE, A-TÜÜPI SAADETIS, ERIKUJULINE, mittelõhustuv või 

lõhustuv - vabastatudb 
 ÜRO 3333 RADIOAKTIIVNE AINE, A-TÜÜPI SAADETIS, ERIKUJULINE, LÕHUSTUV 
B(U)-tüüpi saadetised (2.2.7.2.4.6) 
 ÜRO 2916 RADIOAKTIIVNE AINE, B(U)-TÜÜPI SAADETIS, mittelõhustuv või lõhustuv - 

vabastatudb 
 ÜRO 3328 RADIOAKTIIVNE AINE, B(U)-TÜÜPI SAADETIS, LÕHUSTUV 
B(M)-tüüpi saadetised (2.2.7.2.4.6) 
 ÜRO 2917 RADIOAKTIIVNE AINE, B(M)-TÜÜPI SAADETIS, mittelõhustuv või lõhustuv - 

vabastatudb 
 ÜRO 3329 RADIOAKTIIVNE AINE, B(M)-TÜÜPI SAADETIS, LÕHUSTUV 
C-tüüpi saadetised (2.2.7.2.4.6) 
 ÜRO 3323 RADIOAKTIIVNE AINE, C-TÜÜPI SAADETIS, mittelõhustuv või lõhustuv - vabastatudb 
 ÜRO 3330 RADIOAKTIIVNE AINE, C-TÜÜPI SAADETIS, LÕHUSTUV 
Erikorraldused (2.2.7.2.5) 
 ÜRO 2919 RADIOAKTIIVNE AINE, VEETAV ERIKORRALDUSE ALUSEL, mittelõhustuv või 

lõhustuv - vabastatudb 
 ÜRO 3331 RADIOAKTIIVNE AINE, VEETAV ERIKORRALDUSE ALUSEL, LÕHUSTUV 
Uraanheksafluoriid  (2.2.7.2.4.5) 
 ÜRO 2977 RADIOAKTIIVNE AINE, URAANHEKSAFLUORIID, LÕHUSTUV 
 ÜRO 2978 RADIOAKTIIVNE AINE, URAANHEKSAFLUORIID, mittelõhustuv või lõhustuv - 

vabastatudb,c 
 ÜRO 3507 URAANHEKSAFLUORIID, RADIOAKTIIVNE MATERJAL, VABASAADETIS, vähem 

kui 0,1 g pakendi kohta, mittelõhustuv või lõhustuv – vabastatudb 
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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 ka erisätet 369 peatükis 3.3. 
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2.2.7.2.2 Radionukliidide põhiväärtuste kindlaksmääramine 
 
2.2.7.2.2.1 Üksikute radionukliidide järgmised põhisuuruste väärtused 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 põhisuuruste väärtused 
 

Radionukliid 
(aatomnumber) 

A 
(TBq) 

A2 
(TBq) 

Aktiivsuse 
kontsentratsiooni 

piirmäärad 
vabastatud 

materjali puhul 
(Bq/(g) 

Aktiivsuse 
piirmäärad 

vabasaadetist
e puhul 

(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 
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Radionukliid 
(aatomnumber) 

A 
(TBq) 

A2 
(TBq) 

Aktiivsuse 
kontsentratsiooni 

piirmäärad 
vabastatud 

materjali puhul 
(Bq/(g) 

Aktiivsuse 
piirmäärad 

vabasaadetist
e puhul 

(Bq) 

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)     

Ba-131(a) 2 x 100 2 x 100 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 

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)     

Bi-205 7 x 10-1 7 x 10-1 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)     

Br-76 4 x 10-1 4 x 10-1 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 
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Radionukliid 
(aatomnumber) 

A 
(TBq) 

A2 
(TBq) 

Aktiivsuse 
kontsentratsiooni 

piirmäärad 
vabastatud 

materjali puhul 
(Bq/(g) 

Aktiivsuse 
piirmäärad 

vabasaadetist
e puhul 

(Bq) 

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 

Kuurium (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 
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Radionukliid 
(aatomnumber) 

A 
(TBq) 

A2 
(TBq) 

Aktiivsuse 
kontsentratsiooni 

piirmäärad 
vabastatud 

materjali puhul 
(Bq/(g) 

Aktiivsuse 
piirmäärad 

vabasaadetist
e puhul 

(Bq) 

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 

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 
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Radionukliid 
(aatomnumber) 

A 
(TBq) 

A2 
(TBq) 

Aktiivsuse 
kontsentratsiooni 

piirmäärad 
vabastatud 

materjali puhul 
(Bq/(g) 

Aktiivsuse 
piirmäärad 

vabasaadetist
e puhul 

(Bq) 

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)     

Gd-146(a) 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

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 
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Radionukliid 
(aatomnumber) 

A 
(TBq) 

A2 
(TBq) 

Aktiivsuse 
kontsentratsiooni 

piirmäärad 
vabastatud 

materjali puhul 
(Bq/(g) 

Aktiivsuse 
piirmäärad 

vabasaadetist
e puhul 

(Bq) 

Germaanium (32)     

Ge-68(a) 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

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)     

Hf-172(a) 6 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

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)     

Hg-194(a) 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

 

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)     

I-123 6 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 107 

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 
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Radionukliid 
(aatomnumber) 

A 
(TBq) 

A2 
(TBq) 

Aktiivsuse 
kontsentratsiooni 

piirmäärad 
vabastatud 

materjali puhul 
(Bq/(g) 

Aktiivsuse 
piirmäärad 

vabasaadetist
e puhul 

(Bq) 

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-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 



 

- 247 - 

Radionukliid 
(aatomnumber) 

A 
(TBq) 

A2 
(TBq) 

Aktiivsuse 
kontsentratsiooni 

piirmäärad 
vabastatud 

materjali puhul 
(Bq/(g) 

Aktiivsuse 
piirmäärad 

vabasaadetist
e puhul 

(Bq) 

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 

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-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 
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Radionukliid 
(aatomnumber) 

A 
(TBq) 

A2 
(TBq) 

Aktiivsuse 
kontsentratsiooni 

piirmäärad 
vabastatud 

materjali puhul 
(Bq/(g) 

Aktiivsuse 
piirmäärad 

vabasaadetist
e puhul 

(Bq) 

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 

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 
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Radionukliid 
(aatomnumber) 

A 
(TBq) 

A2 
(TBq) 

Aktiivsuse 
kontsentratsiooni 

piirmäärad 
vabastatud 

materjali puhul 
(Bq/(g) 

Aktiivsuse 
piirmäärad 

vabasaadetist
e puhul 

(Bq) 

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 10 4 (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 
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Radionukliid 
(aatomnumber) 

A 
(TBq) 

A2 
(TBq) 

Aktiivsuse 
kontsentratsiooni 

piirmäärad 
vabastatud 

materjali puhul 
(Bq/(g) 

Aktiivsuse 
piirmäärad 

vabasaadetist
e puhul 

(Bq) 

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 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) 

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 
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Radionukliid 
(aatomnumber) 

A 
(TBq) 

A2 
(TBq) 

Aktiivsuse 
kontsentratsiooni 

piirmäärad 
vabastatud 

materjali puhul 
(Bq/(g) 

Aktiivsuse 
piirmäärad 

vabasaadetist
e puhul 

(Bq) 

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-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 
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Radionukliid 
(aatomnumber) 

A 
(TBq) 

A2 
(TBq) 

Aktiivsuse 
kontsentratsiooni 

piirmäärad 
vabastatud 

materjali puhul 
(Bq/(g) 

Aktiivsuse 
piirmäärad 

vabasaadetist
e puhul 

(Bq) 

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-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 

Tehneetsium (43)     

Tc-95m(a) 2 x 100 2 x 100 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 

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 
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Radionukliid 
(aatomnumber) 

A 
(TBq) 

A2 
(TBq) 

Aktiivsuse 
kontsentratsiooni 

piirmäärad 
vabastatud 

materjali puhul 
(Bq/(g) 

Aktiivsuse 
piirmäärad 

vabasaadetist
e puhul 

(Bq) 

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 10 0 (b) 1 x 10 4 (b) 

Th-229 5 x 100 5 x 10-4 1 x 10 0 (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 10 0 (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) (a) (e) 4 x 101 4 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

U-230 (aeglane 
kopsuneeldumine) (a)(f) 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 10 0 (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 
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Radionukliid 
(aatomnumber) 

A 
(TBq) 

A2 
(TBq) 

Aktiivsuse 
kontsentratsiooni 

piirmäärad 
vabastatud 

materjali puhul 
(Bq/(g) 

Aktiivsuse 
piirmäärad 

vabasaadetist
e puhul 

(Bq) 

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 

U-235 (kõik 
kopsuneeldumise 
tüübid)(a)(d)(e)(f) 

Piiramata Piiramata 1 x 101 (b) 1 x 10 4 (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)(f) 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 10 4 (b) 

U (looduslik) Piiramata Piiramata 1 x 10 0 (b) 1 x 103 (b) 

U (rikastatud kuni 20% või 
vähem)(g) Piiramata Piiramata 1 x 100 1 x 103  

U (lahjendatud) 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 
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Radionukliid 
(aatomnumber) 

A 
(TBq) 

A2 
(TBq) 

Aktiivsuse 
kontsentratsiooni 

piirmäärad 
vabastatud 

materjali puhul 
(Bq/(g) 

Aktiivsuse 
piirmäärad 

vabasaadetist
e puhul 

(Bq) 

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) 
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 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 
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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: 
 
 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) Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212,  

Bi-212, l208 (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 (looduslik) 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 
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 c) Koguse võib määrata kas lagunemiskiiruse mõõtmisega või kiirgusallikast kindlal 
kaugusel oleva kiirgustaseme mõõtmisega. 

 
 d) Need väärtused kehtivad ainult uraani ühenditele, mis on UF6, UO2F2 ja UO2(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 heksavalentsetele 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 IAEA Ohutusseerias 
Nr 115 (1996, Viin) „Rahvusvahelised ioniseeriva kiirguse kaitse ja kiirgusallikate ohutuse 
põhi-ohutusstandardid”. 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 põhiväärtusted võrreldes tabeliga 
2.2.7.2.2.1. Need alternatiivsed aktiivsuse piirmäärad vabasaadetiste jaoks tuleb arvutada 
vastavalt põhimõtetele, mis on sätestatud IAEA Ohutusseerias Nr 115 (1996, Viin) 
„Rahvusvahelised ioniseeriva kiirguse kaitse ja kiirgusallikate ohutuse põhi-
ohutusstandardid”. 

 
 

Tabel 2.2.7.2.2.2: Tundmatute radionukliidide või nende segude põhisuuruste väärtused 
 

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  101 1  104 

Kiirgab alfakiirgust, teadaolevalt 
neutronkiirgus puudub 0,2 9  10-5 1  10-1 1  103 

Neutronkiirgus esineb või puuduvad 
selle kohta andmed 0,001 9  10-5 1  10-1 1  103 
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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 tütar-radionukliidi 
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 tütarnukliidi poolestusaeg on kas pikem 
kui 10 päeva või pikem kui emanukliidi oma, loetakse emanukliid ja sellised tütarnukliidid 
erinevate nukliidide segudeks. 
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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 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 kontsentratsiooni 

piirmäär 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-/gammaaktiivsusel, 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 kindlaksmääramine 
 
2.2.7.2.3.1 Madala eriaktiivsusega (LSA) materjal 
 
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, lahjendatud 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 alajaotisele 2.2.7.2.3.5; või 
 
iv) muu radioaktiivne materjal, mille aktiivsus on läbinisti ühtlaselt jaotunud ning 

hinnanguline keskmine eriaktiivsus ei ületa 30-kordseid alajagudes 2.2.7.2.2.1 
kuni 2.2.7.2.2.6 määratletud aktiivsuse kontsentratsiooni väärtusi. Lõhustuvat 
materjali võib kaasa arvata ainult erandina vastavalt alajaotisele 2.2.7.2.3.5; 

 

X(i)
f(i) 

1 = 
i

m
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b) LSA-II 
 
i) vesi triitiumi kontsentratsiooniga kuni 0,8 TBq/l 
 
ii) muu materjal, mille aktiivsus on läbinisti ühtlaselt jaotunud ning hinnanguline 

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, mis vastavad alajaotise 2.2.7.2.3.1.3 nõuetele ja 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) radioaktiivne materjal on suhteliselt vähelahustuv või sisaldub sellele 

iseloomulikult suhteliselt lahustumatus põhimassis nii, et isegi pakendi 
hävimise korral ei ületa radioaktiivse materjali kadu leostumise tõttu 0,1 A2 
pakendi kohta, kui asetada materjal vette seitsmeks päevaks, ja 

 
iii) tahke aine, välja arvatud igasuguse kaitsematerjali hinnanguline keskmine 

eriaktiivsus ei ületa 2x10-3 A2/g. 
 

2.2.7.2.3.1.3 LSA-III materjal peab olema selline tahke aine, et kui kogu pakendi sisu suhtes rakendatakse 
alajaos 2.2.7.2.3.1.4 määratletud katset, ei ületa aktiivsus vees 0,1 A2. 

2.2.7.2.3.1.4 LSA-III materjali tuleb katsetada järgmiselt: 
 

Tahke materjali proov, mis esindab kogu pakendi sisu, tuleb sukeldada seitsmeks päevaks 
vette ümbritseva keskkonna temperatuuril. 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 
maksimaalne juhtivus temperatuuril 20°C 1 mS/m. Vaba veehulga koguaktiivsust tuleb 
mõõta pärast seda, kui proov on vee sees olnud 7 päeva. 
 

2.2.7.2.3.1.5 Alajaos 2.2.7.2.3.1.4 esitatud standardite järgimist tuleb tõendada vastavalt 
alajagudele 6.4.12.1 ja 6.4.12.2. 

 
2.2.7.2.3.2 Saastunud pinnaga ese (SCO) 
 

SCO klassifitseeritakse ühte järgmisest kahest 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 juurdepääsmatu pinna (või pinna, kui pindala on alla 

300 cm2) kinnitumata ja kinnitunud saaste summa ei ületa beeta- ja 
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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 juurdepääsmatu pinna (või pinna, kui pindala on alla 

300cm2) 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. 

 
2.2.7.2.3.3 Erikujuline radioaktiivne materjal 
 
2.2.7.2.3.3.1 Erikujulisel radioaktiivsel materjalil peab olema vähemalt üks mõõde mitte alla 5 mm. Kui 

radioaktiivne materjal hõlmab osana tihedalt suletud kapslit, peab see olema toodetud nii, et 
seda on võimalik avada ainult seda purustades. Erikujulise radioaktiivse materjali tehniline 
lahendus vajab ühepoolset heakskiitu. 

 
2.2.7.2.3.3.2 Erikujuline 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 kuumutuskatse 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 läve, 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 erikujulisest 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. 
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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 võrdne sellega, 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 koos prooviga temperatuurini (50 ± 5) °C ja hoitakse sellel 
temperatuuril 4 tundi; 

c) pärast seda määratakse vee aktiivsus; 
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d) seejärel hoitakse proovi vähemalt 7 päeva jooksul liikumatus õhus, kusjuures õhu 
temperatuur 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 koos prooviga kuumutatakse temperatuurini (50 ± 5) °C 
ja hoitakse sellel temperatuuril 4 tundi; 

 
f) pärast seda määratakse vee aktiivsus. 
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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 alapunktides 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 vastab alajao 6.4.8.14 sätteid arvesse võttes 
järgmistele nõuetele: 

 
a) kiirgustase 3 m kaugusel varjestamata 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 2.2.7.2.3.1.4 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 põhjalik soojustaluvuskatse ning alajaos 6.4.20.4 
määratletud kokkupõrkekatse. Iga katse jaoks võib kasutada eraldi proovi. Pärast iga katset 
teostatakse proovi suhtes alajaos 2.2.7.2.3.1.4 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 Alajagudes 2.2.7.2.3.4.1 ja 2.2.7.2.3.4.2 sätestatud standardite järgimist tuleb tõendada 

vastavalt alajagudele 6.4.12.1 ja 6.4.12.2. 
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2.2.7.2.3.5 Lõhustuv materjal 
 

Lõhustuvaid materjale ja lõhustuvaid materjale sisaldavaid saadetisi 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 CV 33 (4.3) 
nõuded. Kõik sätted kohaldavud ainult materjalile, mis on alajao 6.4.7.2 kohastes saadetistes, 
välja arvatud siis, kui säte lubab eraldi mittepakendatud materjali. 
 

 
 

a) 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; 

b) 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 CV 33 (4.3) (e) sätestatud saadetise 
piirang. 

c) Uraan, mille maksimaalne uraan-235 suhtes rikastatuse massiprotsent ei ületa 5%: 

  (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 CV 33 (4.3) (e) sätestatud saadetise 
 piirang. 

d) Lõhustuvad nukliidid, mille kogumass ei ole pakendatult suurem kui 2 grammi 
tingimusel, et pakendi veole kohaldub alajaos 7.5.11 CV 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 kohaldub alajaos 7.5.11 CV 33 (4.3) (e) 
sätestatud saadetise piirang. 

f) Lõhustuv materjal, mis vastab nõuetele alajagudes 7.5.11 CV 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 hindamissättetega 
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. 
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2.2.7.2.4.1 Klassifitseerimine 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 instumente 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 
kiirgustase 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 

Saadetise piirmäärad a Eseme piirmäärad a 
Saadetise 

piirmäärad a 
 (1)  (2)  (3)  (4) 
Tahked ained    

erikujuline 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  10-2 A2 2  10-1 A2 2  10-2 A2 
erikujuline 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 alajaod 2.2.7.2.2.4–2.2.7.2.2.6. 
 
2.2.7.2.4.1.3 Instrumendis või mõnes muus toodetud esemes sisalduva või selle koostisosa moodustava 

radioaktiivse materjali võib klassifitseerida ÜRO nr 2911 RADIOAKTIIVNE MATERJAL, 
VABASAADETIS – INSTRUMENDID või ESEMED alla tingimusel, et: 

 
a) kiirgustase 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 märkega „RADIOAKTIIVNE” selliselt, et hoiatus 
radioaktiivse materjali olemasolu kohta oleks pakendi avamisel nähtav; ja 
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 (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); ja 

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. 

c) aktiivne materjal on täielikult ümbritsetud mitteaktiivsete komponentidega 
(instrumendiks või toodetud esemeks ei loeta seadet, mille ainus ülesanne on 
radioaktiivse materjali sisaldamine); ja 

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. 

 
2.2.7.2.4.1.4 Radioaktiivse materjali, mis esineb muul kujul kui alajaos 2.2.7.2.4.1.3 täpsustatud ja mille 

aktiivsus ei ületa tabeli 2.2.7.2.4.1.2 veerus 4 sätestatud piirmäära, võib klassifitseerida ÜRO 
nr 2910 RADIOAKTIIVNE MATERJAL, VABASAADETIS – PIIRATUD 
MATERJALIKOGUS alla tingimusel, et: 

 
a) saadetis säilitab tavalistes veotingimustes radioaktiivse sisu ja 

b) saadetis 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. 
 
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, lahjendatud uraanist või looduslikust tooriumist toodetud esemed ja 

esemed, milles ainsaks radioaktiivseks materjaliks on kiiritamata looduslik uraan, kiiritamata 
lahjendatud uraan või kiiritamata looduslik toorium, võib klassifitseerida ÜRO nr 2909 
RADIOAKTIIVNE MATERJAL, VABASAADETIS – LOODUSLIKUST URAANIST või 
LAHJENDATUD 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: 
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i) beeta- ja gammakiirguse allikate ning vähemürgiste alfakiirgusallikate puhul 
400 Bq/cm2 ja 

ii) kõigi muude alfakiirguse allikate puhul 40 Bq/cm2 ja 
 

d) ükski ohumärgis, mis võis olla sellele paigutatud alajao 5.2.2.1.11.1 kohaselt, ei ole 
enam nähtav. 

 
2.2.7.2.4.2 Klassifitseerimine madala eriaktiivsusega aineks (LSA) 
 

Radioaktiivse materjali võib klassifitseerida madala eriaktiivsusega aineks ainult juhul, kui 
alajaos 2.2.7.2.3.1 toodud LSA määratlus ning alajagude 2.2.7.2.3.1 ja 4.1.9.2 ning 
alajao 7.5.11 sätte CV33 (2) tingimused on täidetud. 
 

2.2.7.2.4.3 Klassifitseerimine saastunud pinnaga esemeks (SCO) 
 

Radioaktiivse materjali võib klassifitseerida saastunud pinnaga esemeks ainult juhul, kui 
alajaos 2.2.7.1.3 toodud SCO määratlus ning alajagude 2.2.7.2.3.1 ja 4.1.9.2 ning 
alajao 7.5.11 sätte CV33 (2) tingimused on täidetud. 
 

2.2.7.2.4.4 Klassifitseerimine 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) erikujulise 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 
(j)A

C(j)  + 
(i)A

B(i)  
2

j
1

i   

 
kus B(i) on erikujulise radioaktiivse materjali i-nda radionukliidi aktiivsus; 
 

A1(i) A1 väärtus radionukliidi i jaoks; 
 
C(j) muu kui erikujulise radioaktiivse materjali j-nda radionukliidi aktiivsus; 
 
A2(j) on A2 väärtus radionukliidi j jaoks. 
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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. 
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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. 

  


